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Het 33-puntenplan van de vrijmetselarij voor de vernietiging van de Katholieke Kerk
(vertaald uit het Italiaans, uit "Teologica" nr. 14 - maart-april 1998)
Richtlijnen van de Grootmeester van de Vrijmetselarij aan de katholieke bisschoppen-vrijmetselaars,
van kracht vanaf 1962, datum van de update van Vaticanum II. Alle broeders van de loge zijn ertoe
gehouden, verslag uit te brengen over de vorderingen in het kader van deze beslissende bepalingen,
die in oktober 1993 zijn herwerkt als progressief plan voor de eindfase. Alle vrijmetselaars die een
positie bekleden binnen de Kerk, moeten deze goedkeuren en verwezenlijken.
1. Verwijder ééns en voor altijd de Heilige Michaël, beschermer van de Katholieke Kerk, uit alle gebeden in
het kader van en buiten de H. Mis. Verwijder zijn beelden, met als stelling dat deze afleiden van de
aanbidding van Christus.
2. Schaf de boete-oefeningen in de Vastentijd af, zoals de onthouding van vlees op vrijdag, of het vasten;
verbied elke daad van offer of ontzegging. In de plaats hiervan moeten komen: geliefde handelingen in
verband met vreugde, geluk en liefde voor de naaste. Zeg: "Christus heeft reeds voor ons het Paradijs
verdiend" en "elke menselijke inspanning is nutteloos". Zeg aan allen dat zij de bekommernis om hun
gezondheid ernstig moeten nemen. Moedig het gebruik van vlees aan, vooral varkensvlees.
3. Geef de protestantse herders de opdracht, de H. Mis aan een nieuw onderzoek te onderwerpen en Haar
te ontheiligen. Zaai twijfels nopens de Werkelijke Aanwezigheid in de Eucharistie, en bevestig dat de
Eucharistie - zoals in het protestantse geloof - slechts brood en wijn is, en niets méér dan een louter
symbool. Verspreid protestanten in de seminaries en de scholen. Moedig het oecumenisme aan als de weg
naar de eenheid. Beschuldig ieder die geloof hecht aan de Werkelijke Aanwezigheid, van subversief gedrag
en ongehoorzaamheid jegens de Kerk.
4. Verbied de Latijnse liturgie in de Mis, in de aanbidding en in de gezangen, daar deze een gevoel van
mysterie en eerbied overbrengt. Stel deze voor als aanroepingen van waarzeggers. De mensen zullen
nalaten, de priesters te eren als mannen met een hoge intelligentie, die geëerbiedigd moeten worden als
dragers van de goddelijke mysteries.
5. Moedig de vrouwen aan, in de kerk hun hoofd niet met een sluier te bedekken. Haren zijn sexy. Eis
vrouwen als lectoren en priesters. Stel deze zaak voor als een democratische gedachte. Sticht een
beweging tot liberalisering van de vrouw. Wie de kerk binnengaat, moet slordige kleding dragen om zich
aldaar te voelen zoals thuis. Dit zal het belang van de H. Mis ontkrachten.
6. Breng de gelovigen ervan af, de Communie geknield te ontvangen. Zeg aan de kloosterzusters dat zij de
kinderen moeten afleren, vóór en na de Communie de handen gevouwen te houden. Zeg hen dat God hen
bemint zoals ze zijn, en verlangt dat zij zich volkomen op hun gemak voelen. Elimineer in de kerk alle
knielen en elke kniebuiging. Verwijder alle bidbanken. Zeg de mensen dat ze gedurende de Mis hun geloof
rechtstaand moeten belijden in plaats van geknield.
7. Elimineer de heilige orgelmuziek. Introduceer gitaren, joodse harpen, trommels, voetgetrappel enz. in de
kerken. Dit zal mensen afbrengen van persoonlijk gebed en gesprek met Jezus. Gun Jezus niet de tijd om
kinderen tot het religieuze leven te roepen. Voer rondom het altaar liturgische dansen uit, in prikkelende
kleding, evenals theaterstukken en concerten.
8. Ontneem het heilig karakter aan de liederen tot de Moeder Gods en de H. Jozef. Bestempel hun verering
als afgoderij. Maak ieder belachelijk die aan zulke verering doet. Voer protestantse liederen in. Dit zal de
indruk wekken dat de Katholieke Kerk eindelijk heeft aanvaard dat het protestantisme de ware godsdienst is
of dat deze ten minste gelijk staat met de Katholieke Kerk.
9. Elimineer alle lofliederen met inbegrip van deze tot Jezus daar deze de mensen doen denken aan het
geluk en de sereniteit die worden verkregen op grond van een leven van versterving en boete voor God
vanaf de jeugd. Introduceer nieuwe liederen, louter om de mensen ervan te overtuigen dat de vroegere riten
in zekere zin verkeerd waren. Vergewis u dat in elke Mis ten minste een lied komt waarin Jezus niet wordt
vermeld en waarin daarentegen alleen wordt gesproken over liefde tot de mensen. De jeugd zal enthousiast
zijn, te horen spreken over de liefde voor de naaste. Predik de liefde, de verdraagzaamheid en de éénheid.
Spreek niet over Jezus, verbied elke aankondiging van de Eucharistie.
10. Verwijder alle relikwieën van heiligen van de altaren, en vervolgens eveneens de altaren zelf. Vervang
hen door niet-gewijde heidense tafels die gebruikt kunnen worden voor het brengen van mensenoffers
tijdens satanische missen. Elimineer de kerkelijke wetten die willen dat de H. Mis uitsluitend wordt
opgedragen op altaren die relikwieën bevatten.
11. Verbreek de praktijk van het opdragen van de H. Mis in tegenwoordigheid van het Allerheiligste
Sacrament in het tabernakel. Laat op de altaren geen tabernakels toe die worden gebruikt voor het opdragen
van de H. Mis. De tafel moet eruit zien zoals een keukentafel. Zij moet verplaatsbaar zijn om tot uitdrukking
te brengen dat zij absoluut niets heiligs is, doch moet dienen voor meerzijdig gebruik, zoals bijvoorbeeld als
conferentietafel of als tafel om kaart te spelen. Plaats later ten minste een stoel bij een dergelijke tafel.
De priester moet daarop plaats nemen, om aan te geven dat hij na de Communie gaat rusten zoals na een
maaltijd. De priester mag gedurende de Mis nooit knielen noch enige kniebuiging maken. Immers bij de
maaltijd knielen wij toch ook nooit. De stoel van de priester moet worden opgesteld op de plaats van het
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tabernakel. Moedig de mensen aan om de priester te vereren, zelfs te aanbidden, in plaats van de
Eucharistie, en hem te gehoorzamen in plaats van de Eucharistie. Zeg de mensen dat de priester Christus
is, hun hoofd. Stel het tabernakel in een andere ruimte op, buiten het zicht.
12. Laat de heiligen van de kerkelijke kalender verdwijnen met enkele tegelijk op gezette tijden. Verbied de
priesters om over heiligen te prediken met uitzondering van diegene die in het Evangelie worden vermeld.
Zeg het volk dat eventueel in de kerk aanwezige protestanten daaraan aanstoot zouden kunnen nemen.
Vermijd alles wat de protestanten stoort.
13. Bij het lezen van het Evangelie moet het woord "heilig" weggelaten worden. Bijvoorbeeld, in plaats van
"Evangelie volgens de Heilige Johannes" wordt eenvoudig gezegd "Evangelie volgens Johannes". Dit zal de
mensen laten denken dat ze geen verering meer verschuldigd zijn.
Herschrijf voortdurend de Bijbel, tot deze identiek wordt aan de protestantse. Laat het adjectief "Heilig" weg
in de uitdrukking "Heilige Geest". Dat legt de weg open. Benadruk de vrouwelijke aard van God als een
moeder vol tederheid. Elimineer het gebruik van de term "Vader".
14. Laat alle persoonlijke devotionele boeken verdwijnen en vernietig deze. Bijgevolg zullen eveneens de
litanieën van het Heilig Hart van Jezus, van de Moeder Gods en van de H. Jozef verdwijnen als
voorbereiding op de heilige Communie. De dankzegging na de Communie zal ook overbodig worden.
15. Laat ook alle beelden en afbeeldingen van engelen verdwijnen. Waarom zouden de beelden van onze
vijanden ons ooit in de weg moeten staan? Definieer hen als mythen of bedverhaaltjes. Sta niet toe dat over
engelen gesproken wordt, daar dit onze protestantse vrienden voor het hoofd zou stoten.
16. Schaf het klein exorcisme voor de uitdrijving van duivels af. Verkondig dat de duivels niet bestaan. Leg
uit dat dit de methode is die in de Bijbel is aangenomen om het kwaad aan te duiden, en dat zonder een
booswicht geen interessante verhaaltjes kunnen bestaan. Bijgevolg zal het volk niet geloven in het bestaan
van de hel noch dat het kwaad ons ooit ten val kan brengen. Herhaal dat de hel niets anders is dan het
verwijderd zijn van God, en dat daar toch niets vreselijks aan is, aangezien het in wezen om hetzelfde leven
gaat als hier op aarde.
17. Onderricht dat Jezus slechts een man was die broers en zusters had en dat Hij de machthebbers haatte.
Leg uit dat Hij hield van het gezelschap van prostituees, bijzonder Maria Magdalena, en dat Hij niet wist wat
aan te vangen met kerken en synagogen. Zeg dat Hij heeft aangeraden, niet te gehoorzamen aan de hogere
geestelijken. Leg uit dat Hij een groot meester was die daarom van de rechte weg afweek wanneer Hij
ongehoorzaam was jegens de kerkleiders. Ontmoedig alle gesprekken over het kruis als overwinning. Stel
het integendeel voor als een teken van mislukking.
18. Onthoud dat u er kloosterzusters kunt toe aanzetten, hun roeping te verloochenen wanneer u verwijst
naar hun ijdelheid, charme en schoonheid. Doe hen hun habijt afleggen, en ze zullen vanzelf hun rozenkrans
weggooien. Openbaar aan de wereld dat in hun kloosters tweedracht heerst. Hierdoor zal de bron van de
roepingen opdrogen. Zeg aan de zusters dat zij niet aanvaard zullen worden indien ze niet verzaken aan het
habijt. Werk ook mee aan het in diskrediet brengen van het habijt onder de bevolking.
19. Verbrand alle catechismussen. Zeg aan de godsdienstleraren dat ze moeten onderwijzen, Gods
schepselen te beminnen in plaats van God zelf. Het openlijk beminnen getuigt van rijpheid. Zorg ervoor dat
het woord "seks" een dagelijks gebruikte term wordt in uw godsdienstklassen. Maak seks tot een nieuwe
godsdienst. Introduceer afbeeldingen over seks in de godsdienstlessen om aan de kinderen de realiteit te
leren. Vergewis u ervan dat de afbeeldingen duidelijk zijn.
Moedig de scholen aan om zeer progressieve denkers te worden op het gebied van de seksuele opvoeding.
Voer de seksuele opvoeding in op grond van de bisschoppelijke autoriteit, zodat de ouders er niets op tegen
hebben.
20. Onderdruk de katholieke scholen, zodat ook de kloosterroepingen belemmerd worden. Maak de zusters
duidelijk dat ze onderbetaalde sociale werksters zijn en dat de Kerk op het punt staat, hen uit te schakelen.
Benadruk dat de lekenleraar in het katholiek onderwijs dezelfde wedde trekt als deze in staatsscholen. Stel
niet-katholieke leraren aan. De priesters moeten dezelfde wedde verdienen als wereldse bedienden van
overeenkomstige rang. Alle priesters moeten hun priestergewaad en hun kruis afleggen om door iedereen
geaccepteerd te kunnen worden. Maak hen die zich daar niet aan houden, belachelijk.
21. Breng de Paus ten val en vernietig zijn universiteiten. Maak de universiteiten los van de Paus met de
verklaring dat zij op deze wijze door de overheid gesubsidieerd kunnen worden.
Vervang de namen van religieuze instituten door wereldse namen teneinde het oecumenisme te bevorderen.
Bijvoorbeeld: vervang "School van de Onbevlekte Ontvangenis" door "Nieuwe Hogeschool". Richt afdelingen
van het oecumenisme op in alle bisdommen, en zorg ervoor dat ze onder protestantse controle komen.
Verbied gebeden voor de Paus en tot Maria, want deze ontmoedigen het oecumenisme. Verkondig dat de
plaatselijke bisschoppen de bevoegde overheid uitmaken. Houd vol dat de Paus niet méér is dan een
representatieve figuur.
Leg de mensen uit dat het pauselijk onderwijs slechts dient als gespreksstof, doch voor het overige geen
enkele betekenis heeft.
22. Bestrijd het pauselijk gezag, en stel een leeftijdsgrens aan de uitoefening ervan. Verminder het beetje bij
beetje, en leg uit dat u hem wil behoeden voor werkoverlast.
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23. Wees stoutmoedig. Verzwak het pauselijk gezag en stel bisschopssynoden in. Zo zal de Paus nog
slechts een vertegenwoordigende figuur zijn, zoals in Engeland, waar het Hogerhuis en Lagerhuis regeren,
en de koningin van hen onderrichtingen ontvangt. Verzwak vervolgens het gezag van de bisschop, en
schenk het leven aan een gelijklopend instituut op het niveau van het presbyterium. Zeg dat de priesters op
deze wijze de aandacht zullen krijgen die ze verdienen.
Verzwak tenslotte het gezag van de priester door de oprichting van lekengroeperingen die de priesters
controleren. Dit zal aanleiding geven tot een zodanige haat en afkeer dat zelfs de kardinalen de Kerk de rug
zullen toekeren. Hierdoor zal de Kerk democratisch worden … de nieuwe Kerk …
24. Verminder de priesterroepingen door bij de leken de eerbied voor de priesters teniet te doen. Een
publiek schandaal betreffende één priester zal duizenden roepingen teniet doen. Prijs priesters die voor de
liefde tot een vrouw alles laten varen. Maak hen tot helden. Eer priesters die tot de lekenstand gebracht zijn
als ware martelaren, die dermate verdrukt zijn dat ze het niet langer meer uithielden.
Veroordeel het tevens als een schande dat onze broeders vrijmetselaars in de priesterstand aan de kaak
gesteld worden en hun namen gepubliceerd worden. Wees tolerant tegenover homoseksualiteit onder de
priesters. Zeg de mensen dat priesters lijden onder de eenzaamheid.
25. Begin kerken te sluiten ingevolge gebrek aan priesters. Definieer deze maatregelen als goed en
besparend. Zeg dat God overal het gebed verhoort. Zo worden de kerken tot een extravagante
geldverspilling. Sluit vóór alles de kerken waarin traditionele devotie beoefend wordt.
26. Stel commissies in met leken en priesters die zwak staan in het geloof, die zonder problemen elke
verschijning van Maria en elk schijnbaar mirakel, in het bijzonder vanwege de aartsengel Michaël,
veroordelen en verwerpen. Vergewis u ervan dat geen enkele hiervan ook maar enigszins de goedkeuring
volgens Vaticanum II krijgt.
Betitel het als ongehoorzaamheid jegens de autoriteiten wanneer iemand gehoorzaam is aan de
openbaringen of zelfs wanneer iemand hierover nadenkt. Bestempel de profeten als ongehoorzaam jegens
de kerkelijke overheden. Haal hun goede naam door het slijk, opdat niemand er nog zou aan denken, met
hun boodschappen rekening te houden.
27. Verkies een antipaus. Beweer dat deze de protestanten en zelfs de Joden binnen de Kerk zal brengen.
Een antipaus kan worden gekozen indien de bisschoppen stemrecht krijgen. Dan zullen zoveel antipausen
worden gekozen dat bij wijze van compromis een Antipaus geïnstalleerd zal worden. Beweer dat de echte
Paus dood is.
28. Schaf de Biecht vóór de Heilige Communie af voor de leerlingen van het tweede en derde jaar, zodat
hen hieraan niets meer gelegen is wanneer zij in de vierde en vijfde klas en daarna in de hogere klassen
komen. Zo zal de Biecht verdwijnen. Introduceer (in stilte) de gemeenschappelijke Biecht met absolutie in
groep. Leg de mensen uit dat dit zo gebeurt wegens gebrek aan priesters.
29. Laat de Communie uitreiken door vrouwen en leken. Zeg dat dit de tijd van de leken is. Begin met
uitreiking van de Communie in de hand, zoals bij de protestanten, in plaats van op de tong: zeg dat Christus
het op dezelfde manier heeft gedaan. Verzamel enkele hosties voor de "zwarte missen" in onze tempels.
Reik vervolgens, in plaats van de persoonlijke Communie een beker met niet-geconsacreerde hosties uit die
men naar huis kan meenemen. Leg uit dat men op deze wijze de goddelijke gaven in het dagelijks leven kan
ontvangen. Plaats hostie-automaten voor de Communie, en noem deze tabernakels.
Zeg dat ze tekenen van vrede moeten uitwisselen. Moedig de mensen aan, zich in de kerk te verplaatsen,
teneinde de devotie en het gebed te onderbreken. Maak geen kruisteken, doch een teken van vrede. Leg uit
dat ook Christus dit deed om de apostelen te groeten. Gun hen in dergelijke ogenblikken geen concentratie.
De priesters moeten de Eucharistie de rug toekeren en het volk eren.
30. Nadat de Antipaus verkozen is, ontbind de bisschoppensynoden, de priesterverenigingen en
parochieraden.
Verbied aan alle geestelijken om zonder toelating deze nieuwe verordeningen ter discussie te stellen. Leg uit
dat God van nederigheid houdt en diegenen verafschuwt die glorie nastreven. Beschuldig al wie hierbij
vraagtekens plaatst, van ongehoorzaamheid tegenover de kerkelijke autoriteiten.
Ontmoedig de ongehoorzaamheid aan God. Zeg de mensen dat zij aan de kerkelijke oversten moeten
gehoorzamen.
31. Verleen de Paus (= Antipaus) een maximale macht om zijn eigen opvolgers te kiezen. Verorden aan
allen die God beminnen dat zij het teken van het Beest moeten dragen, dit op straffe van excommunicatie.
Noem het echter niet "teken van het Beest".
Het kruisteken mag niet worden gemaakt, noch door personen noch over personen (er mogen geen
zegeningen meer worden gegeven). Het kruisteken maken zal worden beschouwd als afgoderij en
ongehoorzaamheid.
32. Verklaar de vroegere dogma‘s vals, met uitzondering van dat van de onfeilbaarheid van de paus.
Bestempel Jezus Christus als een mislukte revolutionair. Verkondig dat de ware Christus spoedig zal komen.
Uitsluitend de verkozen Antipaus mag gehoorzaamd worden. Zeg de mensen dat ze moeten buigen
wanneer zijn naam wordt uitgesproken.
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33. Verorden aan alle onderdanen van de Paus, te strijden in heilige kruistochten om de enige wereldreligie
te verbreiden. Satan weet waar al het verloren goud zich bevindt. Verover de wereld zonder erbarmen! Dit
zal de mensheid datgene brengen waarnaar zij altijd zozeer heeft verlangd: "het gouden tijdperk van de
vrede".
http://kavlaanderen.blogspot.nl/2012/06/het-33-puntenplan-van-de-vrijmetselarij.html

Onderzoek: Eurokritische partijen krijgen in mei kwart van stemmen
Als een kwart van het Brusselse rampschip onderloopt, zou
dat dan genoeg zijn om het uiteindelijk compleet tot zinken te
brengen?
Volgens een onderzoek van de Deutsche Bank kunnen de
Eurokritische partijen bij de Europese verkiezingen in mei tot
27% van de stemmen krijgen. Hun forse winst zal een sterk
signaal afgeven, waardoor nationale parlementen zich
mogelijk laten beïnvloeden en het 'Euro-reddingsbeleid' in
gevaar komt. Desondanks zullen de Eurocritici geen werkbare
meerderheid behalen, omdat bijna alle andere partijen wel
voor verdere integratie richting een Verenigde Staten van
Europa zijn.
Duitsland heeft de AfD, Groot Brittannië de UKIP, Frankrijk het Front National, België het Vlaams Belang,
Oostenrijk de FPÖ, Italië Lega Nord, en Nederland de PVV. In totaal zijn er in 16 lidstaten 28 Eurokritische
partijen, wier forse winst bij de aanstaande verkiezingen in mei een zekerheid is, zo stelt Deutsche Bank.
In hun prognose kwamen de onderzoekers met drie mogelijke scenario's: in het eerste behalen de EU-critici
17% (128 zetels), in het tweede 21,7% (163 zetels) en in het derde scenario 27% (203 zetels) van de
stemmen. 'Zelfs in het extreemste geval, als alle EU-sceptische krachten worden gemobiliseerd en er een
lage opkomst is, zullen ze ver van een werkbare meerderheid verwijderd blijven,' stellen de onderzoekers.
Overal minder steun voor EU en euro
Sinds 2011 stelt de Eurobarometer, opiniepeiler van de Europese Commissie, geen vragen meer over het
EU-lidmaatschap zelf, dat als onomkeerbaar wordt beschouwd. Uit onafhankelijke onderzoeken blijkt echter
dat de steun voor de EU en de euro door de crisis is afgenomen.
'Die discussie wordt niet enkel in de landen van de Europeriferie gevoerd, waar men in de afgelopen jaren
met enorme aanpassingslasten en daardoor weerstand tegen het hervormingsbeleid te maken kreeg,'
vervolgen de auteurs van het rapport. 'Ook in de kernlanden van de valuta-unie nemen kritische ondertonen
toe. Zij klagen in toenemende mate over de expliciete en impliciete transfers tussen de landen van de
muntunie, en over het pragmatische geldbeleid van de ECB.'
Grote onderlinge verschillen
Het grootste probleem van de Eurokritische partijen is dat ze onderling hemelsbreed verschillen. In 2007 viel
de fractie 'Identiteit, Traditie, Soevereiniteit', waar onder andere het Front National, de FPÖ en het Vlaams
Belang in zaten, al na enkele maanden uit elkaar vanwege onenigheid over het immigratiebeleid. Zelfs als
het de partijen nu wel lukt met elkaar samen te werken, 'dan zou deze fractie lijden aan interne strijd en
ruzies,' aldus de DB-experts.
Zo wil bijvoorbeeld de UKIP, van de bekende Europarlementariër Nigel Farrage, niets weten van het
tegengaan van de groeiende invloed van de islam. Het Franse Front National wil dat wel, maar staat op zijn
beurt niet bepaald positief tegenover Joden, terwijl de Nederlandse PVV juist opkomt voor de Joodse staat
Israël.
'Reddingsbeleid in gevaar'
De onderzoekers zijn wel bevreesd dat het reddingsbeleid van de EU -het overhevelen van miljarden van
Noord naar Zuid Europa om de euro in stand te houden, waardoor er in o.a. Nederland enorme
bezuinigingen nodig zijn- in gevaar komt na de verwachte winst van de Eurosceptici. Het Front National, de
FPÖ en de PVV zouden volgens peilingen op dit moment de grootste partij in hun land worden. De huidige
regeringspartijen zullen hun hete adem in de nek voelen, en het pro-Europa beleid moeten bijstellen om zo
kiezers terug te winnen.
Een goed resultaat van het Front National zou bijvoorbeeld het hervormingsbeleid van de zeer impopulaire
Franse president Francois Hollande kunnen bedreigen. Winst van de UKIP zal in Groot Brittannië de
discussie over de zin van het lidmaatschap van de EU verder aanwakkeren. Ook in Italië en Nederland zal
een goed resultaat van de Eurosceptici gevolgen kunnen hebben voor de huidige pro-Brusselse koers van
deze landen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Analist: Derde Wereldoorlog begint met aanval Noord Korea op Zuid Korea
'Rusland en China zijn van plan VS en Europa definitief uit te schakelen'
De geschifte Noord Koreaanse dictator Kim Jong Un zal door de
globalisten worden gebruikt om een Chinees-Russische
kernaanval op Amerika en Europa uit te lokken.
De onafhankelijke Amerikaanse politieke analist en auteur Joel
Skousen waarschuwt dat de globalisten zullen toelaten dat Noord
Korea een militaire aanval op Zuid Korea uitvoert. Naar zijn
overtuiging zal dit vervolgens de Derde Wereldoorlog in gang
zetten, die de globalisten willen gebruiken om de Verenigde Staten
en Europa -of wat daar dan nog van over is- te onderwerpen aan
een wereldwijd totaal controleerbaar socialistisch systeem. In een
interview met Alex Jones (Infowars) zei Skousen dat de trigger voor een wereldwijde kernoorlog Noord
Korea zal zijn. Het Noord Koreaanse regime is het meest onvoorspelbare en onderdrukkende ter wereld.
'Toch krijgt het vrij spel van de Amerikaanse regering, die niets doet om hen te stoppen,' aldus Skousen, die
daarbij aantekent dat ook Iran zal worden uitgelokt om de overeenkomst over zijn nucleaire programma te
breken, zodat dit als voorwendsel kan worden gebruikt om het land aan te vallen.
Iran in nepverdrag gelokt
Het Brookings Institute stelde volgens hem al in 2009 openlijk dit scenario voor. 'Geef ze een vredesverdrag,
laat hen die schenden, zodat het erop lijkt dat wij de oorlog niet wilden, maar dat Iran deze zelf heeft
uitgelokt. Maar dit zal niet op de Derde Wereldoorlog uitlopen,' benadrukt Skousen. 'En dat komt omdat het
te vroeg is. Rusland en China zijn nog niet bereid om vanwege Iran de Derde Wereldoorlog te beginnen.'
Wel zal de oorlog als -doelbewust gepland- gevolg hebben, dat de haat tegen Amerika en Israël nog verder
zal toenemen. Uiteindelijk zal dat het excuus zijn voor Rusland en China om de 'kwelgeest van de wereld'
(de VS) uit te schakelen.'
Noord Korea is de trigger
'Ik geloof echter dat Noord Korea de trigger zal zijn. Als Noord Korea een grote militaire aanval op het
Zuiden begint -ik heb het niet over de jaarlijkse kleine schermutselingen-, dus massale artilleriebeschietingen
op (de Zuid Koreaanse hoofdstad) Seoul uitvoert, dan moeten mensen beseffen dat een kernoorlog slechts
een kwestie van dagen is. Dan moeten ze uit de steden vertrekken, omdat Seattle, Washington DC en
dergelijke, dan het doelwit zullen zijn.'
De recente aankondiging van het Witte Huis dat de nadruk in de toekomst meer op het Verre Oosten, en
minder op Europa komt te liggen, stelt volgens Skousen niet veel voor. De 10% waarmee de Amerikaanse
militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan wordt uitgebreid, zal niet voldoende zijn om de Chinezen af te
schrikken.
Chinese kernaanval na Amerikaanse bom op Noord Korea
'In tegenstelling tot Iran, dat we steeds hebben bedreigd en waar we geheime operaties tegen uitvoeren,
doen we helemaal niets tegen Noord Korea. Sterker nog, we hebben hen gegarandeerd niet te streven naar
regimeverandering, en dat er geen militaire optie wordt overwogen. Waarom? Het is het meest
verschrikkelijke regime ter wereld. Toch ondernemen we niets tegen hen, en dat is omdat de globalisten hen
als marionet en 'trigger' willen gebruiken voor China.'
'Ik denk dat het zo zal gaan. De Noord Koreanen hebben ongeveer 2 miljoen soldaten en 20.000 stuks
artillerie. Ze vallen Zuid Korea aan en kunnen Seoul in drie tot vier dagen helemaal platgooien. De VS kan
deze aanval alleen met tactische kernwapens stoppen. Dat zal China het excuus geven een kernaanval op
de Verenigde Staten uit te voeren, met als argument dat Amerika als eerste kernwapens heeft ingezet.'
12 tot 15 Amerikaanse steden vernietigd
'Rusland en China zullen een gezamenlijke aanval uitvoeren op militaire doelen in Amerika. Steden zijn niet
per se het doelwit, maar 12 tot 15 steden bevinden zich dicht genoeg bij deze doelwitten om ook te worden
geraakt. Zodra Noord Korea het Zuiden aanvalt, heb je nog 2 dagen voordat China een kernaanval op
Amerika lanceert. Zowel Rusland als China zullen eerst een preventieve aanval met een EMP-bom
uitvoeren, zodat overal de electriciteit uitvalt. Dus als dat gebeurt moet je zo snel mogelijk die steden
verlaten, voordat er paniek uitbreekt.' Skousen zegt dat de VS weliswaar geheime wapens heeft ontwikkeld,
maar dat deze niet zullen worden gebruikt om het land te beschermen tegen de Chinees-Russische
kernaanval. President Clinton gaf de strijdkrachten al het bevel om pas terug te slaan nadat er kernbommen
op Amerika zouden zijn gevallen. Probleem is dat er dan niets meer over is om mee terug te slaan, zoals de
legerleiding destijds al opmerkte.
Afbraak nucleaire afschrikking VS in volle gang
'Onze nucleaire strijdkrachten denken nog steeds dat ze bij een kernaanval het bevel zullen krijgen te
lanceren. Het is zelfs zo dat de partij die als tweede lanceert, de andere partij het meeste schade zal
toebrengen, omdat de raketten van de eerste slechts lege silo's zullen raken. Maar als wij wachten, zullen al
onze raketten worden vernietigd. Dan hebben we alleen nog onze kernonderzeeërs, en die worden nu
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afgebouwd van 20 naar 14 raketten (per onderzeeër). Kortom: we zijn aan het ontmantelen en ontwapenen,
ondanks het feit dat de Russen juist nieuwe onderzeeërs bouwen.'
Jones wijst er dan op dat maar liefst 36 topcommandanten van de nucleaire strijdmacht door Obama zijn
ontslagen, en dat hooggeplaatste bronnen bevestigd hebben dat er enkele Amerikaanse kernbommen zijn
verdwenen.
Skousen: 'De afbouw van onze nucleaire afschrikking, en de chaos die er daardoor is ontstaan, is al lange
tijd aan de gang.... De pers wordt er nu voor klaargemaakt het Amerikaanse publiek ervan te overtuigen dat
we al die kernraketten niet nodig hebben, en dat we nog verder moeten ontwapenen. Gezien wat China van
plan is, is dit echter pure volksverlakkerij.'
Europa willoze prooi voor Russen
De analist spreekt niet letterlijk over Europa. Dat is ook niet nodig, aangezien Europa duidelijk de wil heeft
verloren zichzelf te verdedigen. Door de jarenlange bezuinigingen is de Europese defensie ernstig verzwakt.
Tegelijkertijd wordt de roep om alle kernwapens uit Europa te verwijderen, steeds sterker.
Dit zal ons continent nog kwetsbaarder maken, waardoor Rusland de Europeanen met slechts een beperkte
kernaanval op enkele grote steden op de knieën zal kunnen dwingen. Het Kremlin vertrouwt er namelijk op
dat Frankrijk en Groot Brittannië -de enige Europese landen met kernwapens- geen tegenaanval zullen
durven lanceren, uit angst om totaal te worden vernietigd.
Van de huidige Amerikaanse regering hoeft Europa dan geen enkele steun te verwachten. De Amerikaanse
politieke analist en Bush-criticus Webster Tarpley waarschuwde er in 2008 al voor dat Obama helemaal
niets om Europa geeft, en ons zonder enige aarzeling zal overleveren aan de Russen.
Xander - (1) Infowars / YouTube

Schaamt Nederland zich zo diep?
Posted on 30 januari 2014 door jusd
Schaamt Nederland zich zo diep, nu 600 miljoen euro‘s worden weggehaald bij chronisch zieken en
gehandicapten, dat de media er zelfs geen melding van maken?
Donderdag 23 januari werd in de Tweede Kamer Wetsvoorstel 33726 ingediend door M.J. van Rijn (PVDA),
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangenomen.
Normaal wordt elk gebeurtenis in de Tweede Kamer breed uitgemeten in de media. Maar het aannemen van
deze wet waardoor op chronisch zieken en mensen met een beperking € 600 miljoen extra wordt bezuinigd,
hebben we nergens kunnen vinden.
De partijen VVD, PVDA, D66, SGP, CU en het lid Bontes, stemden voor wet, waardoor chronisch zieken en
mensen met een beperking €600 miljoen armer worden. Er wordt €600 miljoen weggehaald bij chronisch
zieken en mensen met een beperking. Mensen die het toch al bijzonder moeilijk hebben en die ook
financieel niet erg ruim in hun jasje zitten, worden nu ook nog eens financieel geplukt.
Wat gaat er gebeuren?
Afschaffing van:
- de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten,
- de compensatie voor het verplicht eigen risico,
- de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de
- tegemoetkoming specifieke zorgkosten en
- wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten
Al met al een bezuiniging van € 600 miljoen per jaar op chronisch zieken en mensen met een beperking.
De SP heeft in de Tweede Kamer getracht door diverse moties om de effecten van deze wet tegen te gaan
of te beperken, maar deze moties werden door dezelfde partijen weggestemd. Zo vroeg Renske Leijten
onder ander of het rechtvaardig was om de gevolgen van economische crisis extra neer te laten komen op
de chronisch zieken en mensen met een beperking, die part noch deel hebben gehad aan het ontstaan van
deze crisis.
Voordat dit wetsvoorstel definitief is aangenomen moet het nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.
VVD en PVDA hebben daar geen meerderheid, maar door de steun van d66, SGP en CU is er ook daar een
meerderheid.
Het ziet er naar uit, dat dit wetsvoorstel alleen nog kan worden tegengehouden, indien er in Nederland een
enorme en terechte publieke verontwaardiging zal ontstaan over het bezuinigen van € 600 miljoen per jaar
op chronisch zieken en mensen met een beperking door VVD, PvdA, D66, SGP en Christen Unie.
Is dit het verhaal van eerlijk delen?
Iedereen mag en moet weten waar deze partijen mee bezig zijn.
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Waarschuwingen voor wereldwijde totale instorting stapelen zich op
Oud presidentieel adviseur in 2012: Economisch 'einde van de wereld' in maart 2014, geen herstel in
afzienbare toekomst - Ex-CEO grootste Hedgefonds verwacht crash van ALLES in 2015
Al vaker gebruikte afbeelding, die in toenemende mate wel
eens waarheid zou kunnen worden.
We schrijven er weer vaak over de laatste tijd, en dat is niet
voor niets. Het aantal officials en experts dat waarschuwt voor
een totale instorting van het wereldwijde financiële en
economische systeem, stapelt zich op. Het zijn beslist niet
meer een paar roependen in de woestijn, zoals Trends
Research voorman Gerald Celente, belegger Marc Faber en
Hedgefondstopman Kyle Bass, die zeggen dat er een
ongekende, verwoestende crash aankomt. Ook zijn de echte
economische cijfers over bijna de hele planeet dieprood gekleurd.
'Grote kans einde van de wereld in maart 2014'
Grady Means is voormalig adviseur van vicepresident Nelson Rockefeller en oud econoom van het
Amerikaanse ministerie van Gezondheid en Onderwijs, en heeft een carrière achter de rug als manager van
grote miljardenfirma's. In oktober 2012 schreef hij in de Washington Times dat er 'een zeer grote kans is dat
het echte einde van de wereld rond 4 maart 2014 zal optreden.'
'De doemsdagklok zal luiden, omdat de Amerikaanse economie rond die datum volledig kan instorten, en op
zijn beurt alle economieën en alle hoop op herstel in de afzienbare toekomst -zeker tijdens het grootste deel
van ons leven- de bodem in zal slaan. De rente zal exploderen, bedrijven zullen omvallen, de werkeloosheid
zal records bereiken, er zullen enorme tekorten zijn aan goederen en voedsel, en er kan massale sociale
onrust ontstaan.'
'Wereld zal samen met ons instorten'
'Alle wishful thinking dat Amerika 'herstelt' en dat 'het weer beter gaat', is een illusie... Waar het om gaat is
vertrouwen in Amerika, en de wereld is dat snel aan het verliezen. Spoedig zal de VS zulke tekorten en
schulden hebben, dat de landen van de wereld het vertrouwen in Amerika zullen kwijtraken, en hun
investeringen beginnen terug te trekken.'
'Veel topeconomen en bankiers denken dat nog een biljoen dollar het zal oplossen,' vervolgde hij. 'Maar
plotseling zal er een bankrun beginnen, die snel erger zal worden. Op dat moment zullen we onze eigen
tekorten moeten financieren, maar dat niet kunnen. We zullen de rente op obligaties verhogen, om zo weer
buitenlandse investeerders aan te trekken. De rente zal gaan stijgen, bedrijven zullen dan failliet gaan en de
werkloosheid zal exploderen. De rest van de wereld zal samen met ons instorten.' (1)
Dodelijk vicieuze cirkel in VS en Europa
Door stijgende kosten en lasten hebben consumenten in Amerika en Europa geen andere keus dan te
snijden in hun uitgaven. De consumentenbestedingen lopen terug, bedrijven en winkels gaan failliet, de
werkloosheid stijgt verder, mensen die nu van een uitkering moeten leven gaan bezuinigen, en de dodelijke
vicieuze cirkel is een feit.
De autoverkopen in de VS, de EU en Japan zijn dramatisch ingestort. In Amerika zijn zelfs de grootste
retailers -Wall Mart, Sears- in de problemen gekomen. Het besteedbaar inkomen in de VS kent de grootste
grote daling sinds 1974. Het Amerikaanse bedrijfsleven heeft sinds 1980 niet meer zo weinig orders gehad.
Ondertussen lopen de overheidsschulden zo snel op, dat mogelijk eind deze maand alweer het wettelijke
schuldenplafond wordt bereikt (8).
Dramatische cijfers Nederland
In Nederland wordt al 1 op de 5 huizen met vaak zwaar verlies verkocht, 40% meer dan in 2012. Als de
kosten voor de koper hierbij worden opgeteld, geldt dit al voor 1 op de 3 verkochte huizen, en in Flevoland
zelfs voor meer dan de helft (2). Inmiddels zouden er zo'n 1,4 miljoen huizen 'onder water staan' en 200.000
mensen een betalingsachterstand van hun hypotheek hebben.
Vorig jaar kwamen er in Nederland bijna 100.000 werklozen bij (3) en gingen er ruim 12.000 bedrijven failliet,
een absoluut record (4). Het kabinet Rutte weet niets beters dan de lasten voor burgers en bedrijven verder
de hoogte in te jagen. Zo betalen we inmiddels de hoogste benzine- en LPG-accijnzen van heel Europa (5).
Ondertussen geeft 'onze' minister Dijsselbloem aan dat nieuwe miljarden voor Griekenland 'niet
onwaarschijnlijk' zijn (6).
Hedgefondslegende: Totale instorting van ALLES in 2015
In 2005 voorspelde Hedgefondslegende Julian Robertson in een interview met CNBC dat er in 2015 een
definitief einde aan het wereldsysteem zal komen. Daarmee bedoelde hij niet enkel een totale economische
en financiële, maar ook een maatschappelijke, sociale en zelfs politieke ineenstorting. Robertson was de
CEO van Tiger-Management, destijds het grootste Hedgefonds ter wereld. In financiële kringen verwierf hij
de bijnaam 'Never-Been-Wrong-Robertson', omdat hij het nooit fout had. Letterlijk iedere dip, iedere hausse,
iedere crash en iedere cyclus wist hij ruim van tevoren correct te voorspellen.
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'Over 10 jaar zal iedereen die dan nog in leven is op deze planeet, weer helemaal van voren af aan moeten
beginnen,' waarschuwde Robertson. In praktisch ieder land is het omslagpunt bereikt, waarop de
belastinginkomsten niet meer genoeg zijn om de uitgaven en schulden te financieren. Hij verwacht
hyperinflatie, het instorten van de voedselproductie, de gezondheidszorg, de pensioenen en alle andere
sociale verzekeringen, waardoor er uiteindelijk anarchie en 'barbarij' ontstaat. (7)
Xander - (1) Infowars, (2) NU, (3) NU, (4) NU, (5) NU, (6) NU, (7) Der Klare Blick,
(8) The Economic Collapse

Christenen meest vervolgde gelovigen, in 151 landen onderdrukt
Islam veruit grootste bron van discriminatie, vervolging en onderdrukking
Aanhangers van de Moslim Broederschap.
Volgens het toonaangevende onafhankelijke Pew Research
Center zijn christenen de meest onderdrukte religieuze groep ter
wereld. In maar liefst 151 landen worden christenen op de één of
andere wijze gediscrimineerd , lastig gevallen of achtergesteld,
en in 110 landen letterlijk vervolgd. Het zal geen verbazing
wekken dat het overgrote deel van de landen waarin dit gebeurt
islamitisch is.
Tegelijkertijd komen moslims op de tweede plaats. Zij worden in
135 landen onderdrukt, in veel gevallen door medemoslims die
tot een andere stroming behoren. Joden worden in 95 landen
gediscrimineerd, en volgelingen van zogenaamde inheemse volksreligies in 77 landen. Hindoes (33 landen)
en boeddhisten (28 landen) hebben het naar verhouding met makkelijkst, ook al neemt de intolerantie tegen
hen eveneens toe.
9 van de 10 toponderdrukkers zijn moslim
De internationale christelijke organisatie Open Doors publiceerde onlangs de nieuwe toplijst van landen met
de ergste christenvervolgingen. Het communistische Noord Korea staat onverminderd op de eerste plaats,
gevolgd door Somalië, Syrië, Irak , Afghanistan, Saudi Arabië, de Malediven, Pakistan, Iran en Jemen. De
nummers 2 t/m 10 zijn allemaal moslimlanden.
Forse toename geweld door Arabische Lente
Pew constateerde dat in 2012 meer dan 5,3 miljard mensen, ruim driekwart van de wereldbevolking, in
landen leven met veel tot zeer veel beperkingen van religies. Dat is een stijging van 8% ten opzichte van
2007. In 1 op de 5 landen komt religieus terrorisme en sektarisch geweld voor, meer dan een verdubbeling
vergeleken met datzelfde jaar. Deze forse toename wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de 'Arabische
Lente' opstanden, die door veel analisten inmiddels de 'islamitische winter' worden genoemd. President
Obama onthaalde de Arabische Lente als het begin van meer vrijheid en democratie in het Midden Oosten
en Noord Afrika, maar exact het tegendeel is gebeurd. Nergens ter wereld nam de religieuze vijandigheid zo
sterk toe. Pakistan is sociaal het meest vijandige land tegenover religieuze minderheden (die voornamelijk
uit christenen bestaan), terwijl Egypte -toen nog onder Moslim Broederschappresident Mohamed Morsi- de
meeste overheidsbeperkingen op religie kende.
1/3 landen discrimineert vrouwen vanwege kleding
Daarnaast zijn er ook in Indonesië (christenen), Rusland (moslims) en Myanmar veel beperkingen van
religies. Behalve in Syrië en Libanon steeg de sociale vijandigheid tegen religieuzen ook fors in Sri Lanka,
Bangladesh en Thailand. In bijna één derde van alle landen worden vrouwen lastig gevallen en
gediscrimineerd vanwege hun kleding.
Islam bron van meeste ellende
Als gekeken wordt naar de continenten, dan kennen Noord en Zuid Amerika de minste vervolging-en,
gevolgd door Afrika ten zuiden van de Sahara, Europa en het Verre Oosten. Met afstand de meeste
vervolgingen vinden plaats in het islamitische Midden Oosten en Noord Afrika. (1)
Xander - (1) CNS News (via Infowars)
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EU: naast snelheidsbegrenzer ook noodstop verplicht in auto
Geplaatst op 31 januari 2014 door admin
De EU weer in de bocht. Naast de snelheidsbegrenzer (115km/h) wil de EU nu ook een noodstop systeem
verplichten voor uw auto.
Een commissie van de EU heeft een voorstel opgesteld waarin toekomstige auto‟s verplicht met een
noodstopsysteem worden uitgerust. Politie zou zo op afstand de motor van een gestolen auto of een
voertuig dat achtervolgd wordt kunnen uitzetten. Burgerrechtengroeperingen zijn tegen.
Om een auto op afstand tot stoppen te dwingen zou een ingebouwd elektronisch systeem de
brandstoftoevoer naar de motor moeten onderbreken. Ook zou er een startonderbreker geactiveerd moeten
worden. Het noodstopsysteem zou door een politieagent vanuit een centrale meldkamer geactiveerd moeten
kunnen worden.
Waar bemoeit de EU zich eigenlijk mee? Voor de EU-noodstop moeten allen auto‘s per telefonie verbonden
zijn aan de politie-centrale, dat wordt in een ander initiatief van de EU ook al verplicht, met de verplicht te
stellen eCall chip. De chip waarmee uw auto op afstand bestuurd en afgeluisterd kan worden.
Ja, de oorlog tegen de burger woedt voort. De EU is in de aanval, en het is killing.
Als het aan de EU ligt wordt de EU een zeer strenge dictatuur. Houdt daar rekening mee in mei, als u weer
gaat stemmen over de EU. PvdA, CDA, VVD, D66, GL, CU, en SGP zijn Pro-EU en dus Pro-dictatuur. Een
stem op hen is dus ook een stem op de afstandsbesturing, de snelheidsbegrenzer en de noodstop. Waarom
heeft de EU-dictatuur geen noodstop?
Via: PrivacyNews
http://langleveeuropa.nl/2014/01/eu-naast-snelheidsbegrenzer-ook-noodstop-verplicht-in-auto/

Vrije informatie-uitwisseling internet ligt nu onder vuur
Geplaatst op 2 februari 2014 door admin
De EU heeft nu weer de vrije informatie-uitwisseling op internet onder vuur genomen. Voorstellen van ‗onze‘
Eurocommissaris Neelie Kroes (weer een VVDer uiteraard, het zal eens niet) vormen een bedreiging voor de
vrijheid op internet. Vrije informatie-uitwisseling via internet dreigt per 27 februari ingeperkt te worden.
Deze hooggeplaatste politici en het bedrijfsleven [dat de politici voorselecteerde] willen maar een ding: Meer
geld en meer macht. En hoe zorg je ervoor dat je deze doelen bereikt? Door centralisatie van de macht. Hoe
meer de macht bij een klein, select groepje komt te liggen, hoe minder de algemene bevolking te zeggen
heeft.
En dat centraliseren van de macht, doe je uiteraard door vrijheden af te nemen. Dat doe je dan weer door
crises te creëren die het ‗noodzaakt‘ de vrijheden te beperken. De eurocrisis ‗noodzaakt‘ nu eenmaal
vergaande Europese integratie. Dat ons de democratie daarbij wordt afgenomen is na de Burgerforumdiscussie over het referendum inmiddels wel duidelijk. Maar het gaat nog veel verder dan dat, ook onze
vrijheid online dreigt te worden afgenomen:
Jullie hebben er hoogstwaarschijnlijk niet over gehoord, maar vrije informatie-uitwisseling via internet ligt
enorm onder vuur. Er wordt op dit moment over vergaderd in Brussel, 27 februari valt een belangrijke
beslissing hierover. De voorstellen zouden een verregaande inperking van privacy en vrijheid van
meningsuiting betekenen: http://savetheinternet.eu/
Dit aspect wordt inderdaad goed geheim gehouden, maar vrijheid op internet ligt helaas weer onder vuur.
Internet is tot nu toe nog altijd gebaseerd op gelijke behandeling van internet-verkeer, nu wil de EU
voorrangswegen en stoplichten gaan aanbrengen. Dat betekent dat beschikbare content voortaan gefilterd
wordt, waarbij het Grootkapitaal uiteraard weer voorrang krijgt. Maar ook prijsverhogingen voor u, uw
snelheid/toegang wordt afgeknepen tenzij u (of het Grootkapitaal voor u) betaalt voor ‗extra diensten‘ van
internet providers/leveranciers. Daarnaast biedt dit systeem ook voordeel aan de gevestigde orde, waardoor
nieuwe initiatieven minder kans krijgen. Daarvoor moet dan bijvoorbeeld extra betaald worden.
Daarnaast wil het EU-voorstel dat prive-organisaties politie-agent kunnen spelen op het Internet. Deze
private agenten krijgen de macht om maatregelen te nemen bij wat hun kwalificeren als overtreding. De EU
beperkt daarmee de vrijheid om je mening te uiten op Internet. Het legt de basis voor internet-censuur. Dat
betekent uiteraard weinig goeds voor de vrijheid van de burger en blogs als deze, die dan gemakkelijk
afgesloten kunnen worden bijvoorbeeld omdat ze een bedreiging vormen voor de status quo.
Bevreemdt het u ook niet een beetje dat u hier nog niets over gehoord heeft? En als u de voornemens erop
na slaat, wie komen deze aanpassingen dan ten goede, denkt u?
Ik heb zo‘n vermoeden, de trend is vrij duidelijk ondertussen. Deze bedreiging door de Nederlandse EUcommissaris staat in notabene Nederland nergens op de radar. De oorlog van het kapitaal en hun politici
tegen de vrijheid van de burgers gaat immer verder, en richt nu hun elitaire kanonnen weer op internet.
Tijd voor actie. Via: Hier, dank voor je inzending via het contactformulier!
http://langleveeuropa.nl/2014/02/vrije-informatie-uitwisseling-internet-ligt-nu-onder-vuur/
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Israël onder bedreiging van 170.000 raketten
Uit het nieuws 06-02-2014 - Door: Franklin ter Horst
Tijdens een conferentie over veiligheid in Tel Aviv, waarschuwde de Israëlische Maj.-Gen. Aviv Kochavi dat
Israël bedreigd wordt door 170.000 raketten en andere projectielen. 'We zijn aan alle kanten omringd door
actieve vijanden en zien dat hun wapenarsenaal steeds groter wordt en dat daardoor het gevaar voor Israëls
grote steden toeneemt'. De generaal sprak ook over de islamitische terreurorganisaties zoals Al Qaeda, die
zich steeds meer concentreren aan de grenzen van Israël, vooral in de Sinaï, in Syrië en Libanon, en sinds
kort ook in Jordanië. Israëls achterland wordt daardoor in de volgende oorlog tot frontgebied. Daar moet het
land zich op voorbereiden, benadrukte Kochavi. Over de inspanningen van Iran, om een atoombom te
verkrijgen, legde Kochavi uit dat deze ondanks de overeenkomsten met het Westen ongestoord worden
voortgezet.
Volgens Uzi Rubin, de voormalige leider van het Chetz-raketafweerprogramma, wordt Israël tegenwoordig
door ongeveer 1000 lange afstandsraketten met elk 500 ton explosieven bedreigd. Zij kunnen elk gebied van
de staat Israël bereiken. Hoewel Israël beschikt over het antiraketsysteem 'Iron Dome' (IJzeren Koepel) en
binnenkort over een ander systeem, genaamd 'Davids Slinger' of 'Magic Wand' (Toverstaf), betekenen al die
raketten een enorm gevaar voor de Israëlische burgers. Het Iron Dome is voortdurend paraat om raketten te
onderscheppen en is daar inmiddels zeer succesvol in gebleken.
Israëls raketafweer systeem „Iron Dome‟(IJzeren koepel)
Raketvoorraad Syrië
Ook Syrië beschikt nog steeds over een enorme voorraad raketten waaronder enkele honderden met
massavernietigingswapens. Deze wapens zijn erop gericht om dood en verderf te zaaien in grote
bevolkingscentra zoals Tel Aviv. Israël houdt de huidige situatie in Syrië nauwlettend in de gaten want er
blijft van het bewind van Bashar al-Assad een genocidale dreiging uitgaan. Hoe goed Israël op de hoogte is
bleek op 5 juli 2013 toen de Israëlische luchtmacht een Syrisch wapendepot in de havenstad Latakia
vernietigde. In dit depot bevonden zich naar schatting 50 Russische Yakhont (SS-N-26) kruisraketten en hun
radarsystemen. De raketten vormden een ernstige bedreiging voor de Israëlische marine. Ze hebben een
bereik van 300 kilometer en dragen een explosieve lading van 250 kilo. Inmiddels heeft Israël al vier van
deze aanvallen op doelen in Syrië uitgevoerd. Bij een aanval eind oktober 2013 waren volgens de berichten
zowel gevechtsvliegtuigen als Israëlische onderzeeërs van de Dolphin klasse betrokken, die in Duitsland
werden gebouwd. De Israëlische regering heeft geen reactie gegeven op de berichten. De Russen staan
keer op keer voor een raadsel hoe Israël er in slaagt onopgemerkt het Syrische luchtruim binnen te dringen.
Het raketarsenaal van de Libanese terreurbeweging Hezbollah
De religieusfascistische organisatie Hezbollah in Libanon bezit naar schatting 60.000 inzetbare raketten.
Hieronder bevinden zich duizenden Katjoesja raketten waarvan sommige een bereik hebben van 70
kilometer. Enkele duizenden raketten zouden Tel Aviv en Jeruzalem kunnen bereiken, een paar honderd
zelfs de woestijnstad Be'er Sheva. Hezbollah heeft met hulp van Iran drie versterkte linies gebouwd die
lopen van de Middellandse zee tot de berg Hermon, parallel aan de Libanees-Israëlische frontlijn. In deze
linie staan naar schatting 30.000 raketten compleet met lanceerinrichtingen opgesteld. Dankzij de aanvoer
uit Iran en Syrië heeft Hezbollah nu de beschikking over het op twee na grootste operationele arsenaal aan
raketten in het Midden Oosten. In een toespraak op 15 januari 2010, zei Hezbollahleider Hassan Nasrallah
dat de volgende oorlog ‗het aangezicht van de regio drastisch zal veranderen‘.
Overal in het zuiden van Libanon, in steden en dorpen, in valleien, bossen of in de nabijheid van rivieren,
heeft de terreurbeweging zijn stellingen uitgebouwd. De Israëlische geheime Dienst heeft een gedetailleerde
kaart gepubliceerd met daarop meer dan 1000 markeringen van onder meer wapenopslagplaatsen,en
waarnemingsposten en bunkers. Bij de meeste markeringen (in totaal 550) gaat het om bunkers, die deels
diep onder de grond zijn aangelegd. Sommige moeten niet alleen bescherming tegen eventuele
luchtaanvallen bieden, maar dienen tegelijk ook als goed beschermde wapendepots.
Hezbollah verbergt bij voorkeur zijn wapenvoorraden op kinderspeelplaatsen, woonhuizen en ziekenhuizen.
Verder staan er op deze kaart ongeveer 300 zogenaamde waarnemingsposten. Vooral deze posten die
vlakbij de grens met Israël zijn aangelegd dienen ook als afluisterposten. Behalve deze kaart gaf het
Israëlische leger ook een luchtopname vrij waarop het Libanese dorp Al Khayim te zien is. Op deze luchtfoto
kan men zien dat veel wapenopslagplaatsen vlakbij openbare instellingen zijn aangelegd, zoals scholen en
medische hulpcentra. Maar ook de andere wapenarsenalen bevinden zich vlak in de buurt van dorpen en
dus van particuliere woonhuizen. Ook diverse PLO-terreurgroepen hebben een basis in Zuid –Libanon. De
Israëlische luchtmacht chef generaal-majoor Amir Eshel dreigde de ―duizenden‖ bases van Hezbollah in
woongebouwen te zullen vernietigen in een toekomstig conflict, zelfs als dat ten koste van burgers gaat. De
ongewoon expliciete dreiging leek onderdeel van een poging van Israëlische ambtenaren om de
wereldopinie voor te bereiden voor hoge aantallen burgerslachtoffers in een nieuwe confrontatie met
Hezbollah in Libanon. “We moeten agressief afrekenen met duizenden Hezbollah bases die de staat Israël
bedreigen en vooral ons binnenland”, zei Eshel, daarbij verwijzend naar Beiroet, de Bekaa-vallei en Zuid-
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Libanon als de locaties van de bases. Hij wees erop dat terroristen soms hele verdiepingen van residentiële
woongebouwen achter slot en grendel klaar hebben om gebruikt te worden in de strijd.
Raketvoorraad Hamas
De terreurbeweging Hamas beschikt naar schatting over 12.000 raketten waaronder Qassam-of Grad
raketten die een strook van 25 kilometer in het zuiden van Israël kunnen treffen en zodoende een bedreiging
vormen onder meer plaatsen als Ashdod (200.000 bewoners), Ashkelon (113.000 bewoners) en Gan Yavne
(19.000 bewoners). Bij aanvallen uit de Gazastrook liggen tussen het alarmsignaal en de inslag slechts een
paar seconden. Op 29 december 2008 was voor Israël na 5000 raketten vanuit Gaza de maat vol en besloot
de toenmalige minister van Defensie Ehud Barak, terug te slaan. Een aanval onder de naam Cast Lead was
het gevolg. Op het eerste gezicht lijken deze raket en mortier beschietingen niet zo erg maar de realiteit is
dat de Israëlische bevolking rondom Gaza een ondergedoken leven moeten leiden met alle traumatische
gevolgen van dien. De constante dreiging van raketaanvallen is voor geen enkel land in de wereld
aanvaardbaar maar in de uiterst bedenkelijke wereld van de Verenigde Naties waar dwazen rechtspreken,
barste na Cast Lead de hetze tegen Israël weer in volle hevigheid los. De anti-Israël goeroes op het VN
podium beschuldigden Israël van ‗onbeheerste agressie‘ ‘monsterachtige moordpartijen‘ ‘massaslachtingen‘
en ‗misdaden tegen de menselijkheid‘. Ook de hypocriete wereldleiders deden volop mee en de media
trakteerde de wereldburgers weer op een hele serie smerige leugens.
Het afvuren van raketten vanuit het dichtbevolkte Gaza is niets anders dan een oorlogsmisdaad maar de
wereldleiders zwijgen hierover, zoals ze altijd zwijgen wanneer Israël onder vuur ligt en honderdduizenden
burgers genoodzaakt zijn zich in schuilkelders te begeven. Inmiddels bereid Hamas zich voor op een
volgende terreurronde en heeft testen uitgevoerd met de M-75 raket, die Tel Aviv en Jeruzalem kan
bereiken. Het gaat hen maar om één ding: oorlog en terreur tot de staat Israel vernietigd is en alle Joden zijn
gedood. Om dit bereiken wordt geen enkel middel geschuwd. Hamas roept met regelmaat op dat Israel van
de kaart moet worden geveegd, en dat alle Joden dienen te worden uitgeroeid
De Ballistische raketten van terreurstaat Iran
Iran beschikt over ongeveer 500 ballistische raketten met een bereik van 1300 km. Deze zogeheten Shihab
raketten hebben vanaf de lanceerinstallaties in Iran ongeveer tien minuten nodig om hun doelen in Israël te
bereiken en kunnen bommen van 1000 kilo vervoeren. Shihab is het Perzische woord voor meteoor. De
raket is afgeleid van de Noord Koreaanse Nodong-1 raket en gemoderniseerd met Russische technologie.
Tijdens de laatste militaire parade in Teheran trok een hele serie raketten aan het publiek voorbij waarvan
sommige met het opschrift ,,Israël moet van de kaart verdwijnen” en ,,Wij zullen Israël verpletteren.“
Iran test raketten.
Israëlische experts gaan ervan uit dat Iran met de Shihab raket ook atomaire springladingen transporteren
kan. Israëlische defensiespecialisten kijken daarom met zorg naar de ontwikkelingen in Iran. Ook bouwt
Teheran met hulp van Rusland aan een raket met een bereik van zelfs 5000 kilometer. De leider van het
Iraanse raketontwikkelingsproject, generaal Ached Wahid zei enige tijd geleden dat vanuit zijn land lange
afstandsraketten op Israël afgevuurd zullen worden, wanneer Israël mocht besluiten Iran aan te vallen. “Wij
zullen alle registers opentrekken en ons met alle ter beschikking staande middelen verdedigen”, aldus de
generaal. De Amerikaanse pers meldde onlangs dat Iran langeafstandsraketten van de Oekraïne heeft
gekocht. Het gaat om de ―AS-15‖, van oorsprong afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie. De Russen
ontwikkelden deze raket als antwoord op de Amerikaanse ―Tomahawkraketten‖. De reikwijdte bedraagt 3000
kilometer. Bovendien zijn raketten van dit type met atomaire kernkoppen uit te rusten. De vliegsnelheid
bedraagt ongeveer 4000 km per uur, en de doelgerichtheid is tot op 50 meter nauwkeurig.
Ook vanuit de Sinaï dreigt gevaar
De door Egypte bestuurde Sinaï woestijn is de thuisbasis geworden van allerlei islamitische terreurgroepen
die dit woestijngebied gebruiken voor het plegen van laafhartige moordpartijen en raketbeschietingen op
onder meer Eilat. Op 12 oktober 2013 vuurden terroristen een Russische strela-2 raket op Eilat af, één van
velen die vanuit Libië via de Sinaï Gaza zijn binnen gesmokkeld sinds de val van het regime van Moeammer
Gaddhafi in Libië. De Israëlische inlichtingendienst schat dat ongeveer 1.000 van zulke raketten afkomstig
uit het arsenaal van het Libische leger hun weg vonden in de handen van terroristen in Gaza en Sinaï. Op de
avond van 31 januari 2014 onderschepte het Israëlische raketafweersysteem Iron Dome een op Eilat
afgevuurde raket. De raket werd in de lucht vernietigd waardoor er geen gewonden of schade was. Het Iron
Dome raketafweersysteem is in juli 2013 in de zuidelijke punt van Israël opgesteld, nadat islamitische
terreurgroepen steeds actiever werden langs de Egyptische grens.
Iedere dag lijken de gevaren voor Israëls veiligheid toe te nemen. Diverse militaire deskundigen geloven dat
een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten onafwendbaar is geworden. De acties en uitspraken van Israëls
vijanden doen vermoeden dat ze een nieuwe poging zullen doen Israël een vernietigende slag toe te
brengen. De wereld haat dit land! Men haat de bevolking! Men haat de God van Israël!
Psalm 129:5-6 Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden, allen, die Sion haten. Laat hen
worden als gras op de daken, hetwelk verdort, eer men het uittrekt;
http://www.franklinterhorst.nl/
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Prikbord Nr. 382 van Columnist Leo J.J. Dorrestyn
Doortastend
Hoe doortastend is dit kabinet eigenlijk? Toen enige tijd geleden werd ontdekt dat onze opleidingsinstituten
voor miljarden aan reserves hebben en die deels beleggen, zou er een onderzoek komen. Nooit meer iets
van gehoord, net als het onderzoek naar de verdwenen miljarden (volgens de Rekenkamer) bij
Ontwikkelingssamenwerking en de verborgen reserves bij de Nederlandse gemeenten, gebruikt om met
grote verliezen te speculeren.
Daarna kwam de ‗aanpassing‘ van het stoere regeerakkoord over illegalen en nu wordt de bijstandswet niet
verscherpt, maar juist afgezwakt. Staatssecretaris Klijnsma misbruikt de voorgenomen aanpassingen – waar
de gemeentes geen zin in hebben – om zelfs de bestaande regels te versoepelen. Ze is toch geen
bewindspersoon voor PvdA-zaken?
Jargon
Bepaalde bewindspersonen van de PvdA gebruiken dezelfde nietszeggende termen en frasen. Is dit
wauweljargon nodig om bij de partij omhoog te vallen of werd het hen aangeleerd door dezelfde pr-goeroe?
Beide kan ook nog, want bij de Duitse CDU doet het fenomeen zich eveneens voor. Daarom is het een
verademing om naar de UKIP-leden in het Europese Parlement te luisteren.
Koningin
Neen, dit gaat niet over zoveelste jurkje of hoedje, maar over het blunderen van ‗vooraanstaande‘ VVDpolitici waarvan niemand weet wat ze ooit hebben gepresteerd. Nu weer mevr. Jorritsma (VVD) die kennelijk
ervaringsdeskundigheid heeft opgedaan met de jeugdpsychiatrie. Ze beweert namelijk niet dat ze Napoleon
is, maar gedraagt zich voortaan als de Koningin van Zwetsland.
Onbetrouwbaar
Waar is de tijd van minister De Jager gebleven? Die transpireerde tenminste nog als hij weer een leugen
over Griekenland vertelde. En dan nu die Plasterk en Klijnsma; ordinaire saboteurs van het kabinetsbeleid.
Hebben ook niets begrepen van het duale stelsel waarin ze geacht worden hun onbetrouwbare PvdA-pet af
te zetten bij toetreding tot het kabinet.
Tegenstrijdig
Terwijl de EU een rapport publiceert over de corruptie in – met name de zuidelijke – landen van Europa,
moet Dijsselbloem vanuit die zelfde EU kritiek aanhoren over het vermeende feit dat hij niet genoeg zou
doen voor de financiën van die zuidelijke EU-landen. Zouden ze in Brussel hun rapporten zelf wel lezen of
menen dat corruptie juist ‗recht‘ geeft op méér steun? Kijkend naar de groei van de eigen begroting en de
verdwenen miljarden, waardoor telkens door de accountants hun goedkeuring wordt geweigerd voor de
jaarrekening, zou je het bijna denken.

Laten we onze bejaarden in de gevangenis zetten en de criminelen in een verpleeghuis!
Op deze manier hebben de bejaarden toegang tot: ·douches, hobby‘s, en wandelingetjes.
Ze krijgen dan ongelimiteerd gratis medicijnen, ·medische- en tandheelkundige behandelingen,
rolstoelen, enz.
Bovendien krijgen ze geld in plaats van te moeten betalen. Ze worden constant via videocamera‘s in de
gaten gehouden, dus kunnen ze direct geholpen worden als ze vallen of hulp nodig hebben. Hun
beddengoed wordt twee maal per week verschoond en al hun kleding wordt gewassen en gestreken naar
hen terug gebracht. Een surveillant checkt elke 20 minuten hoe het met ze gaat en brengt maaltijden en
hapjes naar hun cel. Ze kunnen familiebezoek ontvangen in een vertrek dat speciaal hiervoor ontworpen is.
Ze hebben toegang tot een bibliotheek, de sportzaal, ‗n geestelijke raadgever, het zwembad en mogen een
opleiding volgen. Kleding, schoenen, slippers en hulp zijn gratis voorhanden.. Privékamers voor allen met
een tuin. waar ook oefeningen gedaan kunnen worden. Sinterklaas, kerstviering, af en toe een barbecue of
theatervoorstelling, allemaal gratis! Elke bejaarde heeft de beschikking over ‗n computer, TV, radio en
dagelijkse telefoongesprekken. Een bestuur met managers is aangesteld om klachten in behandeling te
nemen en de surveillanten moeten zich aan een strenge code houden, hóe de bejaarden te behandelen.
Terwijl aan de andere kant… De criminelen
in de bejaardentehuizen koud eten zullen krijgen, alleen worden gelaten, achter gesloten deuren, zonder dat
er naar ze wordt omgekeken. De lichten gaan om negen uur ‘s avonds uit en douchen, kan eens per week.
Ze wonen in een kleine kamer, betalen hiervoor per maand en hebben geen enkele hoop er ooit nog uit te
komen…
Zet je toch wel even aan het denken, niet ?
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Alarmfase I
6 februari 2014, rode vaandel
Misschien is het nog bijna niemand opgevallen, maar het land is op dit moment in staat van
paraatheid. Politie-eenheden worden samengetrokken en de wapens staan op scherp. Komt de
revolutie er aan? Begint te heersende klasse hem nu echt te knijpen?
Nee, het ligt anders. Eind maart zal in Nederland een nucleaire wereldtop worden gehouden waar meer dan
60 wereldleiders, of zullen we maar zeggen misleiders aan deel zullen nemen. Onder al deze uitgenodigde
klaplopers en parasieten bevindt zich ook de Amerikaanse president Obama. Als dit soort figuren over de
vloer komen is er natuurlijk extra beveiliging nodig, want de Nederlandse elite kan niet gebruiken dat een
van deze ―gasten‖ zo maar het loodje zou leggen. Men huilt al tranen met tuiten als een staatssecretaris als
Weekers moet vertrekken als gevolg van zijn eigen blunders. Rutte zou het niet overleven als hij de Tweede
Kamer zou moeten vertellen hoe het komt dat er een dode wereldleider aan zijn voeten ligt.
Dus moet de beveiliging flink omhoog geschroefd worden. In de dagen van de top zal Den Haag bijna
onbereikbaar zijn. Er komen allerlei veiligheidszones, 13.000 agenten, de nodige soldaten en een echte
luchtverdediging. Het is dus niet aan te raden om in die tijd in de buurt van Den Haag met skydiving aan de
slag te gaan of het net aangekochte sportvliegtuig te gaan proberen. De kans is groot dat je uit de lucht
geschoten wordt. Nu al beginnen de indianenverhalen in de pers op te duiken. Je kunt beter niet met de auto
naar de Randstad komen, want een aantal verkeerswegen zullen worden afgesloten, en dat zou wel eens tot
files kunnen leiden. Beter is om de trein te nemen, maar wordt er bij gezegd, stilstaande treinen zullen
meteen worden weggesleept. Dat is dan weer een voordeeltje want over het algemeen staan er bij de NS
meer treinen stil dan dat er rijden. En zit je eenmaal in een stilstaande trein kan het uren duren voordat er
hulp komt. Nu zal dat dus wat vlotter gaan. Het kan wel, als men maar wil. Ook brengt de pers steeds meer
hitserige berichten waarin wordt voorspeld dat er kans is op grote demonstraties van tot geweld bereide
demonstranten. Hier en daar wordt al gefluisterd over het Zwarte Blok. Dit Blok zou in Duitsland klaar staan
om naar Nederland te trekken met als doel het feestje van de wereldheersers te verknallen. Bij deze
berichten staan dan foto‘s van oefenende ME‘ers met stokken, honden, stroomstootwapens en vuurwapens.
Als we het dus over tot geweld bereide personen hebben slaat dat eigenlijk meer op deze smerissen dan op
de eventuele demonstranten. Maar de tactiek is duidelijk; men is van plan om er hard op los te slaan en daar
moet de publieke opinie alvast klaar voor gestoomd worden. De illusie van een reële dreiging worden
opgewekt, zodat er later niemand gaat zeuren over gewelddadig politieoptreden. Daar komt bij dat de
beelden en berichten ook een poging zijn om eventuele demonstranten te intimideren. Men wil immers geen
tegenstand en geen protest. Verbieden kan nog niet, want dan zou de illusie dat we in een rechtsstaat en
een democratie leven voor eens en altijd om zeep geholpen worden. Dus kiest men er voor om mensen die
het er niet mee eens zijn maar gewoon in elkaar te knuppelen. Als dat dan uit de hand loopt begin je een
onderzoek waar niemand ooit de uitkomst van zal weten. Probleem opgelost dus.
Natuurlijk zal dit alles niet voor niets mogelijk zijn. Als het halve land op zijn kop wordt gezet omdat de
ziekmakers van deze wereld hier zo nodig een onderonsje moeten hebben gaat dat natuurlijk centen kosten.
Wat de totale rekening voor deze onzin zal zijn is nog niet duidelijk, maar dat het om miljoenen gaat valt niet
te betwijfelen. Kan dat dan zomaar, in deze tijd van bezuinigingen, waarin verzorgingshuizen worden
gesloten, de gezondheidszorg wordt uitgehold, Groningen wordt leeggezogen en het ene na het andere
bedrijf failliet gaat? Zeker kan dat, voor de feestjes van de wereldelite is altijd geld. Want veel meer dan dat
is zo‘n top niet. Gewoon een paar dagen vreten en zuipen op kosten van anderen, en van het ene
mediamoment naar het andere hollen. Maar dat moet kunnen. En mocht hier geen geld voor zijn worden er
gewoon een paar extra verzorgingshuizen gesloten of wordt er nog meer gesneden in de thuiszorg, de
sociale zekerheid en het onderwijs. Maakt niet uit waar het vandaan komt als de wereldmisleiders maar weer
tevreden en volgevreten naar huis kunnen vertrekken. Dan kan men weer terug kijken op een geslaagd
evenement. De zogenaamde ―gasten‖ krijgen de lusten en wij blijven, zoals altijd, met de lasten zitten. We
hebben het dan over de gewone mensen. Niet de Nederlandse elite natuurlijk, met het Oranjegespuis
vooraan. Die zullen zonder mankeren met de snuit in de trog zitten. Als we de balans opmaken van deze
waanzin zien we dat we over de hele linie zullen verliezen. Het zal dus geen wonder zijn als mensen hier
tegen gaan protesteren. De eerste plannen zijn al in gang gezet. Eigenlijk moest het hele land opstaan en
deze complete oplichtersbende terugjagen naar waar ze vandaan zijn gekomen. Liefst met meenemen van
onze eigen oplichters die hier ook niet meer welkom zijn.
Hoe groot is de kans dat een paar van deze wereldmisleiders tijdens de top in ―de stad achter de duinen‖
toch nog naar de eeuwige jachtvelden zullen vertrekken, ondanks alle beveiliging? Dat is moeilijk te zeggen.
Hier zijn ze niet welkom en ook in de landen van herkomst zien ze deze figuren liever gaan dan komen. Alles
is dus mogelijk. Een ding is zeker: niemand zal een traan om deze ongenode gasten laten en nog minder om
het systeem dat ze vertegenwoordigen. De hele elite wereldwijd leeft op gestolen tijd, vandaar ook dat ze
door hele legers bewaakt moeten worden. Maar ook dat zal uiteindelijk niet helpen. De wereld is van ons, en
niet van deze oplichters die hun gerechte straf niet zullen ontgaan. Dus: nucleaire top, rot op!!
www.hetrodevaandel.blogspot.nl/
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Oekraïne aan revolutie toe
10 december 2013, uitpers [1]
Massa's Oekraïeners schreeuwen om 'Revolutie'. Boos
om de afwijzing van de associatie met de EU, nog bozer
na de repressie van de speciale politie-eenheid 'Berkoet'
tegen vreedzame betogers, walgend van een regime in
handen van een groep oligarchen.
En dat is het drama van Oekraïne: sinds het land door de
implosie van de Sovjet-Unie in 1991 een onafhankelijke staat
werd, zijn het kleine groepen van oligarchen die het land als
een wingewest in de greep hebben. En die in hun onderlinge
strijd inspelen op de grote verschillen tussen de landsdelen. President Viktor Janoekovitsj lokte de huidige
crisis uit met de niet-ondertekening van het associatieverdrag met de EU. De uitleg was dat die associatie
Oekraïne zeer zware offers zou opleggen - 150 tot 165 miljard euro rekende premier Azarov uit - terwijl het
economisch al zo moeilijk gaat. Die uitleg klopt, maar daar hebben de protesteerders geen oren naar, zij
willen politieke hervormingen die de macht van de oligarchen op zijn minst beknotten. Dat is niet de agenda
van de drie grote oppositiepartijen, want daar hebben de oligarchen ook veel invloed.
Westen
De agitatie is veruit het grootst in het westen en midden van Oekraïne. De westelijke regio rond Lviv (Lvov
voor de Polen) is een bolwerk van pro-westerse agitatie, daar is de zeer nationalistische Svoboda (vrijheid)
sterk ingeplant. Die partij heeft bedenkelijke nazi-wortels, leden van Svoboda namen deel aan herdenkingen
van nazi-collaborateurs. In Oekraïne namen lokale mililties na de nazi-inval in 1941 actief deel aan de jacht
op joden en de massamoorden op Oekraïeners die de weerstand hielpen.
Svoboda haalde in 2012 iets meer dan 10 procent van de stemmen, met uitschieters in het westen (35
procent in Ternopil bijv.). Partijleider Oleg Tjagnybok had het ooit over de "Moskous-joodse maffia die het
land regeert". Partij-ideoloog Joeri Mychalsjisjin is een openlijke bewonderaar van Joseph Goebbels. In het
partijprogramma staat niets over de EU waarvoor Svoboda nu zo opkomt.
Svoboda heeft een alliantie met twee andere partijen, 'Vaderland' van de in de gevangenis vertoevende
Joelia Timosjenko en 'Oedar' (Democratische Alliantie voor Hervormingen) van Vitali Klitsjko die eerder
naam maakte als bokskampioen. Ook zij staan vooral in het westen en het centrum sterk. In gebieden die
veel minder of nauwelijks gerussificeerd zijn. Na de revolutie van 1917 werd de tsaristische politiek van
russificatie teruggedraaid, er kwam een oekraïnisering. Maar onder Stalin kwam daar dan weer verandering
in met een politiek die Lenin in zijn testament "Grootrussisch chauvinisme" had genoemd.
In de jaren 1970 waren er in Oekraïne enkele dissidenten die dat blijvende Grootrussisch chauvinisme
aanklaagden. Onder hen Leonid Pljoesjtsj die in ballingschap EU-parlementslid werd voor de socialistische
fractie. Deze linkse dissidenten bleven echter erg marginaal, van een sterke nationalistische beweging was
alleen sprake in het westelijk deel, waar de Uniatenkerk (oosterse ritus, maar erkent het gezag van de paus
van Rome) voet aan de grond heeft.
Oosten
Het oosten en zuiden zijn wel gerussificeerd, maar al langer dan onder Stalin. Die regio had in 1654 een
'Unie' gevormd met Rusland, wat neerkwam op annexatie en had toen al een sterk Russisch karakter, onder
meer met de benaming 'Klein Rusland'. Het westen bleef onder Pools bewind. Voor de Russen is Kiev
bovendien de bakermat van het 'eerste Rusland' dat daar in de 10e eeuw ontstond en in 1240 door de
Mongolen werd vernield. Dat oosten heeft dus al langer een Russisch karakter. De zware industrie die er
werd ingeplant en talrijke kaders uit Rusland aantrok, werkte dat verder in de hand. De Krim in het zuiden is
een ander verhaal. Om de 300ste verjaardag van de 'Unie' te vieren, schonk toenmalig partijleider Nikita
Chroesjtsjov de Krim in 1954 aan deelstaat Oekraïne, tot onstemming van de vele Russen die daar
woonden. Veel Krimbewoners zouden hun gebied liever bij Rusland zien. Op de Krim leven ook Tataren die
in 1944 door Stalin naar Centraal-Azië werden gedeporteerd en later met mondjesmaat konden terugkeren.
De verkiezingsresultaten weerspiegelen telkens die oost-west verschillen. De Partij van de Regio's van
Jakoenovitsj en de Communistische Partij staan vooral in het oosten sterk, de rest in het westelijk deel. De
huidige agitatie is vooral in dat westen sterk, alleen daar wordt de oproep tot staken van de oppositie
gevolgd.
Die oppositie heeft trouwens duidelijk een probleem met de massamobilisatie. Ze treedt nu wel verenigd op,
maar elk van die partijen heeft een eigen agenda en vooral een eigen presidentskandidaat voor de
verkiezingen van 2015. Op het Maidanplein in Kiev kwam het wantrouwen van veel actievoerders tegenover
de oppositiepartijen vaak tot uiting. Want zij klagen fors de oligarchen in het regeringskamp aan, maar zeker
'Vaderland' is zelf een partij van oligarchen. Er kwam een alternatief, EuroMaidan, los van de oppositie om
andere stemmen dan die van politici te laten horen.
Rekenen
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Die oligarchen is het niet te doen om ideologische of geografische keuzes, wel alleen om hun eigen
belangen, hun rijkdommen. Die ze niet beleggen in Oekraïne, maar in luxe in onder meer Zwitserland en
Monaco. Sommigen zijn misnoegd omdat de clan van de president teveel zaken naar zich toetrekt - zoals de
clans van de vorige presidenten ook allemaal deden. Zo dreigde middenin de crisis een van hen naar de
oppositie over te lopen, waar zijn vrouw zich trouwens al had laten opmerken. Sergei Lavotsjkin bood
inderdaad na het optreden van de 'Berkoet' zijn ontslag aan. Lavotsjkin heeft zoals de andere oligarchen
binnen de Partij van de Regio's een eigen groep en er was het risico dat die het vertrouwen aan de regering
van premier Mykola Azarov zou weigeren. Maar Janoekovitsj wist hem te bepraten en het ontslag werd
ingetrokken.
Die houding is typisch voor veel oligarchen: ze kijken waar hun belang ligt, ze geven voorkeur aan stabiliteit,
maar rekenen uit wat hen het best uitkomt. Een associatieverdrag met de EU heeft voor sommigen
voordelen, ze voelen zich goedgeplaatst om met buitenlandse investeerders deals te sluiten. Anderen
hebben meer belang bij stevige relaties met Rusland, zoals metaalbaronnen uit het oosten die aan Rusland
producten kunnen slijten die in het Westen niet gewild zijn.
Enkele bekende oligarchen hebben alles te danken aan Janoekovitsj. Vooral dan Dimitro Firtasj en Rinat
Achmetov die beloond werden voor het sponsoren van de verkiezingscampagnes. Azchmetov heeft grote
belangen in de metaalsector, maar hij vreest dat een nauwe samenwerking met Rusland een te grote
concurrentie voor zijn ondernemingen meebrengt. Terwijl Firtasj als koning van chemie en gas op Moskou
wedt. Deze Firtasj controleert samen met Lavotsjkin de tv-zender Inter. Heel even, na het ontslag van
Lavotsjkin, bracht die zender meer nieuws over de betogingen. Maar dat luwde na de intrekking van het
ontslag.
De meeste oligarchen wachten nu op de verkiezingen van 2015 om te bepalen in welke korven ze hun
eieren zullen leggen. Een ding is zeker, ongeacht in welke partij ze zitten: zij wensen geen revolutie.
[1] www.uitpers.be
http://www.dewaarheid.nu/dec01/Oekraine_aan_revolutie_toe.htm

Bizar “Elektronisch Betaalteken van het BEEST” verhaal uit België !
“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en
de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt
op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan
kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het
beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is wijsheid: wie
verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een
getal van een mens en zijn getal is zes honderd zes en zestig.”
Openbaring 13:16-18
In België worden er momenteel massaal bankrekeningen
geblokkeerd door ESSO na een tankbeurt.
In een eerder verschenen bericht op 20 Juni 2013 kondigde ESSO aan dat mensen die tanken en met een
Elektronische kaart betalen een borg moeten betalen van € 330,– Euro.
Het systeem werkt als volgt, van de rekening van iemand die tankt en betaald met een elektronische
betaalpas wordt automatisch € 330,– tijdelijk apart gezet.
ESSO doet dit om te zien of de persoon die tankt nog wel solvabel is om het getankte bedrag te kunnen
betalen, zoniet dan blijft kennelijk die € 330,– in bezit van ESSO.
Momenteel ervaren steeds meer Belgen dat hun rekening is geblokkeerd, omdat er kennelijk naar het idee
van ESSO, niet voldoende geld op de rekening staat en de klant dus kennelijk niet solvabel is om de
rekening te betalen.
We zien hier overduidelijk een doorgeslagen elektronisch systeem waarbij mensen uiteindelijk dus het
slachtoffer worden doordat men niet meer gebruik kan maken van de eigen rekening. In de nabije toekomst
zullen we vast nog veel meer van dit soort bizarre zaken gaan aantreffen.
In elk geval heeft de Belgische Minister Vande Lanotte vragen gesteld over ―ATOS,‖ (het elektronische
systeem die dit mogelijk maakt) en om opheldering gevraagd. Tevens wil hij opheldering over de ―waarborg‖
van € 330,– euro.
Beide artikelen in volgorde kunt u teruglezen op HLN.be
(1) Geen 330 euro op je rekening? Dan geen benzine bij Esso.
(2) Massaal bankrekeningen geblokkeerd na tankbeurt. (met video)
http://pineut.wordpress.com/2014/02/05/bizar-elektronisch-betaalteken-vh-beest-verhaal-uit-belgie/
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Oekraïne, het verhaal over wat er echt aan de hand is!
“De overgrote meerderheid van de Oekraïners wil deze nieuwe burgeroorlog niet”
2 februari 2014 - Solidair [1] sprak met Jean-Marie
Chauvier om een beter inzicht te krijgen in de huidige
situatie in Oekraïne. Chauvier is een Belgische journalist
en essayist, gespecialiseerd in Oekraïne en de
voormalige Sovjet-Unie. Hij kent het land en de taal sinds
vele jaren en werkte voor Le Monde diplomatique, andere
kranten en websites.
Met welke economische problemen heeft de Oekraïense
bevolking te kampen, en in eerste instantie de werkende
bevolking, de kleine boeren en de werklozen?
Jean-Marie Chauvier: Sinds het uiteenvallen van de SovjetUnie in 1991 is de bevolking van de Oekraïne gedaald van 51,4 naar 45
miljoen inwoners. Deze daling is te verklaren door een daling van het
geboortecijfer en een verhoging van het sterftecijfer, die gedeeltelijk te wijten
is aan de ontmanteling van de gezondheidsdiensten. Er is een grote
emigratie. Vandaag leven 6,6 miljoen Oekraïners in het buitenland. Veel
mensen uit Oost-Oekraïne zijn in Rusland gaan werken, waar de lonen veel
hoger liggen. De inwoners uit West-Oekraïne hebben zich eerder op Europa
gericht. Ze werken bijvoorbeeld in de serres in Andalusië of in de Portugese
bouwsector. Door deze emigratie vloeit er jaarlijks 3,3 miljard dollar terug naar
Oekraïne.
Officieel bedraagt de werkloosheid 8%, maar een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens:
25% volgens de regering, maar andere schattingen spreken van 80%. Extreme armoede die gepaard gaat
met ondervoeding wordt geschat van 2 tot 16%. Het gemiddelde loon bedraagt 332 euro per maand en is
een van de laagste in Europa. De armste streken zijn de landbouwgebieden in het Westen, waar lage
werkloosheidsuitkeringen betaald worden die bovendien beperkt zijn in de tijd.
De meest dringende problemen worden nog groter door de ondertekening van een vrijhandelsverdrag met
de Europese Unie en de toepassing van de maatregelen die het IMF oplegt. Zo zullen er, vooral in het
westen van het land, verschillende industriële ondernemingen gesloten worden of overgenomen/ontmanteld
worden door multinationals.
Voor de landbouw is de situatie niet rooskleuriger: de vruchtbare gronden zullen opgekocht worden en de
lokale productie, waarvoor vandaag de boeren en coöperaties – de opvolgers van de kolchozen – instaan,
zal verdwijnen door de komst van de multinationale agro-industrie. De massale aankoop van vruchtbare
gronden zal versnellen. Zo kocht de Britse groep Landkom 100.00 hectare aan, en het Russische
hefboomfonds Renaissance 300.000 hectare.
Voor de multinationals is dit het beloofde land: honderden industriële ondernemingen, olie- en
gasleidingen, vruchtbare gronden en geschoolde arbeiders.
Wat zijn de voor- en nadelen van een toenadering tot de Europese Unie?
Jean-Marie Chauvier: De Oekraïners – en dan vooral de jongeren – dromen van de Europese Unie, vrijheid
om te reizen, de illusie van comfort, goede lonen, welvaart, enz. De westerse regeringen rekenen op die
dromen.
In werkelijkheid echter, is er geen sprake van aansluiting van de Oekraïne tot de Europese Unie. Er is
geen sprake van vrij verkeer van mensen.
Het aanbod van de Europese Unie is gering, het gaat enkel om vrije handel, massale import van westerse
producten, het opleggen van de Europese normen op producten die naar Europa geëxporteerd worden, wat
zeker veel hindernissen voor de Oekraïense export zal inhouden.
Bij ondertekening van een overeenkomst met de Europese Unie, dreigt Rusland zijn markt te sluiten voor
Oekraïense producten. Moskou biedt compensatie aan, zoals het verminderen van de olieprijs met een
derde, 15 miljard dollar hulp, een tolunie met Rusland zelf, Kazachstan, Armenië… Poetin heeft een EuroAziatisch project dat het grootste deel van de voormalige Sovjet-Unie omvat – zonder de Baltische staten –
door de banden te versterken via een industrieel samenwerkingsproject met Oekraïne. Dat project integreert
de technologieën waarin Oekraïne uitmuntte in de tijd van Sovjet-Unie: vliegtuigbouwkunde, satellieten,
bewapening, scheepsbouw. Hij wil dit doen door de industriële complexen te moderniseren. Het spreekt voor
zich dat West-Oekraïne het meest geïnteresseerd is in dit vooruitzicht.
Kunt u ons een woordje uitleg geven over de regionale verschillen die door Oekraïne lopen?
Jean-Marie Chauvier: Oekraïne vormt geen homogene staat-natie. Er zijn tegenstellingen tussen de
provincies. Er zijn historische verschillen.
Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne hadden een gemeenschappelijke wieg: de Oosterse Slavische Staten
(9e-11e eeuw). De hoofdstad was Kiev, die ook ―Rous‖ genoemd werd ―Rusland‖ of ―Ruthenië‖. In de loop
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van de geschiedenis zijn ze zich meer van elkaar gaan onderscheiden in taal, godsdienst en staatsvorm. Het
Westen was lang verbonden met het Grootvorstendom van Litouwen, de Poolse koninkrijken, en het
Oostenrijks-Hongaars keizerrijk. Pas na de revolutie van 1917 en de burgeroorlog, zag de eerste nationale
formatie ―Oekraïne‖ het daglicht. Oekraïne was in 1922 medeoprichter van de Sovjet-Unie. Het westelijk deel
werd door Polen ingelijfd en in 1939-1945 ―gerecupereerd‖. Nadien, in 1954, werd het huidig Oekraïense
grondgebied uitgebreid tot de Krim.
Oost-Oekraïne is meer geïndustrialiseerd, telt meer arbeiders en er wordt meer Russisch gesproken. Het
oosten echter is landelijker, telt meer boeren, er wordt meer Oekraïens gesproken. Het oosten, waar men de
orthodoxe godsdienst belijdt, is toegevoegd aan het Patriarchaat van Moskou. In het westelijk deel belijdt
zowel de Grieks-katholieke godsdienst (―uniate‖) als de orthodoxe en is, sinds de onafhankelijkheid in 1991,
toegevoegd aan het Patriarchaat van Kiev. De katholieke uniate kerk (vooral in het westen en in de regio
Galicië) is traditioneel Duitsgezind en komt dikwijls in conflict met de Poolse katholieke kerk. In het centrum
van Oekraïne, met Kiev, vind je een vermenging van de Oosterse en Westerse strekkingen. De grote
meerderheid van de inwoners van Kiev spreekt Russisch, de elite is er voor de oppositie en zeer nauw
verbonden met de ultraliberalen uit Moskou.
Oekraïne is zowel op historisch, cultureel als politiek vlak verdeeld tussen het Oosten en het Westen.
Het heeft geen enkele zin de ene tegen de andere op zetten, tenzij men een burgeroorlog wil
veroorzaken, wat sommigen ongetwijfeld willen.
Door aan te sturen op een breuk – wat vandaag gebeurt door de westersgezinden en hun soldaatjes ter
plaatse – het zou wel eens kunnen zijn dat de NAVO en de Europese Unie hun ―deel‖ inpalmen en Rusland
het zijne. Het zou niet het eerste land zijn dat men goed- of kwaadschiks heeft laten ontploffen.
We moeten ook niet ontkennen dat de keuze voor Europa ook een militaire keuze betekent: de NAVO zal
volgen en men zal onmiddellijk geconfronteerd worden met de vraag over de Russische basis van
Sebastopol in de Krim, in meerderheid Russisch en van cruciaal strategisch belang voor de militaire
aanwezigheid in de Zwarte Zee. We kunnen ons moeilijk inbeelden dat Rusland zal toelaten dat een
Amerikaanse militaire basis in die regio geïnstalleerd wordt.
Wat denkt u over de manier waarop dit conflict vandaag in de media gebracht wordt?
Jean-Marie Chauvier: Het lijkt wel een westernfilm! Er zijn de ―goeden‖, die voor Europa zijn, en de
―slechten‖, die voor Rusland zijn. Er wordt een zwart-witte en partijdige afschildering van de Oekraïense
werkelijkheid gebracht. De journalisten gaan bijna altijd mensen opzoeken die denken zoals zij, die zeggen
wat de westerlingen graag horen, die Engels en andere westerse talen spreken. Er ontstaan leugens door
weglatingen.
Er is een grote afwezige: het Oekraïense volk, de werkers en de boeren die onderworpen werden aan
allesoverheersend kapitalisme, aan de systematische vernietiging van al hun sociale verworvenheden, aan
de corrupte machten die van alle kanten komen.
Een tweede punt is dat het fenomeen, dat als ―nationalisme‖ omschreven wordt, verdoezeld of
geminimaliseerd wordt. Toch gaat het hier om een neofascistische beweging, om niet te zeggen echt
nazistisch. Je vindt ze vooral – maar niet uitsluitend – terug in de Svobodapartij, haar leider Oleg Tiagnibog
en in het westen van Oekraïne, het voormalige Poolse ―Oost-Galicië‖.
Hoe dikwijls zag, hoorde of las ik in de media dat de Svobodapartij en haar leider “opposanten”
genoemd werden, zonder nadere uitleg? De media hebben het over sympathieke jongeren, die opkomen
voor zelfverdediging en afkomstig zijn van de stad. Maar het gaat hier die commando‘s die door
extreemrechts in die streek – Galicië, hun bastion – gerekruteerd werden. Politici en journalisten die dit spel
spelen dragen een grote verantwoordelijkheid voor het ontstaan van deze xenofobe, anti-Russische en
antisemitische stroming. Het gaat immers om racisten die de collaboratie met de nazi‘s en de Waffen SS
blijven herdenken. Deze collaboratie gebeurde in Galicië en niet in heel Oekraïne!
De media zwijgen ook over de vele netwerken die vanuit het Westen – Verenigde Staten, Europese Unie,
Duitsland – gefinancierd worden om het land te destabiliseren en over de rechtstreekse interventies van
westerse politieke persoonlijkheden. Kun je je inbeelden dat de neutrale zone in Brussel maandenlang bezet
wordt door betogers die het ontslag van de koning en de regering eisen, het koninklijk paleis bezetten en op
de tribunes Russische, Chinese of Iraanse ministers toejuichen? Kun je je voorstellen dat dit in Parijs of in
Washington zou gebeuren? Het is nochtans wat vandaag in Kiev gebeurt.
Mijn verbazing stijgt met de dag wanneer ik vaststel welke kloof er bestaat tussen de informatie die onze
media brengen en de informatie die ik kreeg van de Oekraïense en Russische media. Onze grote media
zwijgen over het neonazistisch geweld, de antisemitische agressie, de invallen bij de regionale
besturen… Er bestaat maar een invalshoek: de opposanten van de 'Maïdan' (Oekraïens voor 'pleinen' waar
de pro-Europese manifestanten samenkomen, red.). Voor de media bestaat de rest van Oekraïne gewoon
niet!
Wie zijn de belangrijkste spelers ter plaatse?
Jean-Marie Chauvier: De financiële en industriële oligarchie, de bevoorrechten van de privatiseringen, is
verdeeld tussen groepen die heen en weer getrokken worden tussen het Westen en Rusland. Viktor
Janoekovitsj en zijn Regiopartij vertegenwoordigen clans en het grootste deel van de bevolking uit het
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westen en het zuiden van het land. De Regiopartij won in de herfst van 2013 zowel de presidents- als de
parlementsverkiezingen. Deze partij is ook stevig ingeburgerd in het oosten, in Transkarpatië, een streek
met verschillende volkeren die zich tegen het nationalisme verzetten. De aarzelingen en de twijfels van de
president zouden hem in de huidige crisis wel eens duur te staan komen en zijn partij in diskrediet brengen.
De huidige regering is in hoge mate verantwoordelijk voor de sociale crisis. Dat speelt in het voordeel van
extreemrechts en de bedrieglijke verleiders van de Europese Unie en de NAVO. Het is een feit dat de
huidige regering machteloos staat en een deel van de oligarchie verdedigt. Ze heeft de uitbreiding van de
corruptie malafide praktijken in de hand gewerkt.
Tegenover Janoekovitsj en zijn partij staan drie politieke formaties die vooral in het oosten en het centrum
van het land sterk staan. Vooreerst is er de Batkivschinapartij (―Vaderland‖), waarvan Arseni Jatsenjoek de
leider is. Hij volgde de mythische Julia Timosjenko op, die ziek is en vergiftigd werd. Dan is er de Oudarpartij
(een democratische partij van hervormden) waarvan ex-bokser Vitali Klitsjko, stichter en leider is. Hij is het
troetelkind van Angela Merkel en van de Europese Unie. De kaders van zijn partij worden opgeleid door de
Adenauerstichting. En dan is er nog de neonazistische partij Svoboda (―Vrijheid‖), geleid door Oleg
Tiagnibog.
Svoboda is rechtstreeks verwant met de Organisatie van de Oekraïense Nationalisten (OUN) –
fascistisch naar het model van Mussolini – gesticht in 1929 in Oost-Galicië onder Pools regime. In
1933 werd contact opgenomen met Hitler onder het motto ―wij zullen Duitsland gebruiken om onze eisen te
realiseren‖. De relatie met de nazi‘s verliep nogal woelig, Hitler wilde immers niet weten van een autonoom
Oekraïne. Ze bleven echter stevig verenigd in hun gemeenschappelijke strijd tegen de communisten, de
joden en het onderwerpen van Rusland. De Oekraïense fascisten stelden de ―Europese‖ aard van Oekraïne
tegenover de ―Aziatische‖ aard van Rusland. In 1939 kwam Andriy Melnik aan het hoofd van de OUN, met
de steun van de Andriy Cheptytskyi, metropoliet (bisschop) van de Grieks-katholieke kerk (uniate) van
Galicië die in 1939 onder Sovjetregime viel.
In 1940 kwam er een scheuring onder leiding van de radicale Stepan Bandera. Met zijn OUN-b vormde hij
twee Wehrmachtbataljons, Nachtigall en Roland, om op 22 juni 1941 deel te nemen aan de agressie die
door Duitsland en zijn bondgenoten gevoerd werd tegen de USSR. Het land werd onmiddellijk overspoeld
door pogroms.
Na verschillende verkiezingen, na de Oranjerevolutie van 2004, groeide de invloed van Svoboda in Galicië
en in heel West-Oekraïne, met inbegrip van de grote steden, met 20 tot 30% van de stemmen. In heel
Oekraïne haalde Svoboda 10% van de stemmen. Svoboda wordt overstelpt door neonazistische
groepen, die nog radicaler zijn dan de partij zelf.
De drie politieke partijen Batkivschina, Oudar en Svoboda, die op de steun van het Westen kunnen rekenen,
eisen sinds twee maanden de ontbinding van de regering en het aftreden van de president van het land. Ze
eisen nieuwe verkiezingen. Svoboda gaat zelfs verder en organiseert een staatsgreep via lokale prikacties.
In streken waar de terreur van Svoboda de overmacht heeft, worden de Regiopartij en de Oekraïense
Communistische Partij verboden.
De Oekraïense Communistische Partij roept al verschillende maanden op tot rede. Ze verzamelde
meer dan 3.000.000 handtekeningen om een referendum te eisen dat moet beslissen of Oekraïne
kiest voor een handelsovereenkomst met Europa of een tolunie met Rusland.
Deze situatie van oproer is niet alleen de schuld van de drie oppositiepartijen, maar ook van de regering die
het land en het volk op een schoteltje aanbood aan de leiders van de pseudo-oppositie, aan de
extreemrechtse nazigroepen, aan de gewelddadige nationalistische groeperingen en aan de buitenlandse
politici die de mensen oproepen om ―het protest te radicaliseren‖ en ―vechten tot het einde‖. De
Communistische Partij echter focust op de sociale problemen. De Communistische Partij is de meest
democratische partij onder alle politieke partijen. Maar haar invloed beperkt zich tot West- en Zuid-Oekraïne.
Welke rol spelen de grootmachten (Verenigde Staten, de Europese Unie en Rusland) in het huidig conflict?
Jean-Marie Chauvier: Zbigniew Brzezinski, een invloedrijke Amerikaanse geostrateeg van Poolse afkomst,
tekende in 1990 een beeld uit van de Amerikaanse strategie om Eurazië te overheersen en een blijvende
hegemonie van zijn land te verzekeren. Oekraïne was daarbij een essentiële schakel. Voor Brzezinski
waren er “Balkans op wereldschaal”, met langs de ene kant Eurazië en langs de andere kant het
grote Midden-Oosten. Deze strategie wierp in 2004 in Oekraïne haar vruchten af met de oranje revolutie.
Zo kon een uitgebreid netwerk van Euraziatsche stichtingen geïnstalleerd worden dat overal zijn tentakels
had. Denken we bijvoorbeeld aan Soros en de National Endowment for Democracy (NED), die werkt volgens
de principes van Reagan. Deze stichtingen betalen duizenden mensen ―die de democratie doen
vooruitgaan‖. In 2013 en 2014 wordt een andere strategie gevoerd. Het zijn vooral Angela Merkel en de
Europese Unie die de leiding overnemen. Ze worden daarbij geholpen door Euraziatische politici, zoals de
republikein John McCain.
Op Maïdan en elders krijgt het volk plechtige redevoeringen te horen die onverantwoord zijn. Om de
doelstelling gemakkelijk te bereiken en Oekraïne in het pro-atlantisch kamp, en de NAVO, binnen te lokken,
gaan zij in zee met de meest antidemocratische elementen uit de Oekraïense maatschappij. Hun doelstelling
kan immers niet gerealiseerd worden zonder Oekraïne te doen barsten, met een scheiding tussen het
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oosten en het westen en de Krim die opnieuw bij Rusland aansluit, zoals de bevolking het wenst. Het
parlement van de Krim verklaarde: ―Wij zullen nooit aanvaarden door een regime van bandieten (fascisten)
bestuurd te worden.‖ De Svobodapartij en de andere fascisten ondergaan nu de vergelding voor wat er in
1945 gebeurde. Ik denk dat, ondanks alles, een grote meerderheid van de Oekraïense bevolking deze
burgeroorlog niet wil. Ze wil ook niet dat Oekraïne barst. Maar de maatschappij moet opnieuw opgebouwd
worden…
Meer weten?
Jean-Marie Chauvier, Euromaïdan ou la bataille d‟Ukraine, 25 01 2014;
Ukraine :« quelle position» ?, 13 december 2013, gepubliceerd door het tijdschrift “Politique” (Brussel) en
opgenomen op;
Allemagne nazie et OUN: repères , zie Le Monde Diplomatique, aug 2007.
De antisociale politiek van de oppositie werd door WikiLeaks bekendgemaakt.
Viktor Pynzenyk, de voormalige minister van Financiën en lid van de oppositiepartij Oudar van Vitali Klitsjko,
heeft in 2010 aan de Amerikaanse ambassadeur uitgelegd wat hij wou voor Oekraïne:
• verhoging van de pensioenleeftijd met twee tot drie jaar
• afschaffing van de brugpensioenen
• beperking van de pensioenen voor gepensioneerden die nog werken
• verdriedubbeling van de gasprijs voor de gezinnen
• verhoging van de elektriciteitsprijzen met 40%
• afschaffing van de regeringsresolutie die de toestemming van de vakbonden eist om de gasprijzen te
verhogen
• afschaffing van de wettelijke schikking die de leveranciers van steden verbiedt om de toelevering te
stoppen of om gebruikers die de gemeentediensten niet betalen, boetes op te leggen
• privatisering van alle koolmijnen
• verhoging van de transportkosten en afschaffing van alle voordelen
• afschaffing van alle regeringssteun bij geboortes, gratis maaltijden en aanschaf van schoolboeken (er staat
letterlijk ―de gezinnen moeten betalen‖)
• afschaffing van de btw-vrijstelling op farmaceutische producten
• verhoging van de belastingen op benzine en 50% belastingverhoging op auto‘s
• invoer van een werkloosheidsuitkering na minstens zes maanden gewerkt te hebben
• uitbetaling van het ziekteverlof vanaf de derde ziektedag
• het levensminimum wordt niet verhoogd (maar er wordt wel een bijkomende uitbetaling voorzien voor wie
het nodig heeft)
Bron: diplomatiek telegram 10KYIV278 dat door Wikileaks aan het licht werd gebracht.
[1] Solidair
http://www.dewaarheid.nu/jan01/De_Oekraine_Het_verhaal_over_wat_er_echt_aan_de_hand_is.htm

Westen liegt over zogenaamde Russische anti-homowetten
Hypocriet: Rusland onterecht verketterd, maar geen enkele kritiek op discriminatie en vervolging
minderheden in moslimbondgenoten
Bizar genoeg protesteerden Russische homo's tegen wetten,
die hun positie juist verbeteren en minderjarigen beschermen.
Westerse politici en media toonden zich de afgelopen tijd
verontwaardigd over de zogenaamde Russische 'antihomowetten'. Premier Mark Rutte, in Rusland vanwege de
Olympische Winterspelen in Sochi, bracht het onderwerp zelfs
ter sprake tijdens zijn ontmoeting met president Vladimir
Putin. De indruk wordt steevat gewekt, dat met de wetten
homoseksualiteit in Rusland wordt gecriminaliseerd. Dit is
echter pure propaganda. Brian M. Heiss, een homoseksuele
journalist en jarenlange LGBT (Lesbian/Gay/Bi/Trans) activist,
nam de Russische wetten onder de loep, en kwam tot een totaal andere conclusie. De kwestie werd voor het
eerst op 21 juli 2013 opgerakeld door de links-liberale New York Times, die schreef dat 'Vladimir Putin de
oorlog heeft verklaard aan homoseksuelen', en 'pro-gay' toeristen die de Winterspelen zouden bezoeken,
konden worden gearresteerd en 14 dagen zouden kunnen worden vastgehouden, ook als ze er enkel van
zouden worden 'verdacht homo te zijn'. Volgens de NY Times zou dit zelfs atleten kunnen overkomen.
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Heiss startte enige tijd later zijn onderzoek omdat hij enkele collega's, die beweerden dat de Russische
wetten helemaal niet anti-homo zijn, wilde weerleggen. Wat blijkt: het verhaal dat wij nu al maanden van
'onze' politici en in de media horen, blijkt van geen kant te kloppen.
Wetten enkel gericht op beschermen minderjarigen
Zo hebben de Westerse media vrijwel genegeerd dat de Russische wetten uitsluitend van toepassing zijn op
seksuele propaganda die is gericht op minderjarigen, en helemaal niets met de homoseksuele geaardheid
van volwassenen te maken hebben. Nergens staat dat homo's, of mensen die ervan worden verdacht of
beschuldigd homo te zijn, in Rusland kunnen worden gearresteerd. Daarnaast komen de woorden 'gay',
'lesbian', 'homosexual' en 'LGBT' welgeteld NUL keer voor in de Russische wetten. Desondanks wordt ons
steevast wijsgemaakt, dat het hier om discriminerende wetten gaat die zijn gericht tegen homo's.
Heksenjacht op homo's is mythe
Heiss constateerde zelfs, dat de wetten een forse verbetering zijn ten opzichte van de oude Russische
wetgeving, waar wel woorden zoals 'sodomie' en 'lesbianisme' in waren opgenomen, en waar soms
draconische -maar slechts zelden daadwerkelijk opgelegde- straffen op stonden.
De hysterische bewering dat de wetten homoseksualiteit illegaal maken en er zelfs een 'Nazi' achtige
vervolging van Russische homo's kan losbarsten, zijn dan ook niets anders dan een mythe. Dat hadden
Rutte en alle politici, kamerleden en journalisten kunnen weten, als ze tenminste de moeite hadden
genomen om de tekst van de wetten te lezen.
Russische homo's beter beschermd dan Amerikaanse
In de 7 maanden dat de nieuwe Russische wetten geldig zijn, werden slechts 3 arrestaties verricht. Iedere
keer betrof het activisten die symbolisch tegen de wetten protesteerden. Van een heksenjacht op homo's is
dus in de verste verte geen sprake. Sterker nog: met de wetten worden leden van de LGBT-gemeenschap
juist veel beter beschermd. Zelfs beter beschermd dan in de zo liberale Verenigde Staten. In 12
Amerikaanse staten zijn homoseksuele handelingen nog steeds verboden, terwijl Rusland dat verbod in
1993 geheel ophief. Ook mogen in Rusland mensen wettelijk niet vanwege hun seksuele geaardheid worden
ontslagen. In de VS bestaat dergelijke alomvattende beschermende wetgeving niet. Ook stond Rusland 8
jaar eerder dan Amerika toe dat militairen openlijk voor hun homoseksuele geaardheid mochten uitkomen.
Veel meer hatecrimes in VS
Tevens is het aantal haatmisdaden tegen homo's in de VS (2012: 1376) vele malen hoger dan in Rusland
(2012: 12). Sommigen zullen zeggen dat Rusland dit soort haatmisdaden simpelweg niet registreert, maar
Heiss wijst erop dat dit wel degelijk het geval is. Een onafhankelijke, pro-LGBT mensenrechtenorganisatie dus niet de politie- registreert alle anti-homomisdrijven in Rusland.
Geen kritiek op Westerse moslimbondgenoten
Bovendien heeft het Westen minstens 10 belangrijke bondgenoten waar homoseksualiteit illegaal is en soms
zelfs met de dood kan worden bestraft. Noch van de regering Obama, noch van de regeringen van de EUlanden, horen we ooit maar één woord van kritiek op landen zoals Saudi Arabië, Jemen, Kenya, Afghanistan
en Pakistan, landen die niet geheel toevallig bijna allemaal moslim zijn.
Financieel motief
Heiss vraagt zich dan ook af waarom de Westerse media deze totaal onterechte hetze voeren tegen
Rusland. Het motief kan worden gevonden in de wet, waarin niet zozeer individuen, maar met name
buitenlandse bedrijven en media die minderjarigen benaderen met homopropaganda, boetes kunnen worden
opgelegd. Dit kan vooral voor de Westerse entertainment industrie, dus 'Hollywood', zeer nadelig uitpakken.
De Westerse verontwaardiging heeft volgens Heiss in werkelijkheid helemaal niets te maken met het
beschermen van homoseksuelen, maar heeft dus voornamelijk een financieel motief. Heiss geeft het
voorbeeld van Viacom, dat in het geval van een boete 90 dagen lang op geen enkele wijze films mag
vertonen en verkopen in Rusland. Dat zou het bedrijf enorm veel inkomsten kosten.
Rusland afgeschilderd als intolerant
Naast het financiële is er nog het geopolitieke motief. De Westerse gevestigde orde meent er baat bij te
hebben, dat Rusland als een toenemend intolerant land wordt afgeschilderd, terwijl juist het tegendeel het
geval is. Het hypocriete Westen zegt echter geen woord over de extreme discriminatie en steeds vaker
keiharde vervolging van homo's, vrouwen, christenen en andere minderheden in veel islamitische landen,
omdat deze als 'bondgenoten' worden beschouwd.
Westerse propaganda pusht homoseksualiteit als voorkeur
Heiss -nogmaals: zelfs een LGBT-activist- concludeert dat de bevolking in het Westen wordt voorgelogen
over de Russische wetten (1). De wetten zijn hoofdzakelijk gericht op het tegengaan van de almaar groter
wordende stroom Westerse propagandistische films en series, waarin niet alleen homoseksualiteit steeds
vaker als de 'betere voorkeur' wordt gepresenteerd, maar ook iedere groep, en met name christenen, die
zich daar op grond van hun geloof niet in kan vinden, verketterd wordt als intolerante extremisten.
Xander - (1) Infowars
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Ariel Sharon: vredesduif of oorlogsmisdadiger?
door abdelkariem Asselman, Ludo De Brabander
Plots werden de laatste dagen van Ariel Sharon geteld. Niet dat het er nog veel toe deed. Sinds januari 2006
lag hij in een coma en was hij dus al politiek dood. Wat er wel toe doet zijn de reacties op zijn dood en het
politiek gewicht dat aan zijn begrafenis zal worden gegeven. Want als we naar de carrière van Sharon kijken
dan is de kans reëel dat internationale politieke leiders met lofredes een oorlogsmisdadiger ten grave zullen
dragen
Een voorproefje daarvan kregen we al in 2006, nadat een
hersenbloeding hem onherroepelijk van het politieke toneel
verwijderde. Sharon werd uit vele hoeken – en heus niet
alleen in Israël – bejubeld als een 'man van vrede'. Er volgden
portretten en bijhorende commentaren die in een aantal
gevallen in de richting gingen van een ware hagiografie. "Ariel
Sharon is een goede man, een sterke man, een man met een
visie voor de vrede", zo klonk het uit de mond van de
toenmalige Amerikaanse President Bush. De Franse
president Chirac sprak van de "moedige vredesinitiatieven"
die Sharon zou hebben ondernomen.
De geschiedenis heeft evenwel zijn rechten. Sharon een man
van de vrede noemen is niet zomaar een verbloeming van de
werkelijkheid. Een grondige terugblik op zijn militaire en politieke carrière doet besluiten dat Sharon veeleer
met het predicaat 'oorlogsmisdadiger' dient bedacht te worden.
Bloedoge slachtingen
Sharon begon zijn drieste carrière als lid van de Alexandroni-Brigade van de Hagana-militie die in opspraak
kwam omwille van een slachting in Tantura, een Palestijns dorp ten zuiden van Haifa, in mei 1948.
Enkele jaren later werd hij officier en leidend commandant van eenheid 101, verantwoordelijk voor
'vergeldingsacties tegen het Arabisch terrorisme'. Een greep uit zijn 'verdiensten': in augustus 1953 vonden
naar schatting 50 vluchtelingen als gevolg van zo'n actie de dood in het kamp El Bureij (het ging om
willekeurig geweld, door o.a. het gooien van granaten door de ramen). In oktober van hetzelfde jaar was het
de beurt aan het dorp Qibya. 69 burgers, onder wie vrouwen en kinderen, werden afgeslacht, 45 huizen
werden met de grond gelijk gemaakt. Militaire waarnemers van de VN omschreven de aanval als 'gruwelijk'.
Het magazine Time stelde dat Sharons soldaten "elke man, vrouw en kind neerschoten die ze konden
vinden. Het geschreeuw van de stervenden was te horen midden de explosies.‖ Het Amerikaans ministerie
van Buitenlandse Zaken stelde dat de "verantwoordelijken rekenschap behoorden af te leggen.‖ Dat
gebeurde nooit.
Sharon zou straffeloos doorgaan met het plegen van oorlogsmisdaden. Tijdens de Brits-Franse campagne
om het Suez-Kanaal te veroveren (1956) zou hij de moord op tientallen Egyptische krijgsgevangen bevelen,
onder wie een vijftigtal arbeiders die standrechtelijk werden geëxecuteerd. Als hoofd van het zuidelijk
commando van het Israëlische leger was hij alleen al in augustus 1971 verantwoordelijk voor de vernietiging
van 2.000 huizen in de Gaza-strook.
Als minister van Defensie leidde Ariel Sharon de Israëlische invasie in Libanon met de eufemistische naam
'vrede voor Galilea' - die moest leiden tot de ontmanteling van de PLO. Deze campagne zou het leven
kosten aan vele duizenden Palestijnen en Libanezen, van wie bijna de helft minderjarigen. Dramatisch
dieptepunt was de slachting in de kampen Sabra en Shatila van 16 tot 18 september 1982 door de
Falangisten in door het Israëlische leger gecontroleerd gebied. Het Rode Kruis telde 2.750 lijken. Het jaar
daarop zou de Israëlische parlementaire Kahan Commissie Defensieminister Sharon 'indirect
verantwoordelijk' achten voor deze slachtpartijen.
Het 'vredesproces'
De affaire zou slechts tijdelijk zijn politieke carrière schaden. Al vanaf 1984 verscheen hij terug op het
politieke toneel, en vervulde hij diverse ministerposten. Van 1990 tot 1992 en nogmaals in 1996 zou hij als
verantwoordelijk minister zorgen voor de drastische uitbouw van de joodse nederzettingen in de Palestijnse
bezette gebieden. Van 1993 tot 1999, de periode die tegen de werkelijkheid in 'vredesproces' werd
genoemd, verdubbelde het aantal kolonisten in Palestijns gebied en kwamen er 30 nieuwe nederzettingen
bij. Een van de belangrijkste architecten daarvan was opnieuw Ariel Sharon.
Op 6 februari 2001 won Sharon de verkiezingen en kan hij als voortaan als premier zijn kolonisatieplannen in
praktijk omzetten. Enkele maanden daarvoor, op 28 september 2000, bracht hij een bezoek aan de Haram
ash-Sharif (de 'tempelberg') daarbij omringd door een politiemacht van 1.000 man. Zijn bezoek was de
spreekwoordelijke druppel die tot het uitbreken van de tweede Intifada leidde. De Mensenrechtencommissie
van de Verenigde Naties legde enkele weken later de verantwoordelijkheid voor het hoge aantal doden en
gewonden in de dagen daarna rechtstreeks bij Sharon en veroordeelde dit 'provocatief bezoek'.
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Als eerste minister zag Sharon het als zijn taak om de bezetting van de belangrijkste delen van de bezette
gebieden te consolideren. Hij laat de werken starten aan een 750 km lange afscheidingsmuur die na
voltooiing moet helpen om 50 procent van het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever te annexeren bij
Israël. De nederzettingen werden aan een hels tempo verder uitgebouwd en Jeruzalem compleet
afgesneden van de rest van het Palestijns grondgebied. Als vergelding voor Palestijnse zelfmoordaanslagen
liet hij politieke leiders executeren, terwijl de intifada tegen de Israëlische bezetting militair hard werd
neergeslagen met vele honderden burgerslachtoffers tot gevolg. Hij liet de checkpoints in Palestijns gebied
versterken en moderniseren tot echte grensposten die de bewegingsvrijheid van de Palestijnen aan banden
leggen en de economie compleet verlammen.
Verbluffend strateeg
Sharon was een verbluffende strateeg en wist ook – beter dan zijn rivaal en huidig premier Netanyahu – hoe
hij zijn kolonisatieplannen internationaal kon verkopen.
Met de hulp van de Verenigde Staten slaagde Sharon er in om de terugtrekking uit Gaza (2005) te
presenteren als een 'belangrijke stap in de richting van vrede'. Dit zogenoemde 'disengagement plan', dat op
het internet kan gelezen worden, was echter alles behalve een vredesplan, maar liet de ontmanteling van
joodse nederzettingen in Gaza gepaard gaan met de annexatie van grote delen van het territorium van de
Westelijke Jordaanoever. Het ging om een cynische eenzijdige zet die het mogelijk maakte om de Gazanen
definitief in een gevangenis op te sluiten en uit te hongeren.
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2014/01/12/ariel-sharon-vredesduif-oorlogsmisdadiger

Vriend van paus: Franciscus wil de Che Guevara van de Palestijnen zijn
Zal Franciscus inderdaad zo ver gaan door zich te
identificeren met een marxistische terrorist?
Rabbi Sergio Bergman, lid van het Argentijnse parlement en
een goede vriend van de paus, zegt dat Franciscus zich
tijdens zijn komende bezoek aan Israël zal opwerpen als de
'Che Guevara' van de Palestijnen. Ernesto 'Che' Guevara was
een Argentijnse marxistische guerrillastrijder, die de
Cubaanse dictator Fidel Castro aan de macht hielp, en in
diverse Latijns Amerikaanse landen 'de revolutie' verspreidde
door middel van wrede, moorddadige terreur.
De Palestijnse Autoriteit van Mahmoud Abbas wil het bezoek van de paus uitbuiten om zoveel mogelijk
propaganda te maken voor hun 'zaak' tegen Israël. Volgens Bergman zal Abbas Franciscus aan zijn zijde
vinden, omdat de paus zich letterlijk zou willen identificeren met Che Guevara, en zich volledig voor de
Palestijnse 'strijd en rechten' zal gaan inzetten.
Christenen Bethlehem verdreven
In december werd bekend dat de paus geen mis in Jeruzalem wil houden, maar in plaats daarvan in het door
de PA gecontroleerde Bethlehem. Dat zou hij doen om de Palestijnen te steunen - een nogal ironische stap,
aangezien bijna alle christenen door de Palestijnse moslims uit Bethlehem zijn verdreven. Tevens verscheen
er vorig jaar een korte officiële Palestijnse promotievideo, waarin opnieuw werd beweerd dat Jezus de eerste
Palestijnse vrijheidsstrijder was.
Vergeldingsmaatregelen
De Israëlische viceminister van Buitenlandse Zaken Ze'ev Elkin denkt echter dat het zo'n vaart niet zal lopen.
Hij verwacht niet dat de paus zo ver zal gaan letterlijk Che Guevara als een soort rolmodel neer te zetten. Hij
legde uit dat Israël nauwlettend in gaten houdt dat er tijdens het bezoek van de paus geen extreme dingen
worden gezegd en gedaan. Mocht dat desondanks toch gebeuren, dan kan Israël na afloop
vergeldingsmaatregelen nemen, omdat het Vaticaan grote belangen in Jeruzalem heeft.
Overdracht zaal Laatste Avondmaal
In juli 2013 meldde Elkin dat het ministerie een overeenkomst met het Vaticaan wilde sluiten over het
overdragen van een deel van het graf van David, dat zich op de berg Zion in Jeruzalem bevindt, aan het
Vaticaan. Boven dit graf bevindt zich de veronderstelde ruimte waarin Jezus met zijn discipelen het laatste
avondmaal zou hebben gevierd.
Rabbi Yisrael Ariel, oprichter van het Tempel Instituut, waarschuwde eind januari dat het komende bezoek
van de paus gebruikt kan worden om die overdracht te beklinken. Hij verwees daarbij naar een in 2008
gesloten overeenkomst over het uit handen geven van de historische Russische gebouwen in Jeruzalem
aan Rusland. Drie jaar later werden deze locaties inderdaad ontruimd.
Xander - (1) Arutz 7
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2014; jaar van principiële keuzes
26 december 2013, rode vaandel [1]
Het kan aan het einde van het jaar nooit kwaad om even terug te kijken. Als was het alleen maar om
de lessen te leren en in het nieuwe jaar beslagen ten ijs te komen. En lessen waren er in 2013 meer
dan genoeg.
Als er een zaak is die het afgelopen jaar heeft gedomineerd is het wel de vele onthullingen over afluisteren
en meelezen van de Amerikaanse NSA en andere miezerige diensten die niets liever doen dan hun vieze
neus in de zaken van anderen te steken. Dat we nu meer weten over dit schandaal hebben we te danken
aan Edward Snowden, die intussen wel de grootste klokkenluider uit de geschiedenis genoemd mag
worden. Zelden heeft iemand in zo‘n korte tijd zoveel informatie naar buiten gebracht over de bedreigingen
van geheime diensten die ons allemaal kunnen beschadigen. En het mooie van dit alles is ook nog dat al zijn
onthullingen gewoon waar blijken te zijn. Niets is overdreven en de Amerikanen hebben tot nu toe niets
kunnen ontkennen. Ze zijn gewoon schuldig. Punt uit! Zelfs Plasterk, de wezel van Rutte II, kan alleen maar
van de ene schuilkelder naar de andere rennen. Mooi om te zien.
Om nog even bij de Amerikanen te blijven; de rol van Washington als politieagent van de wereld is duidelijk
uitgespeeld. Of het nu om Syrië of Iran gaat, de oorlogstrommels waar de Yanks zo gek op zijn laten zich
niet meer horen. Deels omdat de eigen bevolking al die oorlogen zat is en ook omdat andere machten in de
wereld naar voren komen. Rusland drukt weer een stempel op het Midden-Oosten en de directe buurlanden,
en ook in China worden langzamerhand de messen geslepen. Of dit alles goed of slecht is zal nog moeten
blijken, maar dat de Amerikanen een flink aantal tonen lager moeten zingen, is zeker een vooruitgang. Als
ze nu ook de atoombommen die nog steeds op Volkel liggen eens zouden opruimen zou het echt reden voor
een feestje zijn. Maar dat is blijkbaar nog te vroeg, en vraagt om meer druk op de ketel.
De Koerdische kwestie leek in 2013 even de goede kant op te gaan. Er werd gepraat en er kwam een
vredesproces, maar helaas toonde de Turkse staat dat men geen spat veranderd is. Van vrede kan geen
sprake zijn en het enige proces dat nodig is, is de berechting van de criminelen die in Turkije de dienst
uitmaken. Hieronder vallen Erdogan en zijn AKP trawanten, het Turkse leger, en de Moslim-extremisten met
voorop Fethullah Gulen. Pas als dit gespuis in de bak zit en de Turkse staatsideologie voorgoed vernietigd is
zal er ruimte komen voor mensenrechten, politieke vrijheid en democratisering. Overigens is de Turkse staat
niet alleen vijandig tegenover de Koerden en andere bevolkingsgroepen. Ook de Turkse bevolking wordt niet
gespaard zoals de Taksim opstand heeft bewezen. De les voor 2014 is duidelijk; vertrouw geen enkele van
de Turkse machthebbers, het zijn stuk voor stuk leugenachtige huichelaars. Die les was eigenlijk al begin
2013 duidelijk toen 3 vrouwelijke PKK kameraden in Parijs werden vermoord. Intussen is duidelijk dat er een
Turkse vinger aan de trekker zat. Er zal een dag komen dat ze hiervoor een hoge prijs betalen. De rekening
blijft nog even open.
In Noord-Ierland zijn er steeds meer mensen die zich van het hele vredessysteem afkeren en de wapens
weer op pakken om Ierland vrij te vechten. Het is een logisch gevolg van de koehandel die nu al jaren plaats
vindt en die een verenigd Ierland in de weg staat. Maar een verenigd Ierland alleen is niet genoeg. Het gaat
om het opzetten van een arbeidersrepubliek. Dat krijgen steeds meer mensen in de gaten. In 2013 waren er
meer acties dan in de voorgaande jaren. Het geduld begint eindelijk op te raken.
Op een heel ander terrein roepen de Europese staathoofden dat de eurocrisis voorbij is en dat er een einde
komt aan de recessie. De volkeren merken hier echter niets van. In Zuid-Europa en op de Balkan neemt de
armoede per dag toe. De werkloosheid stijgt en het aantal zelfmoorden vertoond een stijgende lijn. Is dit het
einde van de crisis? Het lijkt er niet op. We zeiden het al eerder; het hele kapitalistische systeem weet dat
het op gestolen tijd leeft. Als deze crisis het systeem niet de das om doet gaat het wel tijdens de volgende
crisis gebeuren, die al om de hoek wacht. De enigen die nu feestvieren zijn de bankiers en andere
parasieten die denken dat ze zich weer opnieuw vol kunnen vreten. Dat kon wel eens tegenvallen. De
mensen hebben hun lessen geleerd en vertrouwen niemand meer van dit gespuis. Hetzelfde geld voor de
regeringsleiders trouwens. En terecht.
Tijdens het afgelopen jaar verloren we twee belangrijke kameraden Hugo Chavez en Nelson Mandela. Maar
in Venezuela gaat het socialisme gewoon door en in Zuid-Afrika en elders zullen de lessen van Nelson
Mandela een inspiratiebron zijn voor de nieuwe generaties om de vele misstanden aan te pakken en af te
rekenen met de corruptie. Leidende kameraden zijn moeilijk te vervangen, maar het is aan ons allemaal om
een bijdrage te leveren, zodat de opengevallen plaatsen kunnen worden opgevuld.
Als er dit jaar een stroming door de mand is gevallen, dan is het wel de sociaaldemocratie. Overal waar
sociaaldemocraten aan regeringen gingen deelnemen hebben ze opnieuw hun achterban verraden en de
kant van de heersende klasse gekozen. We zien dat in Nederland waar de PvdA al haar verkiezingsbeloften
brak en als poedel van de elite ging functioneren. Het toppunt van dit verraad zijn de bijstandswetten van
Klijnsma, die we zonder twijfel als vijand van de arbeidersklasse kunnen aanmerken. Als je zelfs niet met je
vingers van de mensen kunt afblijven die toch al niets hebben, ben je wel tot een recorddiepte gezonken.
Maar het is niet alleen Klijnsma, de hele PvdA top is van boven tot onder verrot. Iedereen die nog illusies in
deze partij heeft, moet wel onder een steen hebben geleefd, verstoken van de buitenwereld. Het is ook niet
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alleen de PvdA, de zogenaamde linkse oppositie in de Tweede Kamer heeft compleet gefaald. Van SP tot
GroenLinks, en alles wat daar nog tussenin hangt. Dit falen, en het toenemende racisme, hebben er toe
geleid dat fascist Wilders weer de grootste partij is in de peilingen.
Ook in Duitsland koos de sociaaldemocratische SPD voor de heersende klasse in plaatst van een linkse
coalitie die het land blijvend had kunnen veranderen. Men kruipt liever onder de stoel van Merkel, die na
Zuid-Europa ook de Oekraïne in de chaos probeert te storten. Daar kan de SPD dan ook een leuk rolletje in
spelen. In Groot-Brittannië wordt Labour steeds meer een partij van het midden, en keert men langzaam
maar zeker terug naar de donkere dagen van Blair. Dit is nog maar een kleine greep uit de
verraderspraktijken van de sociaaldemocratie.
Het belang nu is om de balans op te maken en duidelijk afstand te nemen van alles wat sociaaldemocratisch
is. Waarom zouden we ons zelf steeds opnieuw laten belazeren? Het is nu de tijd voor principiële keuzes.
Dat betekent geen stem meer voor de sociaaldemocratie. Stem alleen als er de mogelijkheid is om op
communisten te stemmen. Stemmen op andere partijen houdt alleen de illusie in stand dat de
arbeidersklasse in het parlement vertegenwoordigd is. Met deze illusie moeten we voor altijd breken. De
oppositie moet komen van buiten het parlement, kortom het is de straat die moet spreken. Tegen de tijd dat
de gemeenteraadsverkiezingen er aan komen, in maart 2014, zullen we hier dieper op in gaan. Maar we
herhalen wat we eerder zeiden, Nederland heeft een revolutionaire communistische partij nodig. Een partij
die de kant kiest van de werkende mensen en de strijd aanbindt met de heersende elite. Dus, organiseer en
sla terug, ook in 2014.
[1] www.hetrodevaandel.blogspot.nl/

Kamer tegen nieuwe Europese gentechmais
Kabinet moet zich verzetten tegen toelating mais 1507 na motie PvdD
De Nederlandse regering moet zich actief uitspreken tegen de toelating van nieuwe genmais 1507 in de EU.
Een ruime Kamermeerderheid van PvdA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie, SGP, PVV en 50+ schaarde
zich zojuist achter de motie die Esther Ouwehand (PvdD) daarover had ingediend. Het kabinet wilde zich in
Brussel onthouden van stemming over het omstreden gengewas, maar daar ging de Kamer niet mee
akkoord. Nu de motie van de Partij voor de Dieren is aangenomen, moet Nederland duidelijk stelling nemen
tegen de introductie van de genetisch gemanipuleerde mais van Pioneer in de hele EU.
Nederland speelt een grote rol in het debat over
gengewassen in Europa. Een groeiend aantal landen in de
EU wil geen teelt of import meer toestaan vanwege de grote
risico‘s van genetische manipulatie. De Nederlandse regering
stemde tot nu toe altijd voor het toelaten van gentech in de
EU. Dat Nederland zich nu schaart in het kamp van de
tegenstanders, is een koerswijziging die ook andere lidstaten
ertoe kan aanzetten hun positie ten opzichte van genetische
manipulatie te wijzigen. Zo is ook de positie van Duitsland aan
het verschuiven.
De controverse binnen de EU is zo groot dat besluiten over
de introductie van nieuwe gentechgewassen al een tijd stilliggen. Het chemische bedrijf Pioneer heeft echter
afgedwongen dat de EU voor half februari een besluit neemt over toelating van de mais die zij via genetische
manipulatie heeft omgetoverd tot een gifproducerende plant (maistype 1507). Dat betekent dat er voor het
eerst in meer dan tien jaar in Brussel wordt gestemd over een zogenaamde teelttoelating. Als de EU de teelt
toelaat, mag het gengewas in alle lidstaten worden verbouwd, ook in landen die daar fundamentele
bezwaren tegen hebben. Daarbij zou dit de deur openzetten voor nog meer introducties van genetisch
gemanipuleerde gewassen in Europa.
De besluitvorming over de toelating van maistype 1507 staat aanstaande dinsdag op de agenda van de
Raad Algemene Zaken. Dankzij de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren zal minister
Timmermans namens Nederland tegen toelating van dit gewas in de Europese Unie moeten stemmen.
Ouwehand: ―De verschuiving van de Nederlandse positie in het debat over gentech is historisch. Waar
Nederland tot nu toe tot de verdedigers van gentech behoorde, moet de regering zich nu scharen in het
tegenkamp. Een belangrijke koerswijziging die ook in andere nationale parlementen niet onopgemerkt zal
blijven. De vanzelfsprekendheid waarmee Europa gengewassen binnenhaalt brokkelt zo steeds verder af.‖
Lees hier eerder bericht over genmais 1507
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Minister Plasterk bewezen leugenaar of gewoon politicus?
Al eerder kaartte ik de leugens van minister Ronald Plasterk
aan. De damage control via de marionetten van de Main
Stream Media wordt nu ingezet. Natuurlijk krijgt men door dat
het volk zich begint te roeren. De eerder ontkende 1,8 miljoen
getapte gesprekken blijken nu toch wel door de AIVD zelf te
zijn verstrekt aan de NSA. Ach, u moet zich goed beseffen dat
een minister die 1x liegt niet per definitie nog een keer liegt.
De NSA werkt volledig samen met de AIVD, maar dat zal
natuurlijk niet zo duidelijk worden toegegeven. De
documenten van Edward Snowden hebben allang onthuld dat
er simpelweg sprake is van een naadloze samenwerking met
de NSA. En nog steeds wordt de indruk gewekt dat dit alles ter preventie van terrorisme is, maar gelooft u
dat nu echt nog steeds? Als u de blik van deze lieve lobbes ziet dan komt natuurlijk echt niet de associatie
met vakgenoot Joseph Mengele bij u naar boven; eerder denkt u waarschijnlijk aan de ideale schoonzoon
die nooit opzettelijk zal liegen.
Ik quote even de website van Nieuwsuur [quote] Het gaat om dataverkeer in gebieden waarin militaire
missies zijn, zoals Afghanistan, in het kader van terrorismebestrijding. Het zijn metadata waarmee gezien
kan worden wie met wie belt. De gegevens zijn “rechtmatig gedeeld met de Verenigde Staten”, schrijven
Plasterk en Hennis in de brief. Hoe dom denkt men nu werkelijk dat het volk is? Héél erg dom blijkbaar. En
in zekere zin klopt dat ook wel, want mensen blijven nog steeds de Main Stream Media geloven. Ook nu
weer blijkt dat die slechts schijn-kritisch zijn. De schijnvertoning van Plasterk is zo knullig en er wordt zo
gestunteld met getallen, gelieg en gedraai dat er bijna geen touw meer aan vast te knopen valt. Ook minister
Hennis-Plasschaert van Defensie is natuurlijk volledig op de hoogte.
Feitelijk komt het er op neer dat Plasterk de hele boel bij
elkaar zit te liegen. Er wordt nu een mediacircus opgetuigd
om zijn gezicht te redden. Minister Hennis-Plaschaert wil
gewoon weten [quote] ―of mijn mannen en vrouwen zo goed
mogelijk worden bediend met de juiste informatie―. Het spel
wordt gespeeld van de onschuldige verwarring tussen
ministers en hun diensten, maar het wordt tijd dat u daar eens
doorheen gaat prikken.
Hennis-Plaschaert beroept zich op de wettelijke kaders, maar
dat is niet zo moeilijk. We zien wetswijzigingen aan de
lopende band tegenwoordig en bovendien hebben onze
diensten juridisch advies ingewonnen in Engeland om de boel te omzeilen [quote] De Britse dienst had ook
contacten met de Nederlandse diensten MIVD een AIVD die volgens de berichten „technisch competent en
zeer gemotiveerd“ waren. Zo leverde de GCHQ advies en informatie aan de AIVD over het omzeilen van de
Nederlandse regels en wetten. De NSA werkt volledig samen met de AIVD en MIVD. De NSA beheert de
transatlantische glaskabels; de NSA tapt alle telefoons, email en andere communicatie wereldwijd af en weet
exact waar u bent. Alles wat u verder hoort – zoals het getal van 1,8 miljoen – is om u zoet te houden.
Politici liegen u al voor in verkiezingstijd. Ze blijken nu bewezen te liegen in de dagelijkse praktijk en u trapt
dan weer in dit spel van ‗de ogen dichtsmeren‗? Niet meer doen!
En elke goedbetaalde journalist die u schijn-kritische vragen hoort stellen is alleen maar ingezet om tijd te
rekken. Zij sturen uw perceptie. Zij zorgen voor schadebeperking. Zij dienen het belang van de regenten
middels hun Machiavelli rol. Misschien dat er een ministerieel kopje gaat rollen, maar daarmee verandert er
achter de schermen niets. Het wordt tijd dat u in opstand komt. Dat u niet langer accepteert wat er gaande
is. Hoe kunt u dat doen? Door te weigeren dit systeem in stand te houden. En hoe houden u en ik dit
systeem in stand? Door nergens tegen in opstand te komen. U betaalt nog steeds netjes uw belasting. U
betaalt uw bekeuringen. U betaalt uw telefoonrekening en uw internetrekening, terwijl u weet dat alles wordt
afgetapt. En dat gebeurt tegen uw wil in. Alles onder het mom van de overal dreigende terreur. Genoeg is
genoeg! Laat u niet langer tot slaaf maken. De zelfgeschapen crisis draagt bij aan uw slavernij en de
technologie moet u onder grip en controle van het big brother regiem brengen. Werk er niet langer vrijwillig
aan mee.
http://martinvrijland.com/2014/02/06/minister-plasterk-bewezen-leugenaar-of-gewoon-politicus/
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Bankrunpreventie door opnamelimieten
Omdat de economie nu echt steeds verder bij de afgrond komt zult u
de komende tijd gaan zien dat banken het opnemen van contant geld
aan banden gaan leggen. Mocht u nog een spaarsaldo hebben – wat
voor vele Nederlanders inmiddels erg onwaarschijnlijk is – dan zou het
misschien wel eens een idee kunnen zijn dat u dat op gaat nemen.
Sowieso is uw spaargeld niet meer veilig bij welke bank dan ook,
omdat de Eurogroep, waar onze eigen Jeroen Dijsselbloem hoofdbeul
van is, heeft besloten dat spaarders voortaan banken gaan redden. Dat is een beetje wollig geformuleerd,
maar de strekking is dat bij de eerste de beste bank die om dreigt te vallen ergens in Europa, uw spaargeld
gebruikt wordt om de klap op te vangen. Nu wordt dat pas spannend als er weer ergens een bank om dreigt
te vallen, maar dat kan zomaar ergens in Europa gebeuren.
Nu zullen velen zeggen ―Als je paniek gaat saaien krijg je een bankrun en dat is pas slecht voor de
economie.‖ Tegen die mensen zou ik willen zeggen: de paniek wordt niet gezaaid, de paniek is bewust
geschapen en is waar op aangestuurd wordt. Die bankrun gaat er simpelweg komen; net als voedseltekorten
en honger; net als massale protesten en opstanden (in vele landen al gaande maar niet/nauwelijks getoond
in de media). Het is ingecalculeerd door de financiële beulen van Europa. Euro Commissaris Olli Rehn is
degene die landen individueel zijn financiële bezuinigingseisen oplegt. En omdat Jeroen Dijsselbloem weer
verantwoordelijk is voor de Eurogroep, zijn die twee samen dus eigenlijk twee handen op 1 buik in het
financiële ramkoersbeleid van Europa.
Waarom geef ik de banken en Europa de schuld. Welnu, uit verschillende documentaires zoals de VPRO
docu ‗Goldman Sachs and the destruction of Greece‗ en de docu ‗De biecht van de bankier‗, komt naar
voren dat banken in staat zijn landen een financiële strop om de nek te leggen. Hoe wollig verder
hoogleraren economie ook spreken – zoals in laatste genoemde docu - en u proberen via ingewikkeld
taalgebruik de indruk te wekken dat begrip van het financiële stelsel hogere wetenschap is, wil ik u
aansporen om al die wollige taal langs u heen te laten glijden en er onafhankelijk over na te denken. Gebruik
uw ‗boerenverstand‘. De banken zijn in handen van enkele grote families. Een bank als de FED (Federal
Reserve) in Amerika is een bank die aan privé personen toebehoort en dus niet aan de Amerikaanse
overheid. Banken bepalen wereldwijd de economische situatie van een land. Dit is natuurlijk een samenspel
tussen politiek en banken. Want zonder landpolitici die de landen laten meezuigen in torenhoge schulden,
kunnen die banken deze leningen niet verstrekken. De politieke lobby moet zorgen voor de juiste meebuigzame poppetjes op de juiste posities en de banken zorgen voor de niet terug te betalen schulden. De
dames en heren in Brussel spelen hierin een belangrijke rol. Daarom zie je ook vaak voormalig bankiers
hoge functies bekleden binnen het machtsbolwerk van Brussel. Zo was voormalig Goldman Sachs Vice
President voor Europa - Mario Draghi – verantwoordelijk voor het opkopen van de Griekse schulden om ze
vervolgens weer met nieuwe schulden op te zadelen. De oude schulden werden dan verhandeld in
zogenaamde CTO‘s op de beurs. Mario Draghi is nu president van de Europese Centrale Bank.
De banken bepalen het spel. Zij moeten steeds maar weer koste wat het kost gered worden. En dat
gebeurde tot nu toe – zoals we hebben gezien bij de ING en ABN-AMRO – steeds met staatssteun. Dit
betekent dat er belastinggeld gebruikt wordt om de banken te redden en dus ligt de rekening bij het volk. Nu
op Europees niveau besloten is dat aandeelhouders en spaarders mee moeten doen aan het redden van
banken door heel Europa, verandert daarin niet veel. Daarbij komt dat Europa steunpakketten aanbiedt aan
landen via de Europese Centrale Bank (de ECB waar Mario Draghi president van is). En het geld dat die
ECB ophoest moet uit de zak van de burger gehaald worden. Mede daarvoor legt commissaris Olli Rehn dus
strenge financiële regels op aan landen. Een alibi dat je veel hoort voor bezuinigingen is dat een land als
Griekenland haar overheidsuitgaven op orde moet krijgen. Dat is in feite een excuus voor het uitmergelen
van het volk. Als commissaris Rehn aan Nederland strenge bezuinigingsregels oplegt is dat allemaal
bedoeld om die schuldencrisis het hoofd te bieden. Dat wordt althans zo gebracht in de Main Stream Media.
De échte reden krijgt u niet te horen. De échte reden is namelijk simpelweg ‗het volk in financiële wanhoop
storten‗.
De oplossing voor de schuldencrisis in Europa zit hem er namelijk niet in dat landen geholpen worden met
zakken geld om hun schulden en rente op schulden af te betalen. Dat dient uiteindelijk slechts en alleen het
belang van de banken die die leningen hebben verstrekt. In feite ben je dus steeds en alleen maar het
omvallen van banken aan het voorkomen. Maar ook dat is een broodje aap argument, want die banken
hoeven niet gered te worden. Het probleem ligt namelijk bij de bron. Dat geld dat uit het niets gecreëerd is,
vertegenwoordigt namelijk geen enkele waarde. De centrale banken kunnen dus simpelweg de schuld
kwijtschelden. Ze verliezen dan immers niets, omdat dat geld compleet uit het niets gecreëerd is. Daarvoor is
dus een financiële reset nodig. Mijn verwachting is nu dat er wereldwijd aangestuurd wordt op een geleidelijke crash. Het volk moet en zal in complete financiële paniek gestort worden. Er moet honger komen. Er
moeten opstanden komen. Want een volk in honger en paniek kun je brengen onder ‗de staat van beleg‗.
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Inmiddels is de macht onder uw ogen steeds verder in handen van Brussel komen te liggen. Dat is ook het
doel. De Verenigde Staten van Europa moet en zal zich vestigen. En vanuit deze Verenigde Staten van
Europa kan men in de situatie van chaos en volksopstanden ‗martial law‘ (de staat van beleg) uitroepen. Dan
kan men met geweld en toepassing van militaire middelen (zoals inmiddels steeds vaker wordt
aangekondigd – zie hier en hier) de politiestaat vestigen. Het volk dat jarenlang getuind is in de schijn van
democratie, komt dan tot de ontdekking dat ze onder het dictatoriaal regiem van Europa leeft en zal moeten
buigen voor de wil van Europa. De Europese superstaat – als deelstaat van de New World Order – zal dan
een verlossend nieuw digitaal financieel systeem invoeren mits het volk buigt voor de
politiestaatvoorwaarden van deze nazi dictatuur. Het punt van oplaaien van deze volksopstanden moet
echter zo lang mogelijk worden gerekt, maar reken maar dat de heren in Brussel weten dat het volk dit op
den duur niet langer gaat pikken. Natuurlijk blijft u al die tijd het sausje van democratie voorgeschoteld
krijgen, want ook dat zorgt ervoor dat u maar zolang mogelijk stil blijft.
Mijn verwachting is dat de banken de komende tijd strengere voorwaarden gaan stellen aan het opnemen
van geld aan het bankloket en de pinautomaat. We zullen steeds minder pinautomaten gaan zien in steden.
Er zal worden aangestuurd op de afschaffing van contant geld. Dat zijn slechts voorbodes voor wat er staat
te gebeuren. De grote crash is gepland en gaat er komen. Het zal echter een geleidelijke crash zijn en
daarom gaat men ongetwijfeld bankruns proberen te voorkomen door middel van opnamebeperkingen. De
verantwoordelijken voor deze economische ‗controlled demolition‗ zijn de jongens in kostuum uit Den Haag
en Brussel die u dagelijks toe lachen via de krant en tv, zodat u niet doorheeft dat zij wolven in
schaapskleding zijn. En zolang u niets doet zullen zij u toe blijven lachen.
http://martinvrijland.com/2014/02/05/bankrun-preventie-door-opname-limieten/

Groot Brittannië opent grenzen voor Moslim Broederschap
Egypte beschuldigt Britse regering van steunen islamitisch terrorisme en extremisme
Premier Cameron, die ooit zei dat de Britten zich aan de
islam moeten aanpassen, en niet andersom, zet met het
toelaten van de Moslim Broederschap terreurorganisatie
nog meer druk op zijn eigen volk.
Groot Brittannië, Europees dhimmi-kampioen bij uitstek,
heeft een nog diepere knieval voor de islam gemaakt door
zijn grenzen te openen voor de Moslim Broederschap, die
nota bene in Egypte officieel als terreurorganisatie te boek
staat. Aan de overkant van Het Kanaal is te zien wat de gevolgen zijn van een almaar groter wordende
moslimbevolking, die stap voor stap steeds meer druk op de democratie beginnen te zetten.
Het verval van Europa is wellicht nergens zo duidelijk zichtbaar als in Groot Brittannië. De regering in
Londen heeft nu besloten dat het lidmaatschap van de Moslim Broederschap geen bewijs is van islamitisch
extremisme. Het kabinet van de conservatieve premier David Cameron weigert de Broederschap als
terreurorganisatie te kenmerken. Activisten van de Broederschap mogen dan ook vrijelijk in het land
opereren, zolang ze de nationale wetten respecteren.
Egypte beschuldigt Londen van steun aan terrorisme
Dit geeft een aantal Broederschapleiders en andere leden, die Egypte ontvluchtten nadat hun president
Mohamed Morsi werd afgezet, de mogelijkheid om publiekelijk politieke actie te ondernemen tegen de door
de militairen gesteunde nieuwe Egyptische regering. Egyptische politici en mediakopstukken hebben de
Britse regering al openlijk beschuldigd van het steunen van het islamitische terrorisme en extremisme, mede
omdat de Moslim Broederschap de moederorganisatie van de Palestijnse terreurbeweging Hamas is. (1)
Egypte heeft een sterk argument: de Britten hebben immers meegeholpen met het afzetten van de Libische
leider Muammar Gadaffi in 2011, waarna er een door het Westen gesteunde, aan Al-Qaeda gelieerd regime
aan de macht kon komen.
Na Amerikaanse verraadt ook Britse regering eigen volk
De Britten zijn nu de eersten in Europa die officieel de deuren openen voor moslimterroristen. Daarmee
heeft de regering Cameron zijn eigen volk verraden, en verdient daarom het predicaat 'crimineel'. Als de
groeiende invloed van de islam geen halt toe wordt geroepen, staat dit waarschijnlijk ook andere EU-landen
te wachten. Eerder zette de Amerikaanse president Obama al een groot aantal Moslim Broederschapleden
op hoge posities in zijn regering, en gaf hij hen een speciale VIP-status, zodat ze ongehinderd de VS in
kunnen reizen. Onlangs leverden we niet alleen daar opnieuw bewijs voor, maar ook voor het feit dat
Obama's broer Malik via o.a. de Barack H. Obama Foundation* openlijk Hamas, de voor oorlogsmisdaden
gezochte Soedanese moslimpresident Al-Bashir en andere islamitische terreurgroepen steunt.
* Inmiddels is er in de VS een tweede stichting met exact dezelfde naam opgericht, hoogstwaarschijnlijk om
de eerste stichting uit de wind te houden.
Xander - (1) Ahram Online (via Shoebat)
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'Vierde topbankier die zelfmoord pleegde staat op hitlist met tientallen namen'
Marktmanipulaties steeds extremer om grote crash uit te stellen - Ook gematigde analisten vrezen nu dat de
totale instorting niet meer te voorkomen is
Richard Talley, de oprichter en CEO van American Title
Services, werd donderdag dood in zijn huis aangetroffen. De
57 jarige Talley is de vierde topbankier in korte tijd die
zelfmoord pleegde. Hij sloeg de hand aan zichzelf met een
spijkerpistool. Volgens 'V', de 'Guerilla econoom' insider die
we al vaker hebben aangehaald, is deze plotselinge
'zelfmoordgolf' in werkelijkheid een complot om tientallen
bankiers, die op de een of andere manier betrokken zijn
geweest bij omvangrijke fraude, definitief uit te schakelen. Er
zou zelfs een special 'hit team' van professionele
moordenaars voor worden ingezet.
Talley's zelfmoord wordt in verband gebracht met het onderzoek dat de autoriteiten verrichten naar het
bedrijf, dat hij in 2001 oprichtte. (1) Waar dat onderzoek over gaat, wilden officials niet zeggen. (2)
De 'zelfmoordgolf' werd al enige tijd geleden door 'V' voorspeld. Zijn insiders zouden hebben bevestigd dat
het om in scène gezette zelfmoorden gaat. De bankiers zouden in werkelijkheid zijn vermoord door een
professioneel team. Op de 'hit list' staan volgens V nog zo'n 30 tot 40 namen. In totaal zouden er op deze
wijze al 43 banksters zijn uitgeschakeld. (3)
'Laatste jaar om uw zaakjes op orde te brengen'
Sinds 2011 hebben al meer dan 1000 financiële topmanagers ontslag genomen. Begin december kwam V,
voormalig topanalist bij één van de grootste Britse banken, als eerste met het nieuws dat enkele topbankiers
naar veiligere oorden waren vertrokken. Zo zou bijvoorbeeld Jamie Dimon, president van megabank
JPMorgan, zijn zaakjes inmiddels vanaf één van zijn privé-eilanden regelen.
'Dit is het laatste jaar dat u uw financiën en welvaart op orde kunt brengen,' waarschuwde V opnieuw. 'Wees
voorbereid.' De econoom zei eind vorig jaar dat het nog maximaal 1 tot 2 jaar duurt voordat de gevreesde
wereldwijde totale instorting komt, die de hele planeet in chaos zal storten.
'We hebben een wereldwijd schuldenmonster geschapen'
De internationale bankenwereld is nu al in rep en roer. De Bank of England blijkt op de hoogte te zijn
geweest van de valutamanipulaties door private banken, maar hier niets tegen te hebben ondernomen (4).
De Deutsche Bank erkende afgelopen week dat de centrale banken door het massaal bijdrukken van geld
een 'wereldwijd schuldenmonster' hebben geschapen, en dat de financiële markten met steeds grotere
reddingsmaatregelen -en manipulaties van de markten, zoals goud (13)- overeind moeten worden gehouden
(5).
Chinese schuldenzeepbel grootste ooit
Volgens de Deutsche Bank is het te laat om het tij nog te keren, zonder dat dit dramatische gevolgen voor
iedereen heeft. (5) Dat geldt niet alleen het Westen en Japan, maar ook China. Daar zou de
schuldenzeepbel maar liefst € 9 biljoen bedragen, groter dan waar dan ook ter wereld. Chinese superrijken
voelen de bui al hangen, en sluizen hun vermogen massaal naar het buitenland (12).
Nog meer geld voor Grieken
De Eurozone probeert haar eigen instorting uit te stellen door een derde hulppakket ter waarde van € 13 a €
15 miljard aan Griekenland te geven, en de looptijd van bestaande leningen te verlengen naar 50 jaar. De
Grieken krijgen het geld ondanks de constatering dat ze 153 overeengekomen bezuinigingen en
hervormingen niet hebben uitgevoerd - bezuinigingen, die daarom op onder andere het Nederlandse volk
worden afgewenteld. (5)
Ook schuldenlast burgers onhoudbaar
Beleggingsgoeroe Marc Faber zei in een interview met CNBC dat de vicieuze cirkel naar de bodem nog
maar net begonnen is. Hij wees erop dat kredieten inmiddels 30% meer van de wereldeconomie in beslag
nemen dan in 2007, en dat niet alleen in Amerika, Japan en Europa, maar ook in landen zoals Canada en
Australië de schulden van de burgers vrijwel onhoudbaar zijn geworden. (6)
Wanhoopsmaatregelen
In Nederland probeert men het vertrouwen van het publiek in de banken te herstellen door alle 90.000
bankmedewerkers een verplichte eed te laten afleggen, en hen 'bij God' te laten zweren dat zij alles in het
werk zullen stellen om het vertouwen in de financiële industrie te bewaren en te herstellen (9).In het op
omvallen staande Argentinië lijkt de gevestigde orde naar andere wanhoopsmaatregelen te grijpen: een
verdachte brand verwoestte het archief met daarin belangrijke documenten en gegevens over de Argentijnse
banken (10).
Legio voortekenen
De voortekenen van een aanstormde financiële gigacrash zijn legio. De Amerikaanse Dow Jones index
zakte in enkele weken tijd met ongeveer 1000 punten. In dezelfde periode verloor de Japanse beurs (Nikkei)
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meer dan 2300 punten. Veel analisten zijn van mening dat deze mini-crashes het begin zijn van een totale
instorting. (7) Grant Williams, manager van Vulpes Precious Metals Fund, verwacht dat binnenkort 'de hel
losbreekt' en steeds meer landen kapitaalcontroles zullen invoeren, wat de instorting alleen maar zal
versnellen (11).
Nuchtere analist met 60 jaar ervaring was 'nog nooit zo somber'
De doorgaans nuchtere Richard Russell, al 60 jaar actief in de financiële wereld en ook wel de 'godfather'
van de nieuwsbrieven genoemd, schreef vorig week dat hij in heel zijn loopbaan nog nooit zo bezorgd is
geweest over de huidige ontwikkelingen. Volgens hem is het een illusie dat de centrale banken de situatie
weer kunnen repareren. 'Er bestaat geen uitweg en ook geen veilige haven... Nog nooit heb ik zulke
sombere voorgevoelens over de toekomst gehad.' Ook hij waarschuwde dat de beurzen wereldwijd op de
rand van een totale crash staan. (8)
Xander
(1) Zero Hedge, (2) The Denver Post, (3) Steve Quayle, (4) Charleston Voice, (5) Deutsche , irtschafts
Nachrichten, (6) Infowars, (7) KOPP, (8) King World News (via KOPP), (9) Bloomberg (via Zero Hedge),
(10) Infowars, (11) King World News, (12) Die Welt, (13) Infowars

Google directeur wil eerste onsterfelijke mens worden
Ray Kurzweil neemt dagelijks meer dan 250 voedingssupplementen in
De 65 jarige Kurzweil hoopt het met voedingssupplementen
en gezond leven nog zo'n 30 jaar te kunnen volhouden. Dan
zal hij volgens eigen zeggen zijn bewustzijn in een computer
kunnen uploaden, en onsterfelijk worden.
Ray Kurzweil, technisch directeur van Google en een
befaamde futuroloog, wil de eerste mens worden die
onsterfelijkheid bereikt. Kurzweil staat bekend om zijn
onbegrensde geloof in nieuwe technologieën, en zijn
overtuiging dat de mensheid rond het jaar 2045 de
'singulariteit' bereikt: het moment waarop mens en machine
zullen samenvloeien, en onsterfelijkheid voor iedereen binnen handbereik komt.
De 65 jarige Kurzweil schreef in 2005 zijn bestseller 'The Singularity is Near'. Vorige week dinsdag
herhaalde hij op een conferentie in San Diego (Californië) dat hij onverminderd hard doorwerkt aan het
behalen van zijn doelstelling de mensheid onsterfelijkheid te bieden.
Dagelijks meer dan 250 voedingssupplementen
'We kunnen wolkenkrabbers bouwen. We kunnen alle menselijke kennis met een paar toetsaanslagen
oproepen. Zo vergroten we onze mogelijkheden, en dat zullen we blijven doen.'
Op weg naar onsterfelijkheid promoot Kurzweil zaken zoals minder consumeren en betere voeding, om zo
het lichaam in topconditie te houden. Zelf neemt hij dagelijks meer dan 250 voedingssupplementen in, en
krijgt hij iedere week zo'n 7 intraveneuze therapieën, waarbij de supplementen rechtstreeks in zijn bloedbaan
worden geïnjecteerd. En dat helpt, zo zegt de technische directeur van één van 's werelds grootste ITbedrijven. 'Ik test mezelf regelmatig, en het werkt. Al mijn waarden bevinden zich op ideale niveaus. In
biologische ouderdomstesten blijk ik jonger dan ik ben.'
Onsterfelijk door bio- en nanotechnologie
Toch zijn dit in zijn ogen slechts tijdelijke maatregelen. Uiteindelijk moet geavanceerde bio- en
nanotechnologie hem onsterfelijkheid bezorgen.
In de toekomst zullen mensen zich niet langer zorgen over hun lichaam hoeven maken. 'We gaan onszelf
verbreden, worden minder biologisch.' Hij beschouwt het menselijke lichaam als een 'software proces', en
gelooft dat de mensheid niet langer beperkt zal zijn tot het lichaam zoals iedereen dat nu kent.
Bewustzijn uploaden, lichaam niet meer nodig
Zo zullen we al over een jaar of 30 ons bewustzijn kunnen 'uploaden' in een cloudcomputer, waardoor we
onder andere door de ruimte zullen kunnen reizen. Door middel van nanorobots kunnen we op ieder moment
naar believen een fysiek lichaam creëren. Dan zullen we 'op het ene moment wel, en op het andere moment
geen biologisch lichaam hebben. En daarna veranderen we het weer, enzovoorts.'
Mensen zullen hierdoor steeds meer op machines beginnen te lijken. Tegelijkertijd vindt de omgekeerde
ontwikkeling plaats: machines, kunstmatige intelligenties, zullen steeds meer menselijke kwaliteiten krijgen.
De samenvloeiing van deze twee processen noemt Kurzweil de 'singulariteit'.
'Dat zal een nieuwe kwantitatieve expansie zijn, die tot een nieuwe kwalitatieve sprong zal leiden. In 2045...
zullen we onze intelligentie met een factor miljard hebben vergroot.'
Xander - (1) Policy Mic
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Alles wijst op een globale “economische meltdown” in 2014
door John Diks - Bron: InfoWars.com
Zorgwekkende ontwikkelingen
Heeft u aandacht besteed aan wat er momenteel gaande is in Argentinië,
Venezuela, Brazilië, Oekraïne en China? Of bent u zoals de meeste
mensen die dit alles langs hun heen laten gaan? De meeste Europeanen
en Amerikanen lijken zich geen zorgen te maken over wat er in de rest
van de wereld aan de gang is, maar dat zouden ze toch moeten doen.
In grote steden over de hele wereld zijn er momenteel plunderingen aan
de gang, vindt er buitensporig geweld plaats, is er gebrek aan basisvoorzieningen en zijn er bankruns
gaande. Het stadium van een ―wereldwijde crisis‖ is weliswaar nog niet bereikt, maar de problemen worden
met de dag groter en groter. Al een tijdje wijzen gevoelens in de richting dat 2014 weleens zou kunnen
uitdraaien op een groot ―keerpunt‖ voor de wereldeconomie en tot nu toe is dit sinds de jaarwisseling precies
wat zich aan het afspelen is. Hieronder vindt u 20 voortekenen die erop wijzen dat we snel een wereldwijde
―economische meltdown‖ naderen.
20 voortekenen voor een meltdown
1. De plunderingen, het geweld en de economische chaos die Argentinië op dit moment teisteren zijn een
perfect voorbeeld van wat er kan gebeuren als je centrale bank te veel geld print.
2. De waarde van de Argentijnse peso is dramatisch aan het instorten.
3. Wijdverbreide tekorten, plunderingen en een snel accelererende inflatie veroorzaken grote problemen in
Venezuela.
4. In een schokkende toespraak maakte de Venezolaanse regering van de week bekend dat zij de Bolivar
heeft gedevalueerd met meer dan 40%.
5. Braziliaanse aandelen zijn donderdag en vrijdag sterk gedaald. Er is een enorme bezorgdheid dat de
ineenstorting van de Argentijnse economie zal overslaan naar Brazilië.
6. Het buitensporige geweld tussen de oproerpolitie en demonstranten in het uiteenvallende Oekraïne laat
diepe wonden achter met blijvende littekens. Ondanks dat er een gespannen wapenstilstand werd
aangekondigd op de vijfde dag van onafgebroken geweld tussen de demonstranten en de oproerpolitie,
en er nu gesprekken plaatsvinden tussen oppositieleiders en de regering, wordt er gevreesd dat de
demonstranten niet meer te stoppen zijn.
7. Het is nog niet officieel maar het lijkt erop dat er een bankrun gaande is in China. Volgens China‘s
persbureau CNR zijn spaarders van een aantal beleggingsfondsen van Yanchen City‘s grootste boeren
de laatste weken niet in staat geweest om honderden miljoenen in deposito‘s terug te trekken. Er is
geen geld en de deuren zijn op slot.
8. Art Cashin van de Zwitserse bank UPS waarschuwt dat het heel goed mogelijk is dat de kredietmarkten
in China failliet zijn en dat de 23 biljoen grote kredietzeepbel in China aan het instorten is.
9. Het nieuws dat de industriële sector in China aan het krimpen is deed donderdag veel opschudding in
de financiële markten veroorzaken.
10. Japanse aandelen zagen donderdag hun grootste daling in 7 maanden.
11. De waarde van de Turkse ―lira‖ is compleet aan het instorten.
12. De werkloosheid in Frankrijk is in negen kwartalen op rij recentelijk gestegen naar het hoogste punt in
16 jaar.
13. In Italië is de werkloosheid gestegen naar een ‗all-time‘ record van 12,7 procent.
14. De werkloosheid in Spanje staat momenteel op een ‗all-time‘ record van 26,7 procent.
15. De Baltic Dry Index moest twee weken na de vakantie de grootste daling ooit incasseren.
16. Chipfabrikant Intel heeft aangekondigd dat het van plan is het komende jaar 5.000 banen te zullen
schrappen.
17. CNBC meldde dat Amerikaanse retailers het slechtste vakantieseizoen sinds 2008 hebben
meegemaakt.
18. CNBC meldde voorts dat de Amerikaanse consumenten een ‗tsunami‘ van sluitende winkels in de
detailhandel mogen verwachten. Winkelketen ―Sears‖ liet weten dat het haar vlaggenschip winkel in het
centrum van Chicago in april zal sluiten. Het is de laatste van ongeveer 300 sluitingen in de VS die
Sears heeft uitgevoerd sinds 2010. Het nieuws volgt op de aankondiging eerder deze maand van
meerdere winkelsluitingen van grote warenhuizen als ―JC Penney‖ en ―Macy‘s‖.
19. Het Amerikaanse Congres zal in februari wederom geconfronteerd worden met een nieuwe termijn om
het schuldenplafond te verhogen.
20. De Dow Jones Index daalde afgelopen donderdag met meer dan 170 punten en de vrijdag deed er nog
een flinke schep bovenop met een daling van ruim 318 punten.
In het licht van het bovenstaande: ―Is er iemand die nog steeds wil beweren dat het allemaal wel goed komt
met de wereldeconomie?‖
Helaas zijn de meeste mensen zich niet eens bewust van wat er zich allemaal afspeelt!

Nieuwsbrief 194 - 15 februari 2014 – pag. 31

Ontwikkelingen naar een NWO in de wereld van vandaag.
mei6
Hopelijk zijn hier enige zaken bij die wat meer helderheid geven m. b. t. wat er vandaag in de wereld
gebeurt
Een van de bedoelingen van NWO is het verbieden van bestaande religiën, en de verplichte implementering
van een wereldwijde godsdienst. Een van hun zal dan ―God op aarde‖ spelen. Een zogenaamde ―pontifex
maximus‖.
De ―hobby‘s‖ van deze lieden kan men achterhalen wanneer men zich eens gaat verdiepen in zaken als
―skull and bones‖, ―boheman groove‖, ―chateau de Amerois‖, ―Dutroux‖, ―Bilderberg‖. Het zijn telkens
diezelfde namen die men steeds opnieuw treft. Het is vast niet God die de wereld wil vernielen, eerder
diegenen die zich ―God‖ wanen; de Luciferianen.
Efeziërs 5:11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer,
want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.
De geschiedenis van deze wereld kent vele complotten en ook in de Bijbel zijn ze niet onbekend. En wie
vanuit de Bijbel de werkwijze van Gods tegenstander kent, weet dat de boze zich bedient van allerlei
dubieuze tactieken om mensen te misleiden en zijn greep op hen te verstevigen. Er bestaan heel wat zaken
in deze wereld die perfect passen in het beeld van duivelse misleiding. Denk aan de Nieuwe Wereld Orde en
de snel opkomende observatie van burgers, de naderende inplanteerbare chip, de manipulatie van de media
en de leugenachtigheid van de wereldleiders. Eén van de terreinen waarop satan zijn misleidende
activiteiten kan ontplooien, is dat van de internationale media. ―Wie de media beheerst, kan bepalen hoe de
massa denkt en kan deze controleren en sturen.‖ Complexe informatiesystemen controleren datgene wat
voor waarheid dient door te gaan. De berichtgeving van over de hele wereld komt samen in slechts enkele
persbureaus. De bureaus staan onder controle en maken slechts dat nieuws openbaar, dat hen het best
uitkomt. Zonder het wellicht goed te beseffen, zijn de meeste journalisten geestelijk afhankelijk van hun
opdrachtgevers. Journalisten zijn bewerkers van persberichten geworden en maken zich daarmee schuldig
aan het verspreiden van leugens. Veel journalisten houden zich nog slechts bezig met volkomen
onbelangrijke thema‘s die door de autoriteiten zijn vrijgegeven.
Praktisch alles wordt van bovenaf aangestuurd en daarom is de waarheid dikwijls ver te zoeken. Het is
daarom niet overbodig om het nieuws van de gevestigde orde niet zonder meer als waarheid aan te nemen.
―De Duitse politicus Walter Rathenau, een man die tijdens zijn leven zeer invloedrijk was, erkende in de
Neuen Wiener Presse van 24 december 1912: ―Circa 300 mannen, die elkaar kennen en zelf hun opvolgers
benoemen, bestemmen het lot van deze wereld. Hun macht bestaat bij de gratie van absolute
geheimhouding.‖ In soortgelijke bewoordingen verklaarde de beroemde Victoriaanse staatsman Benjamin
Disreali: ―De wereld wordt door heel andere personen geregeerd, dan degenen die zichtbaar op het
wereldtoneel staan.‖Iemand die de Europese literatuur diepgaand beïnvloed heeft, Honoré de Balzac, zei: Er
zijn mensen die zich ophouden achter de coulissen van het wereldtoneel, en daarom zijn er twee soorten
geschiedschrijving: ten eerste de officiële, vervalste ad usum Delphini, en ten tweede de geheime, waarin de
werkelijke oorzaken van gebeurtenissen opgetekend worden- een schandelijke geschiedenis.‖ De
Amerikaanse president Theodore Roosevelt beweerde: ―Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare
regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is.‖De Russische
generaal Leonid Ivashov verklaart in een interview: ―Wij hebben te maken met een geopolitieke, super
nationale kracht op het wereldtoneel. Deze geopolitieke kracht bestaat uit de rijkste families op aarde. Zij
oefenen de controle uit over alle landen en alle coalities van landen. Het werkelijke doel van deze elite is
complete zeggenschap op aarde.‖ De wereldleiders zijn niet meer dan marionetten die vanuit de achtergrond
gedirigeerd worden. Onzichtbare handen trekken aan de touwtjes. Er bestaat een wereldwijde
samenzwering die de meest heilige rechtsposities van de mensen met voeten treden.
Het is opmerkelijk hoeveel informatie er de laatste jaren is verschenen over geheime genootschappen. De
aanzet hiertoe blijkt in vele gevallen uit de hoek van de samenzweerders zelf te komen. Het zogenaamde
‗lekken‘ gebeurt heel bewust om de mensheid af te leiden van de goed voorbereide plannen voor nieuwe
misdaden tegen de menselijkheid waar slechts af en toe wat vage berichten over naar buiten komen. De
manier waarop de macht gemanipuleerd wordt en hoe de ware toedracht verdoezeld wordt, is
verbazingwekkend. Ondertussen werken de samenzweerders ongestoord door aan de dingen die hun macht
moeten stabiliseren en hun misdadige plannen verder moeten concretiseren. Ondanks de vele boeken en
brochures die in de loop der tijd zijn verschenen en de uitvoerige informatie hierover op Internet, bestaat er
nog steeds een grote onwetendheid over het doen en laten van de samenzweringen wiens uiteindelijke doel
is de wereld voor te bereiden op de komst van een ―Wereldleider‖ het ―Beest‖ uit het boek Openbaring, de
tegenstander van de Bijbelse God.
Onze wereld wordt bedreigd door chaos en een aanstaande wereld-dictatuur. Er bestaan een groot aantal
organisaties en religies die samenwerken de ―Nieuwe Wereld Orde‖ tot stand te brengen. De
werkzaamheden van deze machten kenmerken zich door op subtiele manier de mens te misleiden. Achter
alles wat vandaag gebeurt zit een plan. Amerika wordt geregeerd door een zeer machtige rijke elite die zijn
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machtsbasis voornamelijk in het oosten van Amerika heeft, de zogenaamde ―Eastern Establishment‖. De
politieke top van deze elite zijn voor een belangrijk deel nazaten van machtige aristocratische families uit
Europa. De twee politieke partijen die het zo ongeveer om beurt in Amerika voor het zeggen heeft, maken
deel uit van deze machtige elite en zijn in feite twee tentakels van hetzelfde monster. In de afgelopen dertig
jaar zijn talrijke studies verschenen over deze groep die niet alleen het land regeert, maar ook de media, het
leger, het onderwijs, de banken, de handel en de industrie beheersen. Bij elk schandaal in Amerika blijkt hoe
de leden van deze elite verbonden zijn met de machtigste economische en financiële instellingen in het land.
Geen enkel lid van de elite twijfelt eraan dat Amerika‘s uitverkoren doel is de wereld te regeren volgens het
Romeinse principe.
Hitler sprak over een ―Nieuwe Orde‖. George Bush senior, sprak over de New World Order en de duizenden
lichtpuntjes, die daarvoor nodig waren. Dat heeft allemaal met ―Verlichting‖ te maken. Dit is niet het ―Ware
Licht‖, maar satans misleidende voorafschaduwing van de werkelijkheid van het Ware Licht en de werkelijke
wereldmacht die gaat komen, de macht van Jezus Christus. Alleen Hij kan zeggen: ―Mij is gegeven alle
macht in hemel en op aarde!‖ De NWO, ook wel ―Federation Earth‖ genoemd, is geen toekomst meer maar
beangstigende werkelijkheid geworden. Het uiteindelijke doel is te komen tot één Wereldregering, één
Wereldeconomie en één Wereldgodsdienst. Reeds in 1974 hebben de ontwerpers van de NWO, een plan
gelanceerd om de wereld in een ―Tienstatenbond‖ in te delen. In het Bijbelboek Openbaring ziet Johannes
deze Tienstatenbond oprijzen uit de volkeren-zee en macht uitoefenen over elke stam en natie en taal en
volk.
De tien horens vertegenwoordigen tien ‗koninkrijken‘. Het doel van deze indeling is mede het begrip van de
eigen natie en het eigen volk te laten verdwijnen om plaats te maken voor het idee van de grotere regio‘s
zoals dat nu in de Europese Unie te zien is. Het is een macht die geïnspireerd wordt door het rijk der
duisternis. Geleidelijk aan worden de contouren ervan zichtbaar. Het gevaar van dit wereldomvattende
bestuursorgaan wordt binnen het gehele politieke spectrum onderkend. Wat voornamelijk bij politiek rechts
de NWO heet, noemen linkse groeperingen dit de globalisering.
Ondanks de waarschuwingen die de Bijbel geeft over de gebeurtenissen die de aarde in de nabije toekomst
zullen overspoelen, zijn er toch maar relatief weinig mensen die deze waarschuwingen ook ter harte nemen.
De mens van tegenwoordig is op zoek naar andere geestelijke waarden en die zijn in ruime mate aanwezig.
Daarnaast bestaan er een groot aantal internationale organisaties en samenzweringen die druk doende zijn
de mens te misleiden en ze in de armen van Satan te drijven. De media besteedt nauwelijks enige aandacht
aan het doen en laten van deze samenzweringen en dat komt voornamelijk doordat de belangrijkste
nieuwsbrengers volledig door de samenzweringen worden gedicteerd. Tot de meest invloedrijke organisaties
achter het plan van de NWO horen onder meer de ―Illuminatie‖ de ―Verenigde Naties‖ de ―Council on Foreign
Relations‖(CFR), de ―Trilaterale Commissie‖(TLC), de ―Bilderbergers‖ en de hogere ―Vrijmetselarij‖.
Daarnaast bestaat er nog een groot aantal andere groeperingen die allemaal op hun manier invloed op het
wereldgebeuren uitoefenen. Tijdens de vergaderingen van de machtigste organisaties wordt het
internationale beleid vastgesteld- waar regeringen zich veelal bij aanpassen- en wordt het mediabeleid
bepaald.
Zij bepalen in grote lijnen wat er in het nieuws komt en wat niet, zodat de waarheid naar willekeur kan
worden verdraaid. Op deze manier kan de massa voorbereid en overtuigd een positieve mening worden
opgedragen over de plannen van de samenzweerders en alles wat daar mee samenhangt. Zonder dat de
mens zich hiervan bewust is wordt hij in de armen gedreven van valse profeten en diverse occulte machten
die ten dienste staan van de zogenaamde ―Hervormers‖.
De macht van de Rockefellers.
Zoals gezegd wordt de NWO voor een belangrijk deel in Amerika voorbereid. De topfiguren van deze
beweging maken de dienst uit in het internationale bankwezen, de multinationals, de media, de handel en de
industrie. Eén van de belangrijkste personen is David Rockefeller. Hij wordt wel de machtigste man ter
wereld genoemd, ver verheven boven alles en iedereen. Deze man lijkt te worden gedreven door de geest
van de antichrist, want geen enkel genie is in staat op eigen kracht klaar te spelen wat deze Rockefeller
bereikt heeft. De Rockefellers beheren de Chase Manhattan Bank, stichtten en besturen de Council on
Foreign Relations en de Trilaterale Commissie. Zij hebben grote invloed gehad op de Amerikaanse
presidenten vanaf Woodrow Wilson (1856-1924, president van 1912-1924). De Chase Manhattan Bank was
de eerste Amerikaanse bank die een kantoor opende in Moskou (tijdens het communistische bewind aldaar).
De Rockefellers zaten ook achter de stichting van de Amerikaanse Raad van kerken en de Wereldraad van
kerken. Deze organisaties hebben overal geldelijke en morele steun verleend aan door de communisten
opgeleide en bewapende ―Vrijheidsstrijders‖, waardoor in veel Afrikaanse landen communistische regeringen
aan de macht kwamen. De familie Rockefeller bezit wereldwijd diverse banken en een groot aantal
oliemaatschappijen. De macht van de Rockefellers is zo groot dat familieleden vele landen afreizen om
regeringen van economische en politieke adviezen te voorzien. De Rockefellers zijn de belangrijkste
promotors van de oprichting van de Verenigde Naties, na de tweede Wereldoorlog. Zij schonken de grond
voor het gebouw van de VN in New York.
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Op een bijeenkomst in oktober 1995 van een groep ‗Hervormers‘ die werd gehouden onder leiding van
Michaël Gorbatsjov- voormalig leider van de Sovjet Unie en belangrijke pion in de top van de NWO- waren
naast de vaste deelnemers George Bush senior en Henry Kissinger ook 500 andere genodigden aanwezig
waaronder de Nederlander Ruud Lubbers. Deze bijeenkomst was bedoeld om de overgang naar de NWO te
lanceren. Een van de onderwerpen die aan de orde kwam ging over de vervanging van de joodschristelijke wereldbeschouwing door nieuwe universele waarden. In de Los Angeles Times verscheen op
17-4-1993 een artikel over de opmars van de NWO en de rol van Gorbatsjov hierin. Het artikel meldde dat hij
voor zijn ―Stichting USA‖ een kantoor had geopend in het Presidio, één van de officiële militaire posten van
Amerika. De Gorbatsjov Stichting zegt als doel te hebben te werken voor de wereldvrede en het versterken
van de democratie in de voormalige Sovjet Unie. In werkelijkheid is deze Stichting niets anders dan een
dekmantel voor NWO-activiteiten. Dat blijkt ook uit de medewerkers want één van hen is Oud-senator Alan
Cranston, sedert jaar en dag bekend als globalist en dromer van één wereld. Bij het overnemen van zijn
nieuwe kantoor van een Amerikaanse legerofficier zei Gorbatsjov: ―dit is het symbool van de onomkeerbare
overgang van een tijdperk van confrontatie en militaristische waanzin naar een Nieuwe Wereld Orde waar
iedereen baat bij heeft‖.
De Illuminatie
Zoals gezegd bestaan er een groot aantal samenzweringen die gezamenlijk streven naar een
Wereldregering. De belangrijkste is de ―Orde der Illuminaten‖. Illuminatie komt uit het Latijn en staat voor
‗Verlichten‘. Deze club werd opgericht op 1 mei 1776 in Ingolstadt in Beieren door Adam Weishaupt een
professor in het Canonieke recht. Hij kreeg zijn eerste scholing bij de Jezuïeten. Weishaupt koos de datum 1
mei omdat hij door zijn studie bekend was met de heidense feestdag: 1 mei; de grote heksensabbat in de
nacht van 30 april op 1 mei: de Walpurgisnacht. Moderne satanisten eren die dag nog steeds. Kenners
beweren dat de Illuminatie in het geheim een revolutionaire wereldmacht is, die door kunstmatig in het leven
geroepen, elkaar bestrijdende ideologieën en via revoluties en oorlogen de wereldmacht wil bemachtigen.
Binnen no-time waren duizenden Europese intellectuelen bij de Orde betrokken en werkten georganiseerd
voor een doel dat slechts aan de hun onbekende hoofdleiding, net als bij de New Age Movement, bekend
was. Het eerste grote succes van de Illuminaten vond plaats in 1789. De uitbarsting van de antichristelijke
Franse Revolutie met de erbij behorende terreur, moordpartijen, godslasteringen en andere ontsporingen,
verliep precies zoals men dat gepland had. In ‗Memoires ter illustratie van de geschiedenis van het
Jacobinisme‘ schreef Abbé Barruel dat de Franse revolutie een onderdeel was van het uiteindelijke doel van
de Illuminatie: Wereldheerschappij. Pat Robertson, een invloedrijke Amerikaanse evangelist, zei dat
geheime genootschappen stuk voor stuk uit de Illuminatie voortkomen. Hij zei letterlijk: ―het bloedbad dat de
Illuminatie in Frankrijk aanrichten was duidelijk de voorloper van de latere slachting en partijzuiveringen in de
Sovjet Unie onder Lenin en Stalin. Alle grote oorlogen en revoluties in Europa en Amerika, blijken uiteindelijk
te zijn uitgebroed en gefinancierd onder auspiciën van de Illuminatie. Weishaupt streefde indertijd ook al
naar staatkundige en godsdienstige verlichting. Tot één van zijn plannen behoorde ook het geloof in de
Bijbelse God te vernietigen met als einddoel aanbidding van Lucifer. In alle „uitgelekte‟
Illuminatieprogramma‟s blijkt de verzwakking, resp., uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus,
als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het ―Grote complot‖. Dat ze daarbij de Bijbel en
Jezus manipuleren past geheel in hun doelstelling.
De door de Illuminatie op touw gezette oorlogen zijn uiteindelijk bedoeld om de wereld te laten schreeuwen
om vrede. Dat kan- zeggen zij- alleen maar onder gezag van een ―Wereldregering‖ onder aanvoering van
een ―Wereldleider‖. Het plan hiervoor ligt al geruime tijd klaar maar de wereld ―schreeuwt‖ nog niet om vrede
dus zal er nog de nodige ellende ‗georganiseerd‘ moeten worden. Weishaupt vond dat de ‗menselijke
beesten‘ in groepen moesten worden ingedeeld en tegen elkaar opgezet teneinde elkaar op leven en dood
te bestrijden. De doelstelling van de huidige Illuminaten is het stichten van chaos en oorlogen overal op
aarde om zodoende de weg te bereiden voor de komende ‗verlosser‘ de antichrist. Zo zouden zij ook zitten
achter het conflict tussen Israël en de zogenaamde ‗Palestijnen‘. Dit conflict zou door Illuminatieagenten aan
de gang worden gehouden hopende dat het ontaardt in een oorlog tussen Israël en de Arabieren (Iran) en
escalerend tot een grote wereldbrand.
De Illuminatie was de stamvader van het Fascisme, Anarchisme en het Communisme en werden één van de
drijvende krachten achter alle Europese oorlogen en revoluties. De doeleinden van de Illuminaten bestaan
uit het opheffen van alle regeringen, de vernietiging van het christendom en de stichting van een
Wereldregering met Lucifer, de god der vestingen, op de wereldtroon. Later verhuisde de machtsinvloed
vanuit Europa naar Amerika, waar men het machtscentrum piramidaal construeerde met het ―Alziend Oog‖
van de Egyptische Zonnegod Horus zoals dat te zien is op het Amerikaans één-dollar biljet.
Hopelijk zijn hier enige zaken bij die wat meer helderheid geven m. b. t. wat er vandaag in de wereld
gebeurt.
Door Tjen Van Remoortere, http://boinnk.nl/blog/tag/chateau-de-amerois/
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Pesticiden zijn tot duizend keer giftiger dan gedacht
Le Parisien | 10 februari 2014
De aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) van pesticiden moet
anders berekend worden, stellen onderzoekers.
Uit een onderzoek van de Franse bioloog Gilles-Eric Séralini
blijkt dat veel gebruikte bestrijdingsmiddelen twee tot 1.056 keer
giftiger zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Aan het onderzoek
hebben ook wetenschappers van de universiteit van Caen en het
Committee for Independent Research and Information on
Genetic Engineering (Criigen) meegewerkt. De studie wordt
binnenkort in het tijdschrift BioMed Research International gepubliceerd.
Volgens de onderzoekers zijn de pesticiden als geheel giftiger dan de werkzame bestanddelen. Die
werkzame bestanddelen worden meestal apart onderzocht op schadelijkheid voor de menselijke
gezondheid. In combinatie met andere stoffen in bestrijdingsmiddelen worden de werkzame bestanddelen
twee tot ruim duizend keer schadelijker dan de losse stoffen.
De aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) van pesticiden zou anders berekend moeten worden, stellen
Séralini, hoogleraar moleculaire biologie aan de universiteit van Caen, en zijn mede-onderzoekers voor.
Voor het onderzoek zijn negen veelgebruikte pesticiden getest. Ze bleken allemaal giftiger dan werd
beweerd. De veel gebruikte onkruidverdelger Roundup bleek het meest giftig.
Eerder onderzoek van Séralini naar genetisch gemanipuleerd voedsel en Roundup (beide producten van
Monsanto) geldt als omstreden. Volgens het onderzoek, dat in 2012 werd gepubliceerd in het tijdschrift Food
and Chemical Toxicology, ontwikkelden ratten die werden blootgesteld aan Roundup en genetisch
gemanipuleerde mais aten kwaadaardige tumoren. Aan de opzet en verifieerbaarheid van het onderzoek
bleek volgens andere wetenschappers veel te mankeren. Daarom verwijderde de redactie van Food and
Chemical Toxicology het artikel uit het archief. Séralini weigerde het onderzoek in te trekken.
De rattensoort die Séralini had gebruikt, Sprague-Dawley ratten, zijn gevoelig voor kanker en hebben een
levensduur van gemiddeld twee jaar. In de twee jaar durende studie zouden er sowieso veel ratten zijn
gestorven, ook als ze geen gmo-mais en Roundup hadden geconsumeerd. Het bleef onduidelijk wat de
controleratten hadden gegeten en onder welke omstandigheden ze werden gehouden.
Volgens Séralini werd zijn rattenonderzoek aangevallen omdat een medewerker van Monsanto adjuncthoofdredacteur van Food and Chemical Toxicology werd na publicatie van het artikel. 900 wetenschappers
hebben opgeroepen om het onderzoek weer op te nemen in de database van Food and Chemical
Toxicology.
(Een onderzoeker spuit Roundup. Foto van Robert Burns)

Wat is er nou werkelijk waar van die anti-homowet in Rusland??
De hele wereld schreeuwt moord en brand over de zogenaamde
weerzinwekkende anti homowetgeving in Rusland.Terwijl het
woord ―homo‖ of ―gay‖ helemaal niet voorkomt in de wet en
hoeveel mensen hebben die wet eigenlijk goed
gelezen?Waarschijnlijk heeft van al die mensen die voorop staan
met hun commentaar en de media vol schrijven, nooit iemand de
beruchte ―anti homowet‖ van Rusland goed gelezen.
Iemand die dat wel gedaan heeft en bovendien ervoor heeft
gezorgd dat de hele wet in het Engels is vertaald, is Brian M.
Heiss, journalist, onderzoeker en zelf homo.
De wet die op 29 juni 2013 door Poetin wordt ondertekend, krijgt
nauwelijks enige media-aandacht. Zo links en rechts worden er
een paar regels aan gewijd en daar houdt het mee op.
De hele wereld explodeert pas nadat de New York Times op 21 juli 2013, ruim drie weken nadat de wet is
ondertekend, er een redactioneel artikel tegenaan gooit, waarin ondermeer het volgende staat:
―A few days earlier, just six months before Russia hosts the 2014 Winter Games, Mr. Putin signed a law
allowing police officers to arrest tourists and foreign nationals they suspect of being homosexual, lesbian or
―pro-gay‖ and detain them for up to 14 days. Contrary to what the International Olympic Committee says, the
law could mean that any Olympic athlete, trainer, reporter, family member or fan who is gay — or suspected
of being gay, or just accused of being gay — can go to jail‖.
Het bovenstaande is de basis van alle commotie wereldwijd en Rusland wordt afgeschilderd als een
barbaars land die het op alle homo‘s heeft gemunt.
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Het verhaal in de New York Times blijkt echter één grote leugen. De wet is gemaakt en gericht op de
bescherming van minderjarige kinderen. (Redactie: sluit naadloos aan bij de het artikel wat we schreven
over de vervolging van kindermisbruiker Joris Demmink wat niet meer is dan een PR stunt richting Poetin.)
Bescherming tegen de propaganda van niet traditionele seksuele relaties. Dat Rusland homorelaties niet
beschouwd als een ―traditionele seksuele relatie‖ is een heel ander verhaal.
In de hele wet komt het woord ―homo‖ of ―gay‖ dan ook niet voor, simpelweg omdat hij niet gericht is tegen
homo‘s, maar gemaakt is voor de bescherming van minderjarige kinderen.
lees verder op:http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7028:de-waarheidover-de-russische-anti-homowet-video&catid=37:wereld&Itemid=50

Dagelijkse misleiding in de supermarkt
Beste foodwatcher,
Afgelopen zaterdag las ik in The Guardian dat er in de Engelse supermarkten op grote schaal wordt
gefraudeerd. Uit een steekproef van 900 producten in Engelse supermarkten bleek dat ruim 1 op de 3
producten niet de beloofde ingrediënten bevatten of waren de etiketten ronduit misleidend. Zo bevatte
mozzarella in enkele gevallen minder dan 50% echte kaas, één derde van de ingrediënten op vruchtensap
etiketten waren onjuist, rundergehakt bevatte ook varkensvlees en gevogelte en wodka bevatte anti-vries.
Misleidende etiketten worden ook regelmatig in Nederland geconstateerd. Naar aanleiding van het artikel in
The Guardian werd foodwatch dan ook direct door de media benaderd om een reactie te geven. In de
reactie stelden wij dat er geen reden is om aan te nemen dat de situatie in Nederland anders is. Wij pleiten
dan ook voor maatregelen die jou de garantie kunnen bieden dat je weet wat je eet.
foodwatch wil dat voedselfabrikanten ons eerlijk voorlichten over de inhoud en herkomst van hun producten.
De overheid moet die transparantie en veiligheid waarborgen. Vind jij ook dat er paal en perk gesteld moet
worden aan misleiding? Word dan nu foodwatch donateur!
De vele gezichten van misleiding
In de gemiddelde supermarkt liggen zo‘n 30.000 producten. We hebben in de afgelopen jaren een flink
aantal voorbeelden van misleiding aan de kaak gesteld. Denk aan Kellogg‘s Frosties met een ‗melk en
graan‘ suggestie, terwijl deze repen in werkelijkheid geen graan bevatten en voor een derde uit suiker
bestaan. Of het puur&eerlijk-merk van AH dat de suggestie wekt dat een product én puur én eerlijk is. In
werkelijkheid zegt het merk alleen dat minstens één ingrediënt verantwoord is. De rest, van de
samengestelde producten, kan net zo goed bestaan – en bestaat ook werkelijk – uit smaakversterkers, Enummers, dieronvriendelijk vlees of melk uit de bio-industrie. En wat denk je van ‗Pure&Natural‘
Cashewnoten? Je krijgt (ten onrechte) de indruk dat het om een biologisch en puur product gaat. Bovendien
komt de smaak niet alleen van de grote hoeveelheid zout, maar ook van suiker, smaakversterker en aroma.
Als we kijken naar de trends die we het komende jaar kunnen verwachten zullen gezondheids- en
natuurlijkheidsclaims voorlopig nog sterk aanwezig blijven in de schappen. Wil jij op deze claims kunnen
vertrouwen? Word dan foodwatch donateur! Hoe meer consumenten achter foodwatch staan, hoe meer we
kunnen bereiken.
De stand van zaken
De onjuiste of misleidende etiketten komen volgens foodwatch en andere deskundigen doordat het aantal
steekproeven is afgenomen. Hier liggen voornamelijk bezuinigingen, die de laatste jaren ook in Nederland
zijn doorgevoerd, aan ten grondslag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de instantie die
eigenlijk over ons voedsel zou moeten waken, stelt simpelweg dat de aanpak van misleiding ‗geen prioriteit‘
is. Terwijl het probleem in Nederland mogelijk nog groter is dan in Engeland. Onderzoek van de
Consumentenbond liet in 2013 namelijk zien dat vrijwel álle door hun onderzochte voedseletiketten fouten
bevatten. Zo kloppen hoeveelheden regelmatig niet, staan ingrediënten veelal niet op het etiket of, indien ze
er wel op staan, zitten ze juist níet in het product.
foodwatch onderzoekt al jarenlang misleiding rondom producten en pleit voor eerlijke informatie voor
consumenten. Dat vergt een lange adem en dat kunnen we niet zonder jou. Daarom vraag ik jou om hulp.
Wil jij ook dat eerlijk, veilig en gezond eten de norm is? Meld je dan nú aan als foodwatch donateur.
Alvast hartelijk dank,
Hilde Anna de Vries, Directeur foodwatch Nederland
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Terreurdreiging Sotsji – de nwo-agenda en ww3?
Posted on 07/02/2014 by Destiny5D
In de eerste plaats zijn de VS, Rusland en alle andere
wereldregeringen allen één en dezelfde, die allen onder de
paraplu staan van onze Illuminati Serpent heersers.
Wij zijn niet diegene die voorspellingen doen, het zijn de autoriteiten
zelf die deze voorspellingen doen tijdens deze Olympische
Winterspelen. Als ze toch zo bezorgd waren om terroristische
dreigingen dan blaas je die spelen toch gewoon af? Maar ze
moeten deze emoties opbouwen, via het opzetten van een spektakel op het wereldtoneel, om vervolgens
een False Flag uit te voeren dat hun rechtvaardigt om hun satanische agenda verder uit te rollen om ons
allen tot ultieme slaaf te maken.
We laten via de symboliek weer even zien dat we er zijn dames en heren…
Dat gezegd hebbende, wordt Sochi gepresenteerd als de duurste Olympische Spelen ooit, via de
Mainstream Media. Voor illuminati puppet Poetin is dit een kans om zichzelf en Rusland te presenteren aan
de wereld. Ik denk persoonlijk dat ze Sochi gaan gebruiken voozr een val zo groot dat de wereld het niet zal
gaan geloven. Vele gebeurtenissen zijn bedoeld om in onze geest geplant te worden. (houdt dit in
gedachte.)
Denk hier eens over na: Edward Snowden die politiek asiel heeft gekregen
in Rusland, wordt door de VS beschuldigt omdat hij zogezegd terroristen
slimmer heeft gemaakt door het lekken van hun spionage-programma. Wat
zal er gebeuren als datzelfde terrorisme, waarvan Amerika ons ―zogenaamd‖
tegen wil beschermen, zal worden losgelaten op de olympische spelen? Zou
je dan zeggen dat Poetin verkeerd gehandeld heeft voor het ―ZOGENAAMD‖
beschermen van Snowden, en dat de VS al die tijd gelijk heeft gehad om de
gehele planeet te bespioneren? (Waar iedereen dus tegen is, zeker na het
lekken van Snowden.) Of zou je zeggen dat Poetin gelijk heeft gehad,
waardoor je automatisch in het vakje wordt geplaatst als Anti-Amerika maar
in support van Poetin/Rusland, maar toch een terrorist?
Wat zal er nu gebeuren als er iets mis gaat? Poetin, die afhankelijk is van de
rol die door onze Illuminati Serpent heersers aan hem is opgedragen, is
alles behalve stil geweest in de wereldpolitiek. De rol die hij heeft
gekregen is de rol van de Amerikaanse aartsvijand die hij tot nu toe
prima heeft gespeeld…. De VS is de natie die de meeste oorlogen
gevoerd heeft. Rusland heeft zich nog niet zo militair gevestigd in
zoveel landen als dat de Amerikanen het de afgelopen 10 jaar hebben
gedaan. Dus, als/wanneer er iets fout zal gaan, zullen we onwetend en
door al die subtiele programmering die we van de Mainstream Media
hebben gehad van Poetin‗ s PR, van Snowden tot aan Sochi zijn
deduurste spelen aller tijden, we (opnieuw allemaal in onze geesten )
de volledige macht van het stille Rusland verwachten.
Wij zijn diegene die alles aansturen –> ▲
Als je begrijpt wat ik hier zeg, zou je de occulte betekenis van wat er
gebeurt, en de kracht van gedachten voordat het zich in de materie
manifesteert kunnen begrijpen. Gedachten scheppen realiteit, en
als er iets gebeurt in Rusland zullen de mensen in hun geest
Wereldoorlog 3 verwachten, als Rusland wraak neemt op de
―ZOGENAAMDE‖ daders die dan natuurlijk bondgenoten van de VS
zouden zijn.
Post navigation
Het past trouwens allemaal weer in de false flag dat de rode ring
niet openging vandaag, dat zonnetje weet je wel…..
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Russische generaal: 'We zijn in oorlog met het Westen'
Generaal Ivashov vergelijkt propaganda EU en VS met Nazi-Duitsland - 'Wat Obama in eigen land met
harde hand onderdrukt, moedigt hij in Kiev aan'
Het Westen speelt met vuur door zich te bemoeien met de binnenlandse politieke situatie in Oekraïne. De
Russische generaal Leonid Ivashov (foto), voormalig hoofd
buitenlandse betrekkingen van het ministerie van Defensie en op dit
moment de president van de Academie voor Geopolitieke Studies,
zei in een interview met KM dat 'ik aanneem dat het ministerie van
Buitenlandse Zaken begrijpt dat we in oorlog zijn' met het Westen.
Volgens hem bereidt de NAVO militair ingrijpen in Oekraïne voor.
De Duits-Amerikaanse auteur F. William Engdahl schrijft dat de
gewelddadige demonstraties in het land juist voor dat doel door de
VS worden gefinancierd.
'EU en VS gebruiken Nazi-methoden'
'Klaarblijkelijk hebben zij (de officials van de EU en VS) zich erop toegelegd de doctrine van (Nazi kopstuk)
Goebbels diep en grondig te bestuderen... Ze presenteren alles precies omgekeerd van de realiteit. Dat is
één van de dogma's waar de Nazipropaganda het meest succesvol in was: ze beschuldigen de partij die
zichzelf verdedigt van agressie.' 'Wat we nu zien in Oekraïne en Syrië is een Westers project, een nieuw
soort oorlog. In beide landen zie je een duidelijke anti-Russische benadering, en het is alom bekend dat
oorlogen tegenwoordig beginnen met psychologische- en informatie-oorlogsoperaties.'
'We zijn in oorlog'
'Ik neem aan dat het ministerie van Buitenlandse Zaken begrijpt dat we in oorlog zijn, en dat oorlogen hun
wetten hebben... Na de informatieoorlog bereiden ze een land- en zee(oorlog) in de Oekraïne voor. Wat ze
in hun eigen land met harde hand onderdrukken, moedigen Obama en Kerry in Kiev aan. Europese leiders
breken onwettige demonstraties met waterkanonnen uiteen, gooien demonstranten in de gevangenis, terwijl
ze in het Oekraïense geval exact het tegenovergestelde doen, en dan ook nog eens Rusland bedreigen. Dit
is logischerwijs een onderdeel van een informatieoorlog.'
Ivashov wijst ook op de Amerikaanse oorlogsschepen in de Zwarte Zee, die zich vlakbij Oekraïne bevinden.
'Ze sturen mariniers, en ze zijn ook begonnen met het inzetten van meer tanks in Europa... Na de
informatieoorlog bereiden ze een land- en zeeoperatie voor, mogelijk ook via de lucht.'
NAVO ingrijpen nabij?
De generaal zei het volgende scenario te verwachten: Oekraïne wordt tot het breekpunt gedreven, waar
Yanukovich en Rusland de schuld van krijgen. Dan zal men beweren dat de NAVO niet werkeloos kan
toezien, en troepen sturen om de orde in het land te herstellen. Vervolgens komt er net als in Irak en in
Kosovo een overgangsregering, en krijgt de NAVO de controle over alles. Voordat dit gebeurt zal het
Westen zijn agressie rechtvaardigen door de propagandaoorlog op te voeren. 'Hun belangrijkste doel is om
de macht te grijpen en de Oekraïense staat te vernietigen,' waarschuwde Ivashov. (1)
''Fuck the EU' was bewuste afleiding'
De Amerikaans-Duitse auteur en politiek analist F. William Engdahl is dezelfde mening toegedaan. De
gewraakte 'Fuck the EU' uitspraak van de Amerikaanse afgevaardigde Victoria Nuland is volgens hem
slechts een afleiding van wat er werkelijk gaande is, namelijk dat de Verenigde Staten al meer dan een jaar
geleden zijn begonnen om de huidige demonstraties in Oekraïne voor te bereiden en te financieren, om zo
ook Rusland te ondermijnen. De Europese media en politici reageerden verontwaardigd op Nulands 'Fuck
The EU', wat een duidelijk bewijs was dat de huidige kliek in Washington Europa slechts als onbeduidende
'vazallen' beschouwt, precies zoals Obama's 'voormalige' adviseur Zbigniew Brzezinski -tevens de grote
man achter Jimmy Carter- het al jaren eerder uitdrukte. Brzezinkski pleit al sinds mensenheugenis voor een
Amerikaanse toenadering tot onder andere Iran en het loslaten van traditionele bondgenoten zoals Europa
en Israël, met uiteindelijk als doel Rusland en China uit te schakelen.
Slechts klein groepje, door de VS betaalde demonstranten
Terug naar de 'crisis' in de Oekraïne - bewust tussen aanhalingstekens, omdat deze zorgvuldig wordt
gemanipuleerd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de door dit ministerie
gefinancierde NGO's (publieke organisaties), die mensen in Oekraïne betaalden om tegen de regering te
gaan demonstreren. Daaronder bevinden zich ook neonazi's, die in opdracht van Washington naar de
steden reisden om daar een gewelddadige oproer te beginnen.
De Westerse media doen ondertussen overkomen alsof de meerderheid van de gewone burgers in Oekraïne
wil dat Yanukovich aftreedt, omdat die het associatieverdrag met de EU heeft afgewezen, ten gunste van
Rusland. In werkelijkheid gaat het maar om een klein groepje demonstranten, en wil de overgrote
meerderheid van de Oekraïners gewoon in vrede blijven leven.
Westerse steun voor neonazi's
Tekenend was het interview dat het tijdschrift TIME met de leider van de Oekraïense 'revolutionairen' van
Pravy Sektor had, Dmitro Yarosh. Deze extremistische organisatie heeft zijn wortels in Hitlers SS, en werd
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opgericht om de Russen te bestrijden. Desondanks probeerde TIME hem als een soort volksheld neer te
zetten. Tegelijkertijd werden demonstraties bij de Amerikaanse ambassade in Kiev door de Westerse media
compleet genegeerd. Honderden burgers demonstreerden hier met leuzen zoals 'USA: Stop! Wij hebben
vrede nodig' tegen de Amerikaanse inmenging in de binnenlandse politieke aangelegenheden van het land,
en tegen de Westerse steun voor de neonazi's van Pravy Sektor.
In de stad Dnjepropetrowsk, die circa 1 miljoen inwoners telt, was er niets aan de hand, totdat bussen vol
bewapende neonazi's op gewelddadige wijze de orde begonnen te verstoren. Dat werd vervolgens gretig
gefilmd door de Westerse zenders, die dit aan het argeloze publiek in Europa en Amerika verkochten als
'demonstraties' die in het hele land zouden plaatsvinden.
Oorlog met Rusland?
Het is dus niet vreemd dat hoge Russische officials en militairen zoals generaal Ivashov letterlijk spreken
van een Westerse oorlog, die erop gericht lijkt om via Oekraïne Rusland te ondermijnen en uiteindelijk te
vernietigen (2). Ook hier laat de zich met alles en iedereen bemoeiende EU zich weer gebruiken als
verlengstuk van het Amerikaanse neo-imperialisme.
Misschien wordt het daarom eens tijd dat ook de gewone burgers in Europa duidelijk laten weten dat wij net
als de Oekraïners in vrede willen blijven leven, en geen oorlog met Rusland willen. In mei kunt u daar aan
meehelpen door op een anti-EU partij te stemmen.
In het uiterste geval zouden ook een paar Russische kruisraketten op de EU-gebouwen in Brussel de klus
kunnen klaren. Een banaal grapje, vindt u? Vergis u echter niet: de Amerikaanse politieke 'anti-Bush' analist
Webster Tarpley waarschuwde al in 2008 dat Obama door de elite gebruikt zal worden voor oorlog met
Rusland en China, en dat Europa daarbij zal worden opgeofferd.
Xander - (1) KM.ru / LaRouchePac, (2) KOPP

Schumannresonantie: de hartslag van onze aarde
woensdag, 12 februari 2014
Elektromagnetische golven worden geboren uit bliksem en gevangen
zitten tussen aardoppervlak en atmosfeer trekken al resonerend over
de aarde.
Deze Schumann-resonantie vormt de sleutel tot het ontrafelen van
aardse en buitenaardse fenomenen: van klimaat en aardbevingen tot
zonnestormen en kosmische explosies.
Op ieder moment razen zo‘n 2000 onweersbuien over de aarde die
samen ongeveer 50 bliksemflitsen per seconde produceren. Ze
vormen de voedingsbron voor de ‗hartslag‘ van de aarde: lange, resonerende elektromagnetische golven die
met 300.000 kilometer per seconde rondjes om de aarde draaien.
De Schumann-resonantie werd in 1899 waargenomen door de beroemde uitvinder Nikola Tesla en in de
jaren vijftig voorzien van een theorie door natuurkundige Winfried Otto Schumann.
Er zijn honderden studies aan dit bijzondere fenomeen gewijd, maar pas de laatste jaren komen mensen tot
de ontdekking wat ze er allemaal mee kunnen. De Schumann-resonantie blijkt uiterst gevoelig voor
verstoringen in de atmosfeer en het aardmagnetisch veld. Ze dient eigenlijk als een soort wereldwijde
thermometer, als voorspeller van aardbevingen en als sensor voor ruimtefenomenen zoals zonnevlammen
en gammapulsen.
De Schumann-resonantie van andere planeten en manen kan ons bovendien iets leren over het oppervlak
van deze objecten.
Bron: Kijkmagazine.nl
Meld u hier aan voor onze Schumann Resonantie Cursus van 1 en 2 maart. De cursus is niets meer en niets
minder dan leren, of eigenlijk ervaren, uzelf aan te passen aan de hartslag van de aarde, mee te trillen met
haar energie.
Meer informatie:
50 Years of Schumann Resonance
Lightning-made Waves in Earth's Atmosphere Leak Into Space
Gerelateerd:
De Schumann-resonantie geeft direct levensenergie
Hoe recente zonnevlammen de mens beïnvloeden
Schumann-apparaat beschermt astronauten tijdens ruimteverblijf
Niburu geeft uitleg over de Schumann resonantie
Schumann resonanties, elektromagnetisme en het brein
http://www.niburu.nl/natuur-en-milieu/5755-schumann-resonantie-de-hartslag-van-onze-aarde
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BBC maakt reclame voor geïmplanteerde microchip
Batterijprobleem voor RFID-chips opgelost: menselijk lichaam gaat energie leveren - Google Glass 'leest'
straks je gezicht wat je wil weten
Digitale tatoeages kunnen inmiddels allerlei informatie over je gezondheid verzamelen en communiceren.
De Britse staatszender BBC heeft een artikel gepubliceerd met de
alleszeggende titel 'Waarom ik een geïmplanteerde microchip wil'
(2). Volgens de BBC lost een (verplichte) geïmplanteerde microchip
voor iedereen een waslijst aan problemen op, zoals
identiteitsdiefstal en betaal- en creditcard fraude en vermiste
kinderen die weer snel weer kunnen worden teruggevonden.
Tevens is het dan niet meer nodig om allerlei verschillende
wachtwoorden en pincodes te onthouden. Vooral de jongere
generaties zullen waarschijnlijk in de rij staan om zo'n chip in hun
lichaam te krijgen.
Geïmplanteerde chip straks net zo normaal als smartphone
Naarmate onze samenleving steeds verder gedigitaliseerd wordt, is het volgens veel analisten en experts
onvermijdelijk dat geïmplanteerde technologie op een dag net zo normaal wordt als een smartphone. In het
artikel staat dat zo'n chip directe communicatie tussen mens en machine mogelijk maakt, waardoor alle
andere toegangssystemen -magneetstrips, pincodes, wachtwoorden, sleutels, etc.- overbodig worden.
Want als je die verliest, dan 'kun je plotseling niet meer bij je bankrekening, kun je niet meer je huis in, kun je
je identiteit niet meer bewijzen, enzovoorts. Daarentegen kan een geïmplanteerde chip in een met machines
bestuurde wereld onze universele identiteit vertegenwoordigen.'
Tijdens de recente Transhuman Visions conferentie in San Francisco konden belangstellenden al een RFID
microchip laten implanteren. Uiteindelijk kwamen er die dag 15 nieuwe 'cyborgs' (mens/machines) bij.
Batterij opgeladen door menselijk lichaam
Amerikaanse en Chinese wetenschappers zijn er ondertussen in geslaagd minuscule batterijen te
ontwikkelen, die worden opgeladen met de energie van het menselijke lichaam zelf. De piepkleine
mechanische energieverzamelaars zijn al met succes uitgetest op koeien. Deze 'lichaamsbatterijen' kunnen
worden gebruikt voor geïmplanteerde chips, maar mogelijk ook voor het opladen van je smartphone.
In de Verenigde Staten en Groot Brittannië dragen sommige schoolkinderen al polsbandjes met een RFIDchip, zodat hun ouders precies weten waar ze zijn.
Digitale tatoeages
Zoals we al vaker schreven worden er ook digitale tatoeages ontwikkeld, die net zo handig en complex
kunnen worden als een smartphone. Dit klinkt nog als science fiction, maar de technologie hiervoor bestaat
reeds. Het bedrijf MC10 werkt bijvoorbeeld aan een tijdelijke elektronische tattoo, die je gezondheid in de
gaten houdt en zelfs kan waarschuwen als je in de zon dreigt te verbranden.
Motorola heeft patent gevraagd op een tattoo die op je keel geplakt kan worden en kan reageren op niet
hardop uitgesproken commando's, waardoor je allerlei apparaten kunt besturen. 'Je zou zelfs kunnen
concluderen dat ze niet alleen patent vragen op een communicatieapparaatje op een stukje smartskin, maar
ook op de communicatie vanuit je ziel,' aldus een artikel op Extreme Tech (3).
Google Glass leest je gezicht wat je wil weten
Computerworld keek onlangs nog verder in de toekomst. Met intelligente apparaatjes zoals Google Glass
zouden we voortaan automatisch -dus zonder het eerst te hoeven vragen- allerlei informatie kunnen krijgen,
zoals berichten over een afspraak die verzet moet worden omdat je vriend vastzit in het verkeer, dat het
restaurant waar je in wilt gaan net een slechte recensie heeft gekregen, of dat er nog maar 20 minuten op je
parkeermeter staat. Google Glass kan in de toekomst je gezicht 'lezen' en 'zien' wat je precies wanneer wilt
weten, en kan je ook onmiddellijk alle informatie geven over de mensen die je ontmoet, welke
gemeenschappelijke interesses je met hen hebt, welke gemeenschappelijke kennissen en vrienden, et
cetera.
Totale controle
Vooral jongeren zal dit allemaal geweldig in de oren klinken. Zij zullen zich nauwelijks bewust zijn van het
gevaar, dat dergelijke systemen ons niet alleen extreem afhankelijk maken, maar ook extreem kwetsbaar
voor misbruik. Want wat gebeurt er als zo'n geïmplanteerde chip of elektronische tatoeage verplicht wordt
gesteld, en de overheid de technologie gebruikt om ons 24/7 in de gaten te houden, en te 'corrigeren' op
'ongewenst gedrag'? Zo is het goed voorstelbaar dat in de toekomst niemand nog een baan, een
bankrekening of een uitkering kan krijgen, zonder zo'n verplichte chip of tattoo. (1)
Chip of islam?
Met name in evangelische- en pinksterkringen heerst al tientallen jaren de mening dat in het laatste
Bijbelboek Openbaring wordt gewaarschuwd voor precies zo'n alomvattend controlesysteem: 'En het (beest)
maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken
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gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie
het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.' (13:16-17)
Deze naam of dit getal is het min of meer beruchte '666'. Er staat echter ook dat iedereen die weigert dit
beest te aanbidden, zal worden gedood (15). Dat betekent dat het hier niet zozeer om een technologisch
systeem gaat -alhoewel dat er in theorie een onderdeel van kan zijn-, maar om een religieus systeem.
Alternatieve verklaringen dat hier over de islam wordt gesproken vinden dan ook steeds meer weerklank,
onder andere omdat het getal '666' het meest heilige getal voor Allah is, en Allah door nota bene de islam
zelf als 'het beest uit de afgrond' wordt genoemd.
Xander - (1) The Truth (via Infowars), (2) BBC, (3) Extreme Tech, (4) Computerworld

Een vreemde mysterieuze 'S'-vorm verschijnt voor Australische kust
woensdag, 12 februari 2014
S-vorm die voor de kust van West-Australië op de radar verscheen is niet
veroorzaakt door bewolking. Dat zegt de Australische meteorologische dienst.
De vorm werd vandaag op zo‘n 30 kilometer ten westen van het eiland Rottnest
gezien op de radar van het weerbureau.
Neil Bennett van de meteorologische dienst sloot uit dat het fenomeen is veroorzaakt door bewolking. ―Er is
geen wolk, er is niets wat een neerslagecho kan veroorzaken,‖ zei hij. ―Wolken nemen niet de vorm van een
‗S‘ aan.‖
Militaire operaties
―De radar die we gebruiken is er voor de detectie van neerslag,‖ ging Bennett verder. ―Een straal raakt de
regendruppels of ijsdeeltjes in hagel. Soms wordt de straal gebogen en vang je weerkaatsingen van de
oceaan op in plaats van regendruppels.‖
Het Australische ministerie van Defensie is gevraagd of er in het gebied militaire operaties worden
uitgevoerd die verantwoordelijk kunnen zijn geweest voor de vreemde vorm.
Bron: ABC.net.au
Gerelateerd:
Mysterieuze vormen gevonden in Barentszzee
Vallende ijsklompen uit hemel in Brooklyn
Nieuwe verklaring voor mysterieuze feeëncirkels in Afrika
Zweedse marine 'zeer geïnteresseerd in object op bodem Oostzee'
Satellieten zien 'zwarte gaten' in Atlantische Oceaan
http://www.niburu.nl/natuur-en-milieu/5754-mysterieuze-s-vorm-verschijnt-voor-australische-kust
Reacties

http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1793332/2014/02/13/Mysterie-van-S-wolkopgelost.dhtml
Een mysterieuze S-vormige wolkenformatie stelde Australische weerkundigen voor een raadsel. Het
fenomeen werd waargenomen op buienradars en werd al snel het 'Rottnest Monster' gedoopt. Het mysterie
is inmiddels opgelost. De waarneming is toe te schrijven aan een geheime militaire oefening van de
Australische marine. 'Het patroon dat te zien was op de buienradars was niets anders dan een formatie
schepen tijdens een oefening van de zeemacht, ten westen van de Australische kust', luidt de mededeling
van het ministerie van Defensie volgens ABC News.
De 'S', die 30 kilometer ten westen van het eiland Rottnest in zee lag, was door 'uitzonderlijk gunstige
weersomstandigheden' te zien op de radars van een Australisch weerbureau.
O ja opgelost? Heb je even gekeken hoe groot die s is in vergelijking met de steden op de kaart. Weet je wel
hoeveel legermaterieel je nodig hebt om zo'n S te maken? Zo'n grootschalige geheime oefening geheim
houden dat kan niet. Dit doet mij vermoeden dat er deze keer wel echt iets aan de hand is.
Een grote 'S' bij Serpentine/Serpentine National Park ? (= gewoon toeval)
Een militaire vloot van ca. 100 km lang....? (we hebben bootjes genoeg)
En dan de vlootbeweging. Een S lijkt me wel wat. :)
The serpent always represents spiritual wisdom, life and healing
The serpent is the universeal symbol of life death and rebirth. . As the serpent sheds its skin, it is reborn. As
the serpent crawls on the ground with grace and fluidity it is connected to earth and the powers of healing.
The venom of this mysterious power animal can cause death. Serpent truly embodies many mysteries and
has a place of honor in world traditions.
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Vernietiging van de mensheid
Er is een boek verschenen, geschreven op basis van uitgelekte informatie van de Bilderberg Conferentie.
Een document dat voor eens en voor altijd duidelijk maakt dat de elite inderdaad nu al plannen maakt voor
een ―post human world‖, een wereld nadat de "menselijke" bevolking is opgeruimd.
Daniel Estulin is auteur van het binnenkort te verschijnen boek: ―TransEvolution: The coming age of Human
Deconstruction‖.
De inhoud van het boek is gebaseerd op het zogenaamde witboek van de Bilderberg Conferentie. De
handleiding als het ware van hoe zij de komende decennia zullen omgaan met de wereld en bevolkingen.
Estulin kreeg dit document in handen nadat het naar buiten was gesmokkeld door een insider. Als wij als
mensheid deze psychopaten hun gang zullen laten gaan dan ziet het er niet goed uit. De mensheid,
bevolkingen zoals wij die nu kennen op deze planeet, zal tot een einde komen.
Het voorbereiden van de mensheid op de dingen die gaan komen wordt zoals gewoonlijk voor een deel
gedaan door Hollywood. Films zoals The Terminator, Blade Runner en RoboCob.
Men praat in die plannen over een ―post human world‖, een wereld na de mensheid. Die dan grotendeels
bevolkt zal zijn door mens-machines, ook wel cyborgs genoemd. Door deze wat men noemt transevolutie
(afgeleid van transformatie) zal het ook mogelijk zijn om het eeuwige leven te kopen. Uiteraard zal dit
voorrecht alleen voorbestemd zijn voor de super elite.
Zoals wij al vaker hebben geschreven, gebeurt niets bij toeval op onze aarde. Het gaat bijvoorbeeld niet
toevallig slecht met de economie. Het maakt onderdeel uit van een goed uitgedacht plan, waarbij het
noodzakelijk is dat de wereldeconomie voledig inelkaar stort. Wat de insider aan Estulin vertelde was dat de
ineenstorting creëert dat de mensheid gedwongen kan worden om samen te hokken in getto‘s in grote
steden, waardoor het gemakkelijker wordt om ze op te ruimen; letterlijk te vernietigen.
Om dit te uit te voeren is er een A scenario en een B scenario. De eerste heeft de voorkeur omdat het
minder ―rommelig‖ is dan het B scenario. Het A scenario houdt in dat de mensheid wordt vernietigd op een
manier waarbij de planeet en de infrastructuur niet al te veel schade zullen oplopen.
Estulin denkt dat de manier die ze zullen kiezen de hongerdood is. Het is een relatief ―schone‖ manier van
doden en het laat de aarde zelf volkomen intact en klaar voor het te vestigen paradijs van de elite.
De beruchte Agenda 21 vormt uiteraard ook een onderdeel van scenario A. Ook hier is het doel om de
plattelandsgebieden volledig te ontvolken en te zorgen dat de bevolking zal worden samengeperst in de
megasteden van de nabije toekomst.
Een ander aspect wat een belangrijke rol speelt bij het opruimen van de wereldbevolking is GMO (genetisch
gemanipuleerd organisme) voedsel van bedrijven zoals Monsanto. Zoals we hebben gezien in het
onderzoek met de ratten zal het consumeren van GMO voedsel leiden tot de ontwikkeling van tumoren en
een totale verzwakking van het immuunsysteem.
Dit is een directe aanval op de mensheid door bedrijven zoals Monsanto, maar daarnaast is er nog een
tweede aspect en dat is de volledige sterilisatie van gewassen. Hierdoor kunnen ze zich niet meer
voortplanten, ze produceren dus geen zaden meer.
Naast geo-engineering waarbij de weersystemen volledig worden gecontroleerd is er ook nog genetic
engineering, in het Nederland genetische technologie of manipulatie genoemd. Dit is in feite de volledige
controle over de natuur in handen nemen en voor God spelen. Tot voor kort leek dit science fiction, maar dat
is het nu niet meer. De huidige generatie kinderen zal dan ook de laatste zijn die menselijk is op de wijze
waarop wij menselijk definiëren.
Estulin maakt in zijn boek regelmatig een vergelijk tussen hoe de Nazi‘s de massa controleerden en de
manier waarop de elite dat tegenwoordig doet. In feite kun je zeggen dat onze huidige maatschappij de
vervolmaking is van iets waar Hitler, Stalin en Mao van droomden. Zoals we al eerder schreven is de
Tweede Wereldoorlog nooit geëindigd. Men heeft simpelweg de strategie aangepast. Ieder aspect van het
leven van burgers wordt al bijna vastgelegd. Via afluisteren, berichten onderscheppen, vingerafdrukken en
gezichtsherkenningsapparatuur worden die individuen die een potentiëel probleem gaan worden alvast
geselecteerd. Naast het A scenario wordt er ook druk gewerkt aan het B scenario. Dit scenario houdt in dat
de elite tijdelijk deze planeet zal verlaten omdat er dan gekozen wordt voor een ―rommelige‖ oplossing voor
de overbevolking. Welke manieren dit dan zouden kunnen zijn kan ieder voor zich wel bedenken.
De planeet waar deze elite zich dan tijdelijk zal vestigen is Mars. NASA heeft onlangs via hun Mars Rover
vastgesteld dat er zich ooit een groot en uitgebreid meer bevond op deze planeet, wat inhoudt dat er eerder
potentiëel is geweest voor leven op Mars.
Dat is de officiële versie. We weten ondertussen dat er een geheime ruimtevloot bestaat en dat de superelite
allang hun schuilplaatsen op Mars in orde heeft.
Volgens de officiële versie zijn er megabedrijven geïnteresseerd in om tussen nu en vijf jaar iets op Mars te
doen. In beide gevallen, zowel scenario A als B zoals dit is bedacht door de Bilderberg Conferentie en
aanverwante organisaties, blijft er geen ruimte over op deze planeet voor al die nutteloze planeet
vervuilende mee-eters.
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Voor het werk hebben ze ons straks niet meer nodig, dat wordt gedaan door robots. De wereldeconomie
gaat al richting afgrond, robots en machines zijn al bijna in staat om zo goed als alle menselijke
werkzaamheden over te nemen, de invoering van Agenda 21 begint steeds duidelijker merkbaar te worden.
Wat is er nodig voor de mensheid om te beseffen dat de klok op twee voor twaalf staat? Zelfs in dit stadium
kan het handvol psychopaten nog worden gestopt als de bevolking het wil, maar lang gaat dit niet meer
duren.
Bron: Intellihub

*Obama mogelijk nog dit jaar naar Iran*; Iraanse TV laat *aanval op Israël* zien
Twee Iraanse marineschepen richting Amerikaanse kust - Iraanse admiraal dreigt VS met zware verliezen
In een nieuwe Iraanse documentaire is te zien hoe raketten
neerdalen op onder andere de Israëlische luchthaven Ben-Gurion.
Een Koeweitse krant citeerde in december 2013 een official, die
beweerde dat president Obama nog dit jaar een bezoek aan Iran zal
brengen. Het Witte Huis ontkende het bericht, maar volgens
voormalig VN-ambassadeur John Bolton houden de geruchten
erover aan. 'Het zou me niet verbazen,' zei Bolton. 'Ik heb de
overeenkomst in Genève (over het Iraanse nucleaire programma) al
het equivalent van München 1938 genoemd (het beruchte
'vredesverdrag' dat de Britse premier Chamberlain met Adolf Hitler sloot). Ondertussen heeft de Iraanse
staatstelevisie vorige week opnieuw laten zien hoe een aanval op Israël eruit kan zien.
Bolton wees erop dat viceminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman, de hoofdonderhandelaar
namens de VS, tijdens de regering van Bill Clinton de hoofdonderhandelaar met Noord Korea was. 'En het
was heel duidelijk dat ze na het bezoek van minister van BuZa Albright aan Pyongyang hoopten Clinton nog
voor het einde van zijn termijn naar Noord Korea te krijgen. Dus nee, het zou me niet verbazen, want dit
weerspiegelt de algehele benadering van de regering Obama.'
Overeenkomst met Iran 'gevaarlijk waanidee'
Bolton noemde de overeenkomst tussen het Westen en Iran 'een waanidee' en 'gevaarlijk'. 'Het idee is dat
als je op cruciale aspecten, zoals het legitimeren van hun uraniumverrijking, aan Iran toegeeft, dat op de één
of andere manier een einde maakt aan de dreiging dat ze kernwapens ontwikkelen. Dat is een waanidee, en
gevaarlijk voor de VS en onze vrienden in de regio, zowel voor Israël als de bevriende Arabische landen.' En
gezien de Iraanse steun voor het internationale terrorisme 'gevaarlijk voor de hele wereld,' voegde hij eraan
toe. (1)
Iraanse 'vloot' richting VS
De commandant van de Iraanse marine, admiraal Ali Fadavi, dreigt Amerikaanse vliegdekschepen tot zinken
te brengen als deze de Iraanse kust naderen. 'De Amerikanen kunnen verwachten dat hun oorlogsschepen
en vliegdekschip, met alle 5000 bemanningsleden, in een gevecht met Iran zullen zinken, waarna ze de
romp in de diepten van de zee kunnen terugvinden.' Om deze dreigementen kracht bij te zetten, stuurde Iran
voor het eerst een 'vloot' marineschepen langs Zuid Afrika de Atlantische Oceaan op, richting Amerika. Deze
'vloot' bestaat waarschijnlijk uit slechts 2 schepen, een torpedojager en een bevoorradingsschip. Deze
vormen geen enkele bedreiging, maar zijn wel een duidelijk symbolisch protest tegen de aanwezigheid van
schepen van de Amerikaanse 5e Vloot in de Perzische Golf. (3)
Virtuele aanval op Israël en Amerikaanse doelen
De Iraanse staatstelevisie zond vorig week vrijdag een virtuele aanval op Israël en Amerikaanse doelwitten
uit. In de documentaire was te zien hoe Iraanse drones en raketten tegelijkertijd aanvallen uitvoeren op het
Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere militaire doelen in de Perzische Golf, en hoe
Amerikaanse vliegtuigen worden neergehaald. Tegelijkertijd daalden Iraanse raketten neer op Haïfa, BenGurion Airport bij Tel Aviv,en de Dimona kernreactor. (4)
Iraanse bevelhebber daagt VS uit
In november 2013 liet de staatstelevisie al een toekomstige Iraanse raketaanval op onder andere Tel Aviv
zien. Vorige week donderdag berichtten we dat twee hoge topcommandanten van de Revolutionaire Garde,
brigadier-generaal Hossein Salami en generaal-majoor Mohammad Jafari, dreigden om Amerika ook 'van
binnenuit' te vernietigen. Oppercommandant Jafari daagde de VS zelfs uit om Iran aan te vallen, omdat
moslimleiders en 'islamrevolutionairen' over de hele wereld zouden staan te springen om de strijd met
Amerika aan te gaan.
Xander - (1) World Net Daily, (2) Jerusalem Post, (3) Ynet News, (4) Arutz 7
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Den Haag: domheid, onkunde, ijdelheid, lange tenen
De ene flater na de andere leugen. Domheid, onkunde, ijdelheid, lange tenen, slecht taalgebruik, dat alles
neem je waar in ‘Den Haag‘. Valse beloften en veel gedraai om maar op dat pluche te blijven zitten. Zal dat
ooit anders worden? Als burger snak je naar integriteit, goede aanpak en resultaten die ertoe doen, maar zal
die hoop, die droom ooit werkelijkheid worden? - M. van Oploo-Bakker, Heemskerk
Twee maten
Enige maanden geleden wilde minister Asscher de kinderbijslag voor Turkse en Marokkaanse ouders in die
landen verlagen omdat de levensstandaard in die landen lager is dan in Nederland. Dit plan werd
afgewezen. Nu zegt staatssecretaris Klijnsma dat AOW‘ers wel gekort mogen worden wanneer ze
bijvoorbeeld bij hun kinderen gaan inwonen. Zij zouden dan minder woonlasten hebben (?). Deze AOW‘ers
hebben hun hele leven gewerkt voor de opbouw van ons land. Hier wordt met twee maten gemeten, hier
wordt gediscrimineerd en het is ronduit asociaal. - Mevr. Th. v. d. Berg, Noordwijk aan Zee
Klemgezet
Ontduikers van boetes en aanslagen zijn in Rotterdam gestraft met een wielklem (Tel. 06/02). Dus als
iemand verzuimt om hondenbelasting of ozb te betalen, krijgt iemand een wielklem zonder dat daar een
verkeersovertreding tegenover staat? De ambtelijke parasieten gaan telkens een stap verder om de burgers
de duimschroeven strakker aan te draaien en ze uit te melken. Eerst alle lasten tot ongekende hoogtes
opschroeven tot mensen niet meer kunnen betalen en vervolgens hun autowielen blokkeren. Ze gaan
hiermee hun boekje ver te buiten. Ik ben ervan overtuigd dat elke (normale) rechter hier direct een eind aan
maakt. - W. de Brouwer, Venlo
Miskleun
Wat een miskleun van de zelfingenomen chef de mission Maurits Hendriks om niet Bob de Jong, die aan zijn
vijfde Winterspelen (!) deelneemt, de vlag te laten dragen bij de opening, maar Jorien ter Mors. Zij is een
enthousiaste sportvrouw, niets ten nadele van haar, maar wij en velen met ons hadden het Bob van harte
gegund, hij verdient het. Om de belangrijkheid van de heer Hendriks nog eens te accentueren, staat zijn foto
ook nog eens op dezelfde pagina in een reclame-item. We wensen Bob sterkte en veel succes.
H. Wind, Soest
Doorwerken
Deze regering wil dat we met zijn allen langer doorwerken zodat de pensioenen betaalbaar blijven. Ze
vergeten dat, als er niet meer banen bij komen, de werkloosheid alleen maar toeneemt. Mij valt echter op dat
er in de ambtenarij nogal wat mensen zijn die wel heel lang doorwerken, zoals Neelie Kroes, Ivo Opstelten,
zo hier en daar een burgemeester en kijk maar eens in de Eerste Kamer. Als deze mensen nu eens van hun
pensioen en AOW zouden gaan genieten, dan kunnen er weer heel wat werklozen aan de slag.
Jan Verkerk, Nieuwerbrug
Honden
Geen genade voor de zwerfhonden van Sotsji (Tel. 05/02). Triest. Is er niemand in ons land die iets op kan
zetten voor deze honden? Dierenasiel, premier Rutte, koning Willem-Alexander, koningin Máxima, Partij voor
de Dieren: doe iets! Waar zijn de dierenvrienden? Dieren kunnen geen weerstand bieden tegen deze trieste
dood. Misschien is het nog niet te laat. - A.A. Comello, Amersfoort
Door het stof
Wie hoopt en denkt dat dit kabinet gaat vallen, gelooft in sprookjes. Zij geven Wilders geen enkele kans om
de meerderheid te krijgen in nieuwe verkiezingen. Zij gaan nog veel liever heel diep door het stof.
Theo Joren, Haarlem
Minder
Een lezer vraagt zich af (WUZ 07/02) waarom er zoveel tv-media-aandacht is besteed aan journaliste Netjes.
Ik kan mij volledig vinden in die opmerking. Als 60-jarige verlang ik nog wel eens terug naar wat minder
rellerig politiek gekleurd en aangedikt nieuws. Misschien heeft dit ook wel een positieve uitwerking op het
vertrouwen in de economie en politiek. - Nico Willemse, Uithoorn
Schadelijk
Als het huidige aantal Tweede Kamerleden van 150 nou eens – tegen dezelfde kosten, dus een hoger
salaris per parlementariër – zou worden teruggebracht tot 100, dan zouden meer capabele mensen kunnen
worden aangetrokken om ons land op de been te houden. Het niveau van nu is bedroevend en schadelijk
voor Nederland. Ik denk dat velen het met mij eens zijn dat daar eens snel over moet worden nagedacht.
G.J. Keulen, Hulsberg
Laatdunkend
Wanneer ik de arrogante en laatdunkende reacties van ministers, bankiers en economen op het EU-rapport
van de PVV zie, vraag ik me af of ze nog steeds niet doorhebben dat ze er zelf een geweldige
(economische) puinhoop van hebben gemaakt. Daar moet de belastingbetaler nog jaren voor bloeden.
G.L. van Eekhout
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Privacy
In de uitslag van de Stelling (WUZ 07/02) lees ik dat 61 procent van de deelnemers er ernstige problemen
mee heeft dat hun telefoongesprekken zouden worden afgeluisterd, want we hebben geen enkele privacy
meer. Ik vind dat vreemd, want op straat en vooral in het openbaar vervoer zit bijna iedereen te bellen en
word je gedwongen deze gesprekken aan te horen. Hoezo zijn we erg op onze privacy gesteld?
F. van Vliet, Alphen a.d. Rijn
Verloren
Geert Wilders‘ euforische stemming bij de presentatie van het rapport van Capital Economics over vertrek
van Nederland uit de EU is een voorteken dat hij zich nog sterker zal gaan afkeren van die EU. De kans
wordt wel erg klein dat er in de toekomst nog zaken kunnen worden gedaan met de PVV, doordat Wilders nu
helemaal overtuigd is van zijn gelijk en zijn standpunten zo ver afstaan van de overige partijen. Het resultaat
is dat een stem op de PVV echt een verloren stem zal zijn. - Henk Versteeg, Nunspeet
DNA
Het nieuwe zerotolerancebeleid voor alcohol en drugs achter het stuur leidt straks tot een nieuwe
verzamelwoede van speekselstalen. Het geeft Opstelten en de ‘veiligheids‘diensten de mogelijkheid een
nieuwe heimelijke dna-databank aan te leggen. Vergeet ook niet de vingerafdrukscanner op de smartphone.
Waarschijnlijk komt een scanafdruk ook bij de ‘veiligheids‘diensten terecht. En zo wordt de persoonlijke
integriteit van de burger steeds verder aangetast. - M. Janssen, Zevenaar
Een deel van de inzendingen wordt geplaatst op www.wuz.nl

Leger VS oefent in speciaal gebouwde stad op binnenlandse opstand
Lastige burgers zullen worden 'heropgevoed' in interneringskampen
De 'metro' in de nepstad (foto) heeft zelfs hetzelfde logo als de metro in Washington DC.
Het Amerikaanse leger heeft in de staat Virginia een 'nepstad'
compleet met stadion, bank, school en zelfs een metro gebouwd,
waarin wordt geoefend op het uitbreken van grote binnenlandse
onrust, een opstand, en/of de staat van beleg. Het is het zoveelste
bewijs dat de Amerikaanse autoriteiten zich met alle mogelijke
middelen voorbereiden op de al vaak besproken dreigende
instorting van het land.
De 'stad' werd in 2 jaar gebouwd, is ruim 120 hectare groot en
kostte $ 96 miljoen. Het leger wil er zogenaamd oefenen op de
bezetting van steden in het buitenland, maar behalve een moskee ziet de stad er in alle opzichten
Amerikaans uit. De 'metro' heeft zelfs precies hetzelfde logo als de metro in Washington DC, en ook de
verkeersborden zijn Amerikaans.
In de reguliere media, die vrijwel volledig door het Witte Huis worden gecontroleerd, hebben commentatoren
al regelmatig geopperd dat de regering de Nationale Garde en het leger kan gaan inzetten tegen
binnenlandse 'extremisten'. Een academische studie, in 2012 verricht door een (oud) kolonel, schetste een
toekomstig scenario waarin het leger wordt ingezet tegen Tea Party 'opstandelingen'.
Burgers worden heropgevoed in interneringskampen
Rond dezelfde tijd lekte er een handleiding van het leger uit, waarin plannen stonden om 'Burgerlijke
Ordeverstoring Operaties' uit te voeren, en militairen in eigen land worden ingezet om rellen te bestrijden,
vuurwapens in beslag te nemen, en desnoods zelfs Amerikaanse burgers te doden.
In de handleiding stond tevens te lezen hoe gevangenen in interneringskampen zullen worden opgesloten,
alwaar ze 'heropgevoed' zullen worden, totdat ze 'het Amerikaanse beleid zullen waarderen'. Deze
gevangenkampen zijn hoogstwaarschijnlijk de beruchte FEMA-kampen waar de alternatieve media al jaren
over schrijven.
Christenen en anti-abortusactivisten 'terroristen'
Militairen op de basis Ford Hood kregen instructies dat christenen, Tea Party supporters en antiabortusactivisten als 'radicale terroristen' moeten worden beschouwd. De Nationale Garde in Ohio kreeg bij
een recente oefening te horen dat voorstanders van het recht op vuurwapenbezit 'terroristen' zijn. Het
ministerie van Homeland Security betitelde 'liefhebbers van de vrijheid' al als 'binnenlandse extremisten'.
Officieren moeten dodelijk geweld willen gebruiken
Vorig jaar waarschuwde voormalig Navy Seal (marinier) Ben Smith dat de regering Obama de hoogste
officieren vraagt of zij bereid zijn om dodelijk geweld te gebruiken als ze de opdracht krijgen om de bevolking
te ontwapenen. Mogelijk heeft het ontslag van meer dan 200 topofficieren door Obama te maken met hun
weigering om straks op landgenoten te schieten. (1)
Xander - (1) Infowars
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Waarom de accijns is verhoogd en waarom het misgaat
Het onbegrip is groot. Snappen ze dan helemaal niets in Den
Haag? De branche-organisaties hebben er nog zo voor
gewaarschuwd. En inderdaad: zodra de hogere accijns op brandstof
werd ingevoerd, zagen pomphouders in de grensstreek hun klanten
massaal de oversteek maken. Benzine werd op 1 januari 2014 circa
1,5 cent per liter duurder, diesel ongeveer 5 cent en lpg ruim 9 cent.
De beelden van rijen wachtende Nederlanders bij een Belgische
pomp doen het vervolgens goed in alle nieuwsprogramma's. Het
kabinet en de regeringspartijen in de Kamer dachten dat het
allemaal wel mee zou vallen en willen eerst over langere tijd de
effecten zien voordat de verhoging weer wordt teruggedraaid. De score in januari volgens Bovag: 60 miljoen
euro minder belastinginkomsten dan een jaar geleden. In één maand! Wat bezielt die politici? En waarom
worden de al zo dure brandstoffen eigenlijk nog duurder?
Inderdaad, geld. Zo ver zijn we met z'n allen al. Alle milieubeweringen ten spijt, de extra centen per liter
vloeien rechtstreeks naar de schatkist. Het is immers bij het ministerie van Financiën waar iedereen
protesteert, niet Infrastructuur en Milieu. Bovendien, brandstof is al zo duur, dat mensen echt niet onnodig
rondjes gaan rijden. Waarom dan toch die verhoging? Heel simpel, er moest een herfstakkoord komen om
belangrijke plannen door de Senaat te krijgen. En als veel politieke partijen een compromis sluiten, dan is er
altijd geld tekort. En dan zijn de autobelastingen een makkelijke prooi. Zo gaat het al jaren.
Neem de slurptaks, ooit ingevoerd door Jan-Kees de Jager. Hij kreeg van coalitiepartners PvdA en CDA (dat
nu in de oppositie heel hypocriet klaagt over de accijnsverhoging terwijl de partij decennialang niet anders
deed toen ze aan de macht was) de opdracht mee om 500 miljoen euro extra op te halen bij de auto, 'op een
milieuvriendelijke manier'. Dat ging uiteraard niet om het milieu, maar om 500 miljoen euro. Anders kan je
die maatregel budgetneutraal invoeren. Dan maak je onzuinige auto's duurder en zuinige auto‘s goedkoper.
Hetzelfde geldt nu voor de accijnsverhoging. Die levert (op papier) vele miljoenen extra op, waarmee andere
zaken betaald kunnen worden. 'Maar', zo roepen tegenstanders geleid door Bovag in koor, 'door die
verhoging vluchten zoveel Nederlanders over de grens dat de overheid heel veel geld misloopt. In plaats van
wat extra accijns, missen ze nu alle belastingen over de volledige tank brandstof. Dat kost uiteindelijk veel
meer dan de verhoging oplevert! Snappen ze dat in Den Haag dan niet?'
Een zeer goede vraag. En dat snappen ze in Den Haag wel degelijk. In tegenstelling tot wat velen denken,
zijn de ambtenaren op landelijk niveau echt geen domme mensen. Het bij-effect van mensen die in het
buitenland gaan tanken, hebben de verantwoordelijke mensen echt wel ingecalculeerd. Maar, en dat is het
treurige, het is niet relevant.
Huh, maar er was toch extra geld nodig voor het herfstakkoord? Ja, maar nu komt de crux: dat geld is alleen
op papier nodig om het akkoord er doorheen te krijgen en al het beleid dat erin staat – bijvoorbeeld de
hervormingen op pensioen- en woongebied – te kunnen uitvoeren. Onder aan de streep moeten de
bedragen kloppen. Of die miljoenen euro‘s via de accijns nu wel of niet binnenkomen, dat ziet men wel weer
aan het einde van het jaar. Dan wordt er een nieuwe begroting gemaakt die naar de reële inkomsten kijkt en
beginnen we weer opnieuw. Dit zou voor elke onderneming een volledig krankzinnige manier van
boekhouden zijn, maar in de politiek is het de realiteit.
Effectgedrag van belastingen mag niet worden meegerekend. En wat is uiteindelijk de prijs voor een
belangrijk politiek akkoord? Wat boze automobilisten en wat failliete pomphouders. Dat noemen ze in Den
Haag een koopje. Normaal gesproken zijn de voorspelbare protesten voor het kabinet even vervelend als
een regenbui. Het waait wel over. Maar deze keer niet. Bovag heeft een briljante move gemaakt door de
aankomende gemeenteraadsverkiezingen te gebruiken om de protesten aan te zwengelen. De gemeenten
en zelfs provincies aan de grens lopen leeg door de accijnsverschillen en de lokale politiek begint te morren.
Voor zeurende automobilisten is geen enkel kabinet bang. Maar klagende lokale politici van hun eigen partij,
daarvoor zijn ze als de dood. Niet voor niets gaan hoge politici uit Den Haag vaak met hangende pootjes
naar een partijcongres. De kans dat accijnsverhogingen worden teruggedraaid, is normaal gesproken nihil.
Maar Bovag speelt het spel deze keer bijzonder slim. Bovendien is er een onverwachte bonus: er is een
nieuwe staatssecretaris van Financiën aangetreden die zonder gezichtsverlies de maatregel kan
terugdraaien. Het waren immers zijn plannen niet, toch? Als Bovag nog meer belangrijke lokale politici voor
zijn karretje weet te spannen, worden het spannende maanden. Al lijkt minister Dijsselbloem de ernst van de
situatie nog niet helemaal in te zien.
http://www.autoweek.nl/weblog/3013/waarom-accijns-is-verhoogd-waarom-misgaat
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Luciferiaanse Super Soldiers, Project Sahara, Djinn Hybriden, Black Goo en Moloch Rituelen
Posted on 02/02/2014 by Destiny5D
Rachel is geïnitieerd in het kloon-programma van Condoleeza Rice, dat beter bekend staat als Project
Sahara (Rice kon tijdreizen via het Montaulk project aan het eind van de jaren 1970, waar ze onderworpen
was aan Moloch rituelen sinds haar geboorte). Ze zijn geïnteresseerd in het DNA van Rachel. De Black Goo
Energie heeft haar op een bepaalde manier veranderd dat past bij dit kloon-programma.
Deze mensen hebben het over klonen en het creëren van supersoldaten niet voor militaire doeleinden, maar
voor luciferische rituelen en NWO slaven, transhumanisme en ziel-onttrekking van de mens. Hierbij is MkUltra een kinderspel.
Ik noem wat onderwerpen uit de video om een beter inzicht te geven.
2.00: AI (artificial intelligence) - gerobotiseerde cultuur
2.09: Donkere-Energie Aanwezigheid
2.20: opnemen van energie om te overleven
( NOOT: De energie komt uit andere sferen door en voor diegene die de deur van hun hart / ziel openen
voor hen, zodat ze zich ermee kunnen voeden. Spirituele gemeenschappen zijn vaak een dekmantel voor
deze duistere aanwezigheid, ze beloven genezing en verlossing-bij-de-heer zodat deze mensen de leiding
over hen nemen en gratis in kunnen tappen op hun energie. Een gratis reis naar een andere duistere
dimensie.)
6.00: kinderen verdwijnen … marteling voor de absorptie van energie
9.20:Black goo energie> doen het in voedsel, in de aarde en in het water
10.00: de effecten van vervuilend water
11.45: Black-goo is diegene die dit allemaal veroorzaakt ^ ^ ^
13.30: zij spreekt van speciale tactiek (Noot: Ik herken ze als de Strigoi Vii, zoek het op)
15.15 en 31.38: allerlei ‗bloedlijn kinderen‘ ontvoerd om te testen en experimenten te doen, en te zien welke
bloedlijn de sterkste is en welke de beste immuniteit ontwikkelt.
26.48:. ―Dit spul zit in de olie in de aarde en we maken er gas van en dergelijks. Auto‘s zorgen ervoor dat het
in de lucht komt en je ademt het elke dag in (ook via chemtrails). Ze stoppen de aardolie additieven in
levensmiddelen op elke mogelijke manier.
28.50: soort van computer-virus
35.30: overheid is zich bewust ervan, ook het gebruik ervan.
38.26: Rituelen met koningin van Engeland & ritueel misbruik in Frankrijk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ohx7bSeD5bQ
http://olympiczion.nl/index.php/luciferiaanse-super-soldiers-project-sahara-djinn-hybriden-black-goo-enmoloch-rituelen/

Commentaar: Koning vergat de waardigheid van zijn ambt in Sotsji
RD, 13-02-2014 - Foto ANP
De roemruchte Britse premier Winston Churchill waarschuwde al: „Zwak
is de troon die niet op wijsheid en waardigheid is gegrondvest.‖
Misschien dat onze koning daar eens over moet nadenken als hij
reflecteert op zijn bezoek aan de winterspelen 2014 in het Russische
Sotsji.
De beelden die de achterliggende vijf dagen via de media naar buiten
zijn gebracht, tonen een enthousiast koningspaar dat met volle teugen
geniet van het olympisch sportevenement. Dat op zichzelf is niet nieuw.
Bekend is dat koning Willem-Alexander een groot fan is van sporten en
zeker ook van het schaatsen. Hoewel koningin Máxima uit het veel warmere Argentinië komt, waar het
schaatsen minder populair is, heeft zij het enthousiasme van haar man voor deze sport overgenomen. Het
was voor het koningspaar een feest om naar Rusland af te reizen.
De bezwaren die er in de samenleving en vooral bij mensenrechtenorganisaties bestonden tegen dit
koninklijk bezoek aan het land van Poetin wogen kennelijk niet. Evenmin liet het paar zich weerhouden door
het feit dat zij op zondag, een dag gegeven voor rust en kerkgang, in stadions vol feestgedruis zaten. Zij
wilden genieten.
Dat laatste hebben ze gedaan, en met volle teugen. De manier waarop de koning daarvan blijk gaf, was
duidelijk zichtbaar. Als het ging om het aanmoedigen van de schaatsers had een andere supporter dat hem
niet kunnen verbeteren. Alsof hij een kleine jongen was, schreeuwde hij het uit. Wanneer Nederlanders een
succes boekten, ging hij bijna uit zijn dak.
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Natuurlijk zullen er sportliefhebbers en burgers zijn die dit in hoge mate waarderen. Zij prijzen de vorig jaar
aangetreden koning omdat hij zo dicht bij de mensen staat, zo ‖gewoon‖ is. Maar de vraag is wel of dit
uitgelaten gedrag zo gewoon is. Soms leek het meer weg te hebben van hysterie. De koning vergat kennelijk
dat hij daar niet was als sportliefhebber maar als staatshoofd.
Het tweede opvallende gebeurde tijdens een bezoek van het koninklijk paar aan het Hollandhuis, de
ontmoetingsplaats voor Nederlandse gasten in Sotsji. Terwijl de koning daar was, dook plotseling de
Russische president Poetin op. Samen met de koning dronk hij een pilsje. Poetin haalde hiermee een
doordachte stunt uit. Hij weet van de kritiek in ons land op zijn mensenrechtenbeleid. Door ‗gemene zaak‘
met de koning te maken, zette hij feitelijk de Nederlandse regering voor schut. Zij was de regie over het
koninklijk bezoek even kwijt. Het gedrag van onze koning in Sotsji was niet wijs en niet waardig. Gelet op de
politieke gevoeligheid had hij zich niet door Poetin moeten laten verleiden tot het samen drinken van een
biertje. Daarmee brengt hij de Nederlandse regering in verlegenheid. Dat zal in de toekomst worden
meegewogen als de vraag aan de orde is of hij weer op stap moet.
Het past niet bij de waardigheid van het ambt zich zo te gedragen als de koning deed. Zijn moeder besefte
dat heel goed. Koning Willem-Alexander schijnt dat te vergeten. De Bijbel waarschuwt: „Wee het land welks
koning een kind is.‖ Je kinderlijk aanstellen is niet wijs en niet waardig.

Harvard-econoom vreest bankrun en haalt rekening leeg
Gesloten pinautomaten van de Bank of America in 2008, toen
een totale instorting van het Westerse financiële systeem
ternauwernood kon worden voorkomen.
Voor degenen die nog steeds denken dat het allemaal zo'n
vaart niet zal lopen: Terry Burnham, oud-professor Economie
aan de prestigieuze Harvard Universiteit, heeft in een artikel
geschreven dat hij $ 1 miljoen van zijn lopende rekening bij de
Bank of America heeft gehaald, beseffende dat hij daarmee
een bankrun kan veroorzaken. In het PBS-artikel 'Is uw geld
veilig bij de bank? Een econoom zegt 'nee' en haalt het eraf',
geeft Burnham, een felle criticus van de Amerikaanse Federal
Reserve, dat hij zijn geld heeft opgenomen omdat hij er geen
rente meer over krijgt, en er een kans bestaat dat de bank hem zijn geld niet meer kan teruggeven.
'Zelfs de zeer kleine kans dat de Bank of America mij niet volledig kan terugbetalen als ik dat vraag,
verandert de kosten/batenconclusie van blijven naar vluchten,' aldus Burnham. Er kunnen verschillende
redenen zijn waarom de bank hem zijn geld niet kan of wil teruggeven, zoals een plotselinge bankrun, of het
mislukken van de investeringen van de bank, waar 90% van het geld van de rekeninghouders voor zijn
gebruikt. Ook wijst hij erop dat de FDIC, die alle rekeningen tot $ 250.000 garandeert, slechts $ 41 miljard in
kas heeft. De verzekerde rekeningen in Amerika bevatten echter $ 6 biljoen. Daar is dus nog niet eens 1%
van verzekerd.
'VS gaat eraan'
De econoom wijt de economische onzekerheid aan de interventies van de overheid en het quantitativeeasingbeleid -het massaal bijdrukken van nieuw geld- van voormalige Fed-topman Ben Bernanke. 'Dit zal de
VS neerhalen, net zoals alle eerdere keren dat dit werd geprobeerd, van Weimar Duitsland tot Robert
Mugabes Zimbabwe.'
Burnhams woorden zullen olie op het vuur zijn voor de toch al zeer gespannen financiële markten. De
Amerikaanse Dow Jones index daalde sinds het hoogtepunt eind december al met 1000 punten, waarvan
325 punten gisteren. De deelindex voor nieuwe orders vertoonde de sterkste daling in 33 jaar. Ook vandaag
staan de beurzen wereldwijd diep in het rood.
In één week drie bankiers die zelfmoord plegen
Vorige week berichtten we over een aantal zelfmoorden onder topbankiers in Londen. In dezelfde week
kwam daar nog een slachtoffer bij: Mike Dueker, hoofdeconoom bij Russell Investments. Daarmee was hij de
derde bankier in één week tijd die zichzelf van het leven beroofde (2).
Crash komt steeds dichterbij
Gisteren schreven we dat grote banken begonnen zijn met kapitaalcontroles, en steeds vaker weigeren om
hun klanten een deel van hun eigen geld terug te geven. De valuta's van heel Zuid Amerika en Turkije zijn
nog steeds aan het instorten, en bijna overal blijft de werkloosheid fors oplopen. Desondanks krijgt u van
politiek en media nog steeds het beeld voorgeschoteld, dat alles weer de goede kant opgaat.
Zolang de grote crash niet plaatsvindt, zullen de meesten van u dat waarschijnlijk tot het bittere einde blijven
geloven.
Xander - (1) Infowars, (2) Prison Planet

Nieuwsbrief 194 - 15 februari 2014 – pag. 48

Bevestigd: EU-Commissie wil beslag leggen op spaargeld en pensioenen
Het internationale persbureau Reuters heeft bevestigd waar we al een tijd lang voor waarschuwen: de EU wil
beslag leggen op het spaargeld en de pensioenen van al zijn
onderdanen -zo'n 500 miljoen in getal- om daarmee 'investeringen'
te doen, de economie aan te jagen en de kloof die de banken na het
uitbreken van de crisis hebben achtergelaten, te dichten. Voor de
duidelijkheid: het gaat hier om een onvrijwillige 'bijdrage', oftewel
een regelrechte confiscatie van het privégeld van de Europeanen.
Reuters wist beslag te leggen op het document, waarin wordt
beschreven hoe de EU naar manieren zoekt om de financiën van
het 28 landen tellende blok minder afhankelijk te maken van de
banken. Er wordt naar andere manieren gezocht om kleine
bedrijven, infrastructuurprojecten en diverse investeringen te financieren.
ECB-beleid mislukt
Hiermee bevestigt de EU feitelijk dat het 'onbeperkte' geldbeleid van de Europese Centrale Bank van de
afgelopen 5 jaar is mislukt. Dat bleek in januari ook uit andere cijfers, die lieten zien dat de private
kredietverlening in de Eurozone naar een absoluut diepterecord is gedaald. Met name Italië en Spanje staan
er ronduit dramatisch voor. De met Europese belastingmiljarden gefinancierde bankenherstructurering in
Spanje blijkt zelfs geen enkel effect te hebben gehad.
Pensioenen worden 'gemobiliseerd'
De Commissie constateert dan ook dat de 'de mogelijkheid van de financiële sector om kredieten te verlenen
aan de echte economie, vooral langetermijninvesteringen, door de economische en financiële crisis is
verzwakt.' Oplossing: 'De Commissie zal de verzekeringswaakhond van het blok in de tweede helft van dit
jaar advies vragen aangaande een mogelijk wetsvoorstel om 'meer persoonlijke pensioenspaargelden te
mobiliseren voor langetermijnfinanciering.'
Waarbij 'mobiliseren' een prettiger klinkend woord is voor 'confisqueren', oftewel in beslag nemen. Als de EU
zijn zin krijgt, moet het plan nog voor het einde van dit jaar beklonken worden.
Banken mogen weer speculeren
Verder wil de Commissie tegemoet komen aan de klachten van de banken, dat ze door strengere regels
meer eigen kapitaal moeten houden. Bovendien wordt onderzocht of er in Europa, net als in de VS, een EUspaarrekening kan komen voor individuen, wier fondsen vervolgens gebruikt kunnen worden voor
investeringen in kleine bedrijven.
Banken kunnen straks waarschijnlijk ook weer eenvoudiger hun liquiditeit verhogen met de verkoop van
effecten. Nog controversiëler is het plan om de bestaande boekhoudkundige regels te versoepelen. Dit zal
het voor de banken nog makkelijker maken om hun echte financiële situatie te verbloemen.
Wanhoop in Brussel
Het document toont aan dat het in de verste verte niet de goede kant op gaat met Europa, zoals politici en
media beweren. Integendeel - dat de EU dit soort drastische stappen wil nemen, zegt meer dan genoeg over
de wanhoop die er achter de spiegelende ramen van de Europese gebouwen in Brussel heerst.
Daarom wil Brussel uw spaar- en pensioengeld gaan gebruiken, zogenaamd om te 'investeren'. Ook kan het
geld worden 'verpakt' in dezelfde gewraakte kunstmatige financiële producten(securitizations) die mede de
oorzaak van de financiële crisis zijn geweest. Hiermee gaat de Unie feitelijk als een soort hedgefonds
opereren. (2)
Herverdeling welvaart van burgers naar EU en banken
Het door de eurocraten veroorzaakte failliet van Europa wordt ook op deze wijze stap voor stap afgewenteld
op de burgers. Het document werd hoogstwaarschijnlijk niet voor niets 'gelekt' naar Reuters. De EU hoopt
met namelijk dat het plan om het (spaar)geld van de burgers in beslag te nemen de financiële markten weer
wat meer vertrouwen geeft. Kortom: de volgende massale socialistische herverdeling van de welvaart -die
van de gewone man naar de EU en de banken- komt eraan.
Xander - (1) Zero Hedge (via Infowars), (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Euro-crisis: de coup in Italië
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 12-02-2014
Veruit de interessantste episode in de Euro-crisis (tot nu toe) is zonder twijfel
het tijdvenster tussen de laatste maanden van 2011 en de eerste paar
maanden van 2012. Het is het moment dat regels en wetten worden gebroken
en gebogen om Griekenland binnen de monetaire unie te houden en de cashflow richting Griekse schuldeisers veilig te stellen. De ene theaterale (en
ongeloofwaardige) Europese top volgt op de andere, miljarden schuiven als
redding en garantie voor de Europese en Anglo-saxische financiële industrie
over tafel en het is het tijdstip waarop de ―technocraten‖, veelal uit de Goldman
Sachs-school, de macht in Europa lijken te grijpen. De zogenaamde PIIGSlanden krijgen een zetbaas of stadhouder toebedeeld, de Europese Centrale
Bank wordt overgenomen door Goldman Mario ―supermario‖ Draghi en in Italië
wankelt de regering van de plotseling Euro-sceptische Silvio Berlusconi.
Tegen het einde van 2011 heeft de Euro-crisis Italië bereikt. Twijfel aan de capaciteiten en mogelijkheden
van Italië om haar schuldenberg te bedienen, of te verkleineren met alle politiek pijnlijke maatregelen van
dien, maken dat de vergoeding op risko op Italiaans staatspapier explodeert. Italiaans obligaties raken
onverkoopbaar. Berlusconi, bang voor de mogelijke politieke fallout, weigert de weg te wandelen die al
zoveel PIIGS zijn ingeslagen, sociale kaalslag, privatiseringen, om de ―markt‖ milder te stemmen. Sterker, de
P1 playboy politicus lijkt zich tegen zijn meesters te keren en begint zich sceptisch tegenover het Europroject uit te laten. Het is de uiteindelijk val van zijn regering die het gevaar van een Italiaans bankroet, en
daarmee het einde van de Euro, weet te keren. De ongekozen Goldman-man Mario Monti neemt het roer
over en laat de shock-doctrine op Italië los. The rest is....as they say, history.
Alleen klinken, na het naar voren schuiven van Monti, niet alleen vanuit het Berlusconi-kamp maar ook uit
andere politieke groeperingen geluiden over een ―onconstitutionele ―coup"‖. Met weer een Goldman Sachsman op een top-positie en een wel verdacht bewegende ―spread‖ tussen Duitse en Italiaans obligaties,
rentestand en verzekeringen lijkt het er sterk op dat ―de markt‖ een handje bij het wegwerken van Berlusconi
heeft geholpen. Natuurlijk allemaal samenzweringstheorieën.......
.....tot nu, pijnlijk gedetaileerd, de bloedloze coup in Italië samenzweringsfeit is. Hoe industriëlen, bankiers,
een president en een chef van de Centrale Bank in Italië de macht overnamen.
http://zapruder.nl/portal/artikel/euro_crisis_de_coup_in_itali/

Vaccinaties
VACCINATIE = VERKRACHTING
want:
PENETRATIE + EJACULATIE…
*
GEEN ENKEL ONDERDEEL VAN EEN VACCIN HOORT THUIS IN HET MENSELIJK LICHAAM!
“Het heeft meer dan drie jaar aan onderzoek gekost voordat we elkaar aankeken en zeiden: „Vaccins doden
baby‟s‟.”
Viera Scheibner PhD, wereldwijd expert van vaccinatieschade, www.vierascheibner.org
“Eén enkel vaccin, gegeven aan een baby van zes pond, staat gelijk met 30 vaccinaties op dezelfde dag
toegediend aan een volwassene van 90 kilo.”
dr. Boyd Haley, 2001, professor, voorzitter van de faculteit chemie, universiteit van Kentucky “Tot de
invoering van de verplichte koepokvaccinaties was kanker nagenoeg onbekend. Ik heb te maken gehad met
200 gevallen van kanker en ik heb nog nooit een geval van kanker gezien in een niet-gevaccineerd
persoon.”
dr. W.B. Clarke, geciteerd door Morris A. Bealle in ‗The Drug Story‘, 1949, p.143 “Bij de geboorte van hun
kinderen zullen wij die injecteren met gif en hen ervan overtuigen dat dit voor hun bestwil is. Wij zullen
daar vroeg mee beginnen, wanneer de hersenen nog jong zijn. Wij zullen hun kinderen bestoken met wat ze
het liefste hebben: suiker, snoepgoed.Wanneer hun tanden door de suikers aangetast raken, zullen wij die
vullen met metalen die hun hersenen vernietigen en hun toekomst stelen. Wanneer hun leervermogen is
beschadigd, zullen wij medicijnen aanbieden die nog meer schade veroorzaken en die weer andere
ziektes doen ontstaan, waarvoor we vervolgens nog weer meer medicijnen zullen creëren.”
Excerpt uit het ‗Convenant van de Illuminati‘ http://birthofanewearth.blogspot.nl/2012/02/secret-covenantof-illuminati.html
Kijk voor griepvaccins en de HPV-vaccins in de aparte rubrieken (kolom rechts)
Kijk voor video‘s en presentaties op de pagina ‗videos‘
http://www.desireerover.nl/vaccinaties/
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„Els Borst afgeslacht en dood gevonden in grote plas bloed‟
Els Borst, de voormalig D'66 minister die euthanasie in Nederland introduceerde
en zich de laatste maanden bezighield met het verplicht stellen van vaccinaties
voor de gehele Nederlandse bevolking, werd afgelopen maandag dood
gevonden in een grote plas bloed. Dat blijkt uit het politie-onderzoek van de
afgelopen dagen. Els Borst had nauwe banden met de farmaceutische industrie
die miljarden verdient aan 'gezondheidszorg' waaronder vaccinaties. Het blijft
vooralsnog onduidelijk hoe Els Borst is afgeslacht, door wie dat is gebeurd en waarom.
Reactie
'Dat Els is vermoord door een verdwaalde Bulgaar op zoek naar een korst brood mag nooit bekend worden!
Nee, het was een ‗politieke moord‘ waarbij de spindoctors vooralsnog alle mogelijkheden open houden zodat
die kunnen worden ingevuld op basis van de ‗actuele ontwikkelingen‘ en als moordenaar kan worden
‗gekozen‘ tussen: een PVV-sympathisant, een ‗complotdenker‘, een anti-vaccinatie-‘kwakzalver‘ of een
‗Euro-scepticus‘.
Maar de Bijlmerramp, verarmd uranium, zieke hulpverleners; dat verhaal is ook nog niet helemaal uitgediept.
http://zaplog.nl/zaplog/article/els_borst_afgeslacht_en_dood_gevonden_in_grote_plas_bloed

De moord op Els Borst
Geplaatst door Administrator ⋅ 16 februari
Vooralsnog stinkt het steeds harder.
Deze week was de meest bizarre opmerking met betrekking tot het nieuws te horen uit de mond van D-66
voorman A. Pechtold in reactie op de dood van Minister van Staat Els Borst.
Desgevraagd sprak hij met tranen in zijn ogen: ―Het is voor Els te hopen dat haar lijden van korte duur is
geweest.‖
Wij, de onwetende massa, het volk van Nederland beseften op dat moment nog niet eens dat Borst was
vermoord. Ook wisten wij op dat moment nog niet, hóe ze was vermoord. Pas dit weekend is bekend
geworden, dat Els Borst in haar garage op gruwelijke wijze letterlijk is doodgeslagen. De kranten meldden,
dat ze op een verschrikkelijke manier is toegetakeld. Hoe meneer Pechtold aan die kennis kwam op dast
moment zal wel een eeuwig raadsel blijven.
Het inbreker verhaal is uiteraard in vol ornaat wijd en zijd verbreid in de gecontroleerde media. Dat verhaal
doet het voorlopig goed en er is voor de knoppendraaiers geen enkele reden een andere versie te lanceren.
In een dure Bilthovense wijk, barstensvol met camera‘s moet het een fluitje van een cent zijn de beelden
terug te halen. De tweede optie, namelijk die van een fantiekeling die tegen de door minister Els Borst
gepropageerde euthanasie-wetgeving, wraak heeft genomen, kan nog even in de achterzak blijven.
Op zoek naar een andere verklaring van deze bizarre moord, kwamen we een bericht tegen, waarin het gaat
over het aftreden van Beatrix. Een foto-reportage laat ons zien dat Borst niet zomaar iemand was, maar dat
Borst regelmatig in hoge kringen vertoefde en heel dicht bij de voormalige ―koningin‖ stond, zoals hier tijdens
een concert in 2004 in Amsterdam. Naast haar overigens het PvdA kamerlid Dick Benschop, thans
hotemetoot by Royal Dutch Shell – wat gek weer, hè?
ARTIKEL NRC 28 JANUARI 2013
Conclusie:
Als de theorie over de inbreker, die ―in paniek een 81-jarige
bejaarde frele dame dood slaat‖, niet wordt hard gemaakt met
camera-beelden, kunnen we die variant gevoeglijk bij het grof vuil
deponeren. En wij weten inmiddels hoe snel in dit land
bewijsstukken als camera-beelden comfortabel verdwijnen als
gevolg van ―storing‖ of ―zoekraken‖. Bemoeienissen van politie en
justitie met de zaak, geven geen enkele garantie voor een eerlijk
onderzoek, zolang die filmbeelde er niet komen – integendeel. Wat
ons betreft wordt deze ―roofmoord‖ dan als vanzelf een loepzuivere politieke moord. En iemand die zo dicht
in de kringen van het voormalige staatshoofd verkeerde, heeft dingen geweten, die ons geen donder
aangaan, uiteraard. Maar wellicht vond ze het tijd om maar eens wat rottigheid te laten lekken, teneinde de
geschiedenis in te gaan als ―ethica‖. Bilderbergkereltje Pechtold slaat een raar figuur in het geheel. U weet,
dat de zogenaamde ―oranjes‖ over lijken gaan, maar te bewijzen valt er niets. Er is hoogstens sprake van
indirect bewijs als gevolg van een repeterend patroon.
Tijdens het D66 Congres van vorig weekend zat Borst tussen Bilderbergkereltje Pechtold en een ingetrouwd
lid van de ―koninklijke‖ kliek rondom het zogenaamde staatshoofd in, Laurens Jan Brinkhorst, studiegenoot
van van amsberg.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/02/16/de-moord-op-els-borst/
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*Als Obama niet wordt gestopt, stort Amerika binnen 18 maanden in*
Zelfs Wall Street Journal noemt Obama 'wetteloos'
Waarom nog naar het Congres luisteren, als je ook per decreet kunt regeren?
Belangrijke nieuwe Amerikaanse media zoals Infowars, Drudge
Report, Breitbart en het Northeast Intelligence Network zijn het er
roerend over eens dat de Verenigde Staten in een politiestaat zijn
veranderd, en dat als er niet snel wordt ingegrepen, het land dankzij
president Obama op een totale instorting afstevent. 'Dat is het leuke
van president zijn: ik kan doen wat ik maar wil,' zei Obama tijdens
het bezoek van de Franse premier Hollande aan het begin van deze
week (1). Hij deed het weliswaar overkomen als een grapje, maar in
realiteit doet Obama inderdaad precies wat hij zelf wil, en heeft hij
de Amerikaanse democratie volledig buitenspel gezet.
Obama's opmerking was extra cynisch in het licht van de aankondiging van het Witte Huis, dat de president
op eigen houtje besloten had om de invoering van het gewraakte nieuwe zorgstelsel 'Obamacare' voor sommige bedrijven uit te stellen. Normaal gesproken mag een president een door het Congres aangenomen wet
niet unilateraal wijzigen, maar dat heeft de president alleen al met Obamacare minstens 12 keer gedaan.
Minachting Grondwet
Zelf de Wall Street Journal wordt steeds kritischer op de aanvankelijk zo gelauwerde eerste zwarte
president. 'Obamacare -afkorting voor de Affordable Care Act- heet zo omdat het steeds vaker dát betekent
wat president Obama er op wat voor dag dan ook van maakt. Zijn laatste wetteloze herschrijving volgde op
maandag, toen het Witte Huis besloot om de wet voor werkgevers een jaar uit te stellen, en in sommige
gevallen zelfs voor altijd.' (2)
Recent merkte Obama al op dat zijn regering 'niet gaat zitten wachten op wetgeving waarmee we
Amerikanen de hulp kunnen geven die ze nodig hebben. Ik heb een pen en een telefoon.' Obama's
minachting voor de grondwet bleek bijvoorbeeld ook in 2011, toen hij zonder toestemming van het Congres
bevel gaf tot een militaire aanval op Libië. Binnenkort wil hij eveneens zonder instemming van het Congres
maatregelen nemen om de CO2 uitstoot terug te dringen, om de niet-bestaande 'Global Warming' tegen te
gaan (4).
Obama breekt belofte en pakt oppositie hard aan
In 2008 beweerde presidentskandidaat Barack Obama nog dat hij 'de Grondwet zeer serieus neemt', en dat
het grootste probleem was dat zijn voorganger George Bush de regering steeds meer macht had gegeven,
en buiten het Congres om was gaan handelen. 'Als ik president ben, ga ik dat terugdraaien,' beloofde
Obama. Exact het tegendeel bleek het geval; geen enkele ander president heeft nu al zó vaak per decreet
geregeerd en het Congres genegeerd. (5). Ondertussen worden journalisten, individuen en groepen die zich
openlijk verzetten tegen het wetsverachtende gedrag van de regering Obama, steeds vaker als
binnenlandse 'terroristen' en bedreigingen voor de nationale veiligheid afgeschilderd. Ook heeft Obama de
belastingdienst (IRS) ingeschakeld om 'rechtse' groepen die zich beroepen op de Grondwet en de vrijheid
van meningsuiting, zoveel mogelijk monddood te maken.
'Amerika staat op rand financiële instorting'
'De angst voor de IRS is zeer reëel. De IRS is zonder twijfel gebruikt om de oppositie tot zwijgen te brengen,
en radicaal linkse groeperingen te helpen,' schrijft Keith Davies, directeur van het Forum for Middle Eastern
Understanding. Hij wijst daarbij op het ook op deze site ter sprake gekomen geleverde bewijs dat de IRS
linkse organisaties zoals de (eerste) Barack H. Obama Foundation, waarmee Obama's broer Malik geld
wegsluist naar islamitische terroristen, op frauduleuze wijze belastingvrijstelling heeft gegeven.
'De nog grotere tragedie is dat dit teveel Amerikanen niets kan schelen, of tot laf zwijgen zijn gebracht.'
Davies waarschuwt de Amerikaanse bevolking dat als zij niets ondernemen tegen het huidige, door de
Democraten en Republikeinen beheerste totaal corrupte politieke systeem, Amerika binnen 18 maanden zal
instorten. 'Er is geen tijd te verliezen. Het land staat voor een aanstaande financiële instorting, en de wereld
bevindt zich wat terreurdreiging en instabiliteit betreft in een noodtoestand.'
'VS is wetteloze bananenrepubliek geworden'
De Verenigde Staten zijn veranderd in een 'wetteloze bananenrepubliek,' aldus Davies, met 'een president
die ver over de grenzen van onze Grondwet handelt, om zo zijn politieke macht en die van zijn partij te
behouden... De Republikeinen zouden zich diep moeten schamen voor hun onmacht of onwil om de
president , de Democraten en de slaafse Pravda-achtige media hiermee te confronteren.'
'President en alle leiders afzetten en berechten'
Davies roept de Amerikanen op tot massale protesten en het afzetten van zowel de president, zijn regering,
als de Democratische en Republikeinse volksvertegenwoordigers, omdat zij allen 'corrupt en nutteloos' zijn.
Ook moet de complete leiding van het leger, de CIA, de NSA en de FBI worden vervangen. Alle huidige
leiders, van president tot oppositie, 'moeten worden gearresteerd en worden berecht wegens verraad en
crimineel gedrag.'
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'Als dit niet wordt gedaan, zou Amerika binnen de komende 18 maanden kunnen instorten. Obama zal dan
zijn doel hebben bereikt. Dan maakt het niet meer uit wie de volgende president wordt.' (3)
Xander - (1) The Weekly Standard / YouTube (via Infowars), (2) Wall Street Journal (via Infowars), (3) ,
Shoebat, (4) Daily Caller, (5) Infowars / YouTube

Iron Beam: Israël ontwikkelt laserwapens tegen raketten
Ook ontwikkeling volgende fase Arrow-systeem, tegen raketten uit de ruimte, ver gevorderd
De ontwikkeling van het Nautilus lasersysteem samen met de VS werd enkele jaren geleden vanwege
tegenvallende resultaten stopgezet. Iron Beam lijkt nu een stuk
succesvoller te worden.
Het Israëlische Rafael Advanced Defense Systems is bezig met de
ontwikkeling van 'Iron Beam', een 'Star Wars'-achtig laserwapen dat
bedoeld is om raketten en projectielen te vernietigen die niet door
het reeds bestaande Iron Dome antiraketsysteem kunnen worden
onderschept. De eerste testen tonen aan dat Iron Beam zeer
succesvol kan worden.
De ontwikkeling van het laserwapen is al dermate vergevorderd, dat het bedrijf het systeem deze week
kenbaar maakte op de Singapore Airshow, de grootste defensietentoonstelling van Azië. 'Het is precies
zoals je ziet in Star Wars,' zei Amit Zimmer, woordvoerder van Rafael. 'Je ziet de laser net zo snel als een
flits verschijnen, en dan is het doel vernietigd.'
Meer dan 90% doelwitten geraakt
Iron Beam is vooral bedoeld om raketten en mortieren die op zeer korte afstand zijn afgevuurd te
vernietigen. Deze bevinden zich niet lang genoeg in de lucht om door Iron Dome afweerraketten te kunnen
worden geraakt. Dit systeem is de afgelopen jaren buitengewoon succesvol gebleken tegen honderden
raketten die door de Palestijnse terreurbeweging Hamas op Israël werden afgeschoten.
Volgens Rafael Advanced Defense Systems blijkt uit testgegevens dat met Iron Beam meer dan 90% van de
doelwitten kan worden vernietigd. Het systeem kan zo worden ingezet, dat meerdere lasers op één raket
kunnen worden gericht. Zimmer legde uit dat 15 ingenieurs ongeveer 5 jaar aan de 'solid state high energy'
laser (HEL) hebben gewerkt. Met de laserstraal wordt een doelwit binnen een onderdeel van een seconde
zo snel verhit, dat dit onmiddellijk uiteen valt.
'Het is zeer accuraat en helpt bijkomende schade te voorkomen,' vervolgde Zimmer. 'En met lasers heb je
een ongelimiteerd aantal schoten.' Bovendien is Iron Beam veel goedkoper dan het dure Iron Dome,
waarvan één interceptor al bijna $ 100.000 kost.
Volgende fase Arrow, tegen raketten uit de ruimte
Naast Iron Dome en Iron Beam werkt Israël aan de volgende fase van het Arrow raketafweersysteem,
waarmee lange-afstandsraketten al in de ruimte kunnen worden onderschept. Daarnaast komt ook het
nieuwe 'Magic Wand' of 'David's Sling' afweersysteem eraan. Dit wordt speciaal ontwikkeld tegen ballistische
korte- en middellange-afstandsraketten.
'Israël te sterk voor vijf antiraketsystemen'
Fanar Haddad, van het Middle East Institute in Singapore, denkt dat het Iron Beam laserwapen niet zoveel
toevoegd, omdat Israël nu al militair verre superieur is aan alle andere landen in het Midden Oosten. Hij
noemde de ontwikkeling van Iron Beam zelfs 'paranoia', omdat de kans dat Israël met conventionele wapens
wordt aangevallen 'bijna nul is. Daarom zijn vijf antiraketsystemen nauwelijks nodig.'
Rafael Advanced Defense Systems wilde niet zeggen hoeveel de ontwikkeling van het laserwapen tot nu toe
heeft gekost, en ook niet wanneer het operationeel wordt. 'Dat is heel moeilijk te zeggen,' hield Zimmer zich
op de vlakte. 'We zijn het nog steeds aan het testen, en het kan op veel verschillende manieren worden
aangepast.'
Israël is één van de 5 technologisch meest geavanceerde landen ter wereld. Bovendien heeft de Joodse
staat in tegenstelling tot de meeste andere landen enorm veel ervaring met gewapende conflicten met zowel
landen als terroristen, waardoor het buitenland met eigen ogen Israëls wapens in werking kan zien. Naar
verwachting zal er dan ook grote belangstelling uit het buitenland zijn voor Iron Beam. (1)
Xander - (1) Ynet News
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De ufo-opleving bijbels belicht
―Kijk Henk, je moet het licht gewoon in hun ogen laten schijnen, dan kan je ze zo
zonder enige moeite opscheppen.‖
Ufo‟s, buitenaardsen en vliegende schotels
Van jongsaf heb ik me intens verdiept in alles wat maar met Ufo‘s te maken
heeft. Inmiddels puilen mijn boekenkasten naast de vele bijbelstudiewerken uit
van boeken over dit onderwerp.
Slachtoffers van Ufo ontvoeringen
Er zijn al velen slachtoffer geworden van ontvoeringen. Het doel is telkens om
een nieuwe hybride vorm te kweken. De slachtoffers, die hun toevlucht zoeken in
de christelijke wereld worden vrijwel nooit serieus genomen, zelfs niet als ze al
overduidelijk in verwachting zijn.
Bijbel en Ufo‟s
De Bijbel spreekt wel degelijk heldere taal over dit steeds frequenter optredend fenomeen.
Mijn hoop is dat ik met mijn studies wellicht toch een hulp kan zijn voor de vele slachtoffers.
De artikelen:
74ste: Ezechiel 28: 11-19 De Koning Van Tyrus 1
73ste: Ezechiel 27: 2-3 Klaaglied Op De Koning Van Tyrus
72ste: Jesaja 14: 12-16 De Berg Der Samenkomst
71ste: Jesaja 14: 12-16 De Koning Van Babel Trekt Op Naar Israël
70ste: Jesaja 14: 12 Zoon Van De Dageraad
69ste: Jesaja 14: 12 Daarom Zal De Koning Van Babel Jammeren
68ste: Jesaja 14: 12 Waarom Jammeren?
67ste: Jesaja 14: 12 Het Werkwoord Jammeren
66ste: Jesaja 14: 12 Lucifer Jammert
65ste: Jesaja 14: 12 De Latijnse Lucifer
64ste: Jesaja 14: 8-11 Het Graf Van De Koning Van Babel
63ste: Jesaja 14: 5-8 Feest Om De Koning Van Babel
62ste: Jesaja 14: 4 Spotlied Op De Koning Van Babel
61ste: Jesaja 14: 2-3 De Terugkeer Van Het Volk Israël
60ste: Jesaja 14: 1 Yahweh Ontfermt Zich Over Jakob
59ste: Jesaja 13: 6-9 Jammert, De Dag Van Yahweh Is Nabij
58ste: Jesaja 13: 1 Profetie Over Babel
57ste: 2 Corinthe 11: 14 Wil De Ware Lucifer Opstaan?
56ste: 2 Petrus 1: 19 De Lucifer Voor Zijn Volk Israël
55ste: Openbaring 22: 16 Christus, De Ware Lucifer
54ste: Lukas 10: 18 Satan, Duivel, Leugenaar, Moordenaar
53ste: Lukas 10: 18 Satans Ontvouwing Van Oude Naar Nieuwe Testament
52ste: Genesis 3: 1-5 Genade Tegenover Leugens
51ste: Genesis 3: 1 De Geestelijke Tegenstander
50ste: Jesaja 45: 6-7 Leven Uit De Dood
49ste: Job 1 & 2 Satan In Het Leven Van Job
48ste: Jesaja 45: 7 Illustratie Van De Virtuose Violist
47ste: Johannes 8: 44 Een Taak Voor Satan
46ste: Johannes 8: 44 In Het Begin Al Satan & Duivel
45ste: 1 Corinthe 8: 6 Alles Is Uit God
44ste: Genesis 3: 1 Satan Is Reeds Veroordeeld
43ste: Genesis 3: 1 Ontvoeringen
42ste: Genesis 3: 1 Satan In Het Nieuwe Testament
41ste: Psalm 109: 4-29 Gebed & Genade: Antwoord Op Satan
40ste: Psalm 38: 20 Leg Het In Gods Hand
39ste: Genesis 3: 1 Yahweh En Satan
38ste: Genesis 3: 1 Yahweh Gebruikt Satan
37ste: Genesis 3: 1 Satan, Een Tegenstander
36ste: Genesis 3: 1 De Woorden Satan En Duivel
35ste: Numeri 21: 8 De ‗Nachash‘ Is Een ‗Seraf‘
34ste: Jesaja 6: 1-7 De Stralende – De Scherpe Waarnemer
33ste: Job 26: 13 Het Bijbels Ontstaan Van De Slang
32ste: Openbaring 12: 3-20: 2 De Macht Van De Draak
31ste: Genesis 3: 1 Wie Is Deze Slang?
30ste: Genesis 3: 1 Vreemde Verslagen Over De Slang
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29ste: Genesis 3: 1 Slangen In Vele Culturen
28ste: Genesis 2: 1 Adonai Yahweh Elohim
27ste: Genesis 2: 1 Geborgenheid In Yahweh Zebaoth
26ste: Genesis 2: 1 De Hemelse Legers In De Lucht
25ste: Genesis 2: 1 Yahweh Is Vorst Over De Geestelijke Legers
24ste: Genesis 2: 1 De Ufo Visie Op Geestelijke Legermachten
23ste: Openbaring 22: 6-16 Geloof In Een Verzoenende Yahweh
22ste: Johannes 1: 18 Yahweh Wel En Niet Zien
21ste: Jesaja 40: 18-25 Jezus En Yahweh Gelijk
20ste: Johannes 8: 58 Jezus Is De Ik Ben
19de: Deuteronomium 6: 4 Maar Eén Reddende Yahweh
18de: Exodus 6: 2-3 El Shaddai Is Yahweh
17de: Exodus 3: 14 Een Persoonlijke Relatie Met Yahweh
16de: Exodus 2: 24 – 3: 15 Yahweh Verschijnt Aan Mozes
15de: Genesis 21: 31-33 Verbond Abraham En Abimelech
14de: Genesis 2: 21-22 Yahweh Treedt Onze Wereld Binnen
13de: Genesis 2: 4 De Yahweh Groepen
12de: Deuteronomium 6: 4 ‗Yahweh‘ In Vliegende Schotels (2)
11de: Deuteronomium 6: 4 ‗Yahweh‘ In Vliegende Schotels (1)
10de: Genesis 1: 1 Zijn Aliëns De Bijbelse ‗elohim‘ (3)
9de: Genesis 1: 1 Zijn Aliëns De Bijbelse ‗Elohim‘? (2)
8ste: Genesis 1: 1 Zijn Aliëns De Bijbelse ‗Elohim‘? (1)
7de: ‗Elohim‘ In Vliegende Schotels (deel 5)
6de: ‗Elohim‘ In Vliegende Schotels (deel 4)
5de: ‗Elohim‘ In Vliegende Schotels (deel 3)
4de: ‗Elohim‘ In Vliegende Schotels (deel 2)
3de: ‗Elohim‘ In Vliegende Schotels (deel 1)
2de: Kritische Ufo Onderzoekers
1ste: Het Ufo Geloof
Italiaanse kardinaal noemt euthanasiewet „monsterlijk
Door: redactie / Tip van Martin
16-2-14 – bron: Belga Elio Sgreccia © epa.
De Italiaanse kardinaal Elio Sgreccia, die jarenlang aan het hoofd stond van de Pauselijke Academie voor
het Leven, heeft de nieuwe Belgische euthanasieregeling in een gesprek met Radio Vaticaan als
‗monsterachtig‘ en ‗wreed‘ bestempeld. Dat meldde Kerknet gisteren.
‗Dit is een blinde vorm van utilitarisme. Deze vorm van gruwel neemt steeds meer uitbreiding‘, zo verklaarde
de 85-jarige kardinaal. ‗Dit is het resultaat als wij vergeten dat het leven niet ons bezit is en een bron heeft
die ons te boven gaat.‘Doden van een baby
De Kamer heeft donderdag ingestemd met de uitbreiding van de euthanasiewet naar wilsbekwame
minderjarigen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Volgens Elio Sgreccia is de wetgeving in België daarmee
niet ver meer verwijderd van het idee dat het doden van een baby ook na de geboorte nog mogelijk moet zijn
in geval van ziekte of ernstige misvorming.
‗Het is verschrikkelijk wat er gebeurt met kinderen, zowel voor als na de geboorte. Onze wereld heeft nood
aan liefde en menselijk medeleven, om deze dingen te voorkomen.‘
Lees ook:

Euthanasie mogelijk voor kinderen in België
Belgisch parlement stemt over wet kindereuthanasie
Kinderartsen België tegen euthanasie kinderen
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China en Iran beginnen cyberoorlog tegen het Westen
Cyberaanvallen 'grootste revolutie in oorlogsvoering ooit'
Rond de G-20 top in St. Petersburg in september 2013 heeft de
Chinese geheime dienst een spyware-aanval uitgevoerd op de
overheden van tenminste vijf EU-landen, waaronder Duitsland. In
Iran heeft opperleider Ayatollah Khamenei afgelopen week
studenten opgeroepen om 'cyberstrijders' te worden. Ook in
Teheran wordt het Westen als het belangrijkste doelwit beschouwd,
met natuurlijk Amerika en Israël voorop. De wereldwijde
cyberoorlog verhoogt het risico dat de strijdende partijen elkaar uiteindelijk met 'harde' wapens gaan
bevechten.
De Chinezen stuurden schadelijke spyware naar officials van Europese regeringen en banken. Een Duitse
woordvoerder bevestigde dat ook bondskanselier Merkel het doelwit was, maar dat deze aanval met succes
was afgeslagen. (1)
Landen zoals Duitsland en Nederland kondigden na de G-20 top niet voor niets aan zich meer te gaan
richten op 'cyberoperaties', oftewel spionage en oorlogsvoering op het internet. Dat had natuurlijk ook te
maken met het NSA-spionageschandaal, wat minister Plasterk bijna zijn positie kostte.
Islamitische Republiek doelwit en dader
In Iran werd men in 2010 pijnlijk hard wakker geschud, toen enkele nucleaire installaties werden beschadigd
en tijdelijke stilgelegd door het Stuxnet virus. Iedereen neemt aan dat deze cyberaanval afkomstig was uit de
VS en Israël. Iraanse officials bevestigden dat het land in 2012 door een nieuw virus, 'Flame', werd getroffen,
dat eveneens grote schade aanrichtte.
Het is zeker niet zo dat Iran pas daarna besloot om terug te vechten. Vanuit het land zijn al talrijke aanvallen
uitgevoerd op diverse Arabische landen, zoals Qatar en aartsvijand Saudi Arabië. Hier zaten ook
zogenaamde 'kinetische' cyberaanvallen op energiecentrales bij, die direct of indirect fysieke schade en zelfs
verwondingen veroorzaakten. Ook Amerikaanse banken waren al vaak het doelwit.
'Iran klaar voor beslissende slag'
Ayatollah Khamenei sprak vorige week letterlijk van een 'cyberoorlog', waar het land zich 'met hart en ziel' op
moet voorbereiden. Als voorbeeld noemde hij twee medestrijders van de profeet Mohammed, en eiste hij
van de Iraanse studenten - die hij aansprak met 'kinderen van de revolutie' - absolute vroomheid en
gehoorzaamheid aan de Koran.
Terwijl Iran aan de ene kant onderhandelt met het Westen, dat de sancties tegen de Islamitische Republiek
verlichtte, kondigde stafchef generaal-majoor Hassan Firouzabadi aan dat het land op een 'beslissende slag
tegen de VS en het Zionistische regime (Israël) ' is voorbereid.
'Grootste revolutie in oorlogsvoering ooit'
Het hoofd van de Israëlische militaire geheime dienst, generaal Aviv Kochavi, verklaarde tijdens een
toespraak in Tel Aviv dat cyberaanvallen het aanzien van de traditionele oorlog zullen veranderen. 'Naar mijn
mening is het de grootste revolutie in oorlogsvoering ooit, die van groter belang is als het gebruik van kruit
en de luchtmacht in de afgelopen eeuw.'
Israël is regelmatig het doelwit in deze nieuwe oorlog. Zo moest de 6 kilometer lange Karmeltunnel bij Haifa,
de belangrijkste marinebasis van de Joodse staat, afgelopen zomer worden gesloten, vermoedelijk vanwege
een cyberaanval. Ook de watervoorziening in de stad lag 'onder vuur'. (2)
Maatschappelijke chaos
Dat laat zien dat een cyberaanval potentieel zeer ontwrichtende en verwoestende gevolgen kan hebben.
Een succesvolle aanval op bijvoorbeeld het elektriciteitsnet kan honderdduizenden, mogelijk zelfs miljoenen
mensen dagenlang afsnijden van de meeste elementaire basisvoorzieningen. Maatschappelijke chaos is dan
het onvermijdelijke gevolg.
Cyberaanval gaat aan 'harde' aanval vooraf
Een 'harde' militaire aanval met bijvoorbeeld raketten zal altijd vooraf gegaan worden door een cyberaanval,
die erop zal zijn gericht de radar - de 'ogen' van de vijand - uit te schakelen. Op deze wijze wist Israël in
2007 met succes een in aanbouw zijnde kerncentrale in Syrië te vernietigen. De bommen hadden het
complex al vernietigd, voordat de Syriërs zelfs maar wisten dat Israëlische gevechtsvliegtuigen hun luchtruim
waren binnengedrongen.
Xander - (1) Frankfurter Allgemeine, (2) KOPP
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