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Paniek: wereldwijd mogelijk al 30.000 mensen met ebola besmet
‘Pandemie waarschijnlijk al in gang gezet’ – Gemuteerde variant verspreid zich ook via de lucht – Waarom
nemen Europa en Amerika vrijwel onbehandelbare patiënten op,
met het grote risico op een uitbraak?
Al meer dan 700 mensen zijn gestorven door het vrijwel
onbehandelbare ebola virus.
Volgens de gezondheidsinstanties in Nigeria bestaat het gevaar
dat wereldwijd al 30.000 mensen met ebola zijn besmet. Die
conclusie is gebaseerd op de geïnfecteerde Amerikaan die
onlangs per vliegtuig van Liberia naar Nigeria reisde, en die kort
voor de aankomst aan een gemuteerde variant van ebola –die
zich via het luchtverkeer kan verplaatsen- overleed. De vrees dat er een wereldwijde pandemie uitbreekt lijkt
gerechtvaardigd, zeker nu ebolapatiënten –voor wie geen genezing mogelijk is- worden overgebracht naar
ziekenhuizen in Amerika en Europa.
Pandemie mogelijk al begonnen
De 40 jarige Amerikaan Patrick Sawyer stortte na aankomst in Nigeria in elkaar en stierf. Hij had
griepachtige symptomen, die pas nadat er sectie op hem was verricht ebola bleken te zijn.
Gezondheidsinstanties zijn nu heel bang dat een wereldwijde pandemie reeds in gang is gezet.
Meer dan 700 mensen zijn reeds gestorven aan de ongeneeslijke ziekte. Omdat het weken kan duren
voordat een besmet persoon ziekteverschijnselen krijgt, kan ebola vanuit Afrika al over grote delen van de
wereld zijn verspreid. Op de luchthaven van het Nigeriaanse Lagos landen namelijk toestellen van 33
maatschappijen, die 539 keer per week naar 45 internationale steden vliegen (5).
Verspreiding via de lucht
Westerse instanties proberen de bevolking gerust te stellen dat ebola alleen via lichaamsvocht wordt
overgedragen. De gemuteerde variant van het virus blijkt echter ook via microdruppeltjes in de lucht anderen
te kunnen besmetten, precies zoals dat gaat met de griep. De nabijheid van een ebolapatiënt die hoest of
niest kan dus al fataal zijn, net zoals het in aanraking komen met besmette kleding of deurknoppen.
Dat ebola zich ook via de lucht kan verspreiden is geen fabeltje. Wetenschappers publiceerden in 2012 in
het toonaangevende blad Nature een studie waarin dit werd bevestigd.
Patiënten ondanks groot risico toch naar VS en Europa
Ondanks het feit dat ebolapatiënten nauwelijks te behandelen zijn, komen de eerste patiënten vandaag in de
VS aan (2). Ook een ziekenhuis in het Duitse Hamburg heeft toegezegd een ebolapatiënt –Sheik Umar
Khan, een ebola-expert die zelf besmet raakte- te zullen opnemen (4).
Juist omdat 60% van de besmette personen aan de ziekte overlijdt, is het totaal onlogisch –om niet te
zeggen levensgevaarlijk- om ebolapatiënten naar Amerika of Europa te halen.
WHO: catastrofale gevolgen
De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) waarschuwt dat de ziekte zich inmiddels te snel verspreidt om
nog in bedwang te kunnen worden gehouden. ‘Als de situatie verder verslechtert, zullen de gevolgen in
mensenlevens gerekend catastrofaal zijn. Er zullen ernstige sociaal-economische verstoringen optreden, en
een hoog risico op verspreiding naar
andere landen,’ aldus WHO-directeur dr.
Margaret Chan.
Xander - (1) KOPP (2) NU (3) AP via Zero
Hedge (4) Russia Today (5) KOPP
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Denktank Open Europe: Sancties tegen Rusland lopen op oorlog uit
‘EU voor groot deel schuldig aan situatie Oekraïne’ – Oorlog om bevolking af te leiden van nieuwe
schuldencrisis eurozone en aan de gang zijnde instorting van Frankrijk.
Putin hield gisteren een toespraak ter ere van een nieuw
monument voor de ‘helden van de Eerste Wereldoorlog’. Als
men in Brussel niet snel bij zinnen komt, dan kan daar in de
toekomst een monument voor de helden van
de Derde Wereldoorlog bij worden geplaatst.
De bekende denktank Open Europe vindt dat de EU met de
nieuwe sancties tegen Rusland een enorme fout heeft gemaakt.
‘Als goederen niet meer over de nationale grenzen heenkomen,
dan zullen het legers worden.’ Zelfs de uitgesproken Putincriticus Michael Chodorkovsky noemt de sancties
contraproductief. Waarom stuurt Brussel in slaafse navolging van Washington dan toch doelbewust aan op
een militair conflict?
‘Sancties -en hun logische voorzetting, oorlogen-,tegen tirannen zoals Saddam Hussein zorgden ervoor dat
een van de meest wereldlijke landen van het Midden Oosten in een regelrechte moordkuil veranderde. Daar
controleert ISIS, dat moordlustiger is dan Al-Qaeda, grote delen van het land.’ In dat licht is de Russische
president Vladimir Putin volgens de denktank ‘een nuchtere staatsman’. In Rusland zijn meer dan voldoende
radicalere alternatieven, zoals de ultranationalisten. Bovendien worden de verschillen van inzicht tussen de
hardliners in het Kremlin en de Russische zakenwereld over het hoofd gezien.
‘Brussel grotendeels schuldig aan crisis’
De crisis in Oekraïne is in de ogen van Open Europe voor een groot deel te wijten aan Brussel, dat bewust
op een confrontatie met Moskou heeft aangestuurd. ‘Een land kan niet lid van een douane-unie zijn (de
Euraziatische Unie) en gelijktijdig in een andere vrijhandelszone (de EU) treden,’ aldus een citaat van de
president van de EU-Commissie, José Manuel Barroso.
Deze ‘alles-of-niets’ politiek heeft de situatie in Oekraïne alleen maar verergerd. Gezien de bijzondere
toestand in het oosten van het land werd Putin regelrecht uitgelokt, vindt de denktank. Eerder deze week
berichtten we dat een vertrouweling van Putin openlijk zei een oorlog in Europa te verwachten. Klaarblijkelijk
gelooft het Kremlin niet meer dat men in Brussel weer een beetje bij zinnen komt.
Sancties zullen niets uithalen, zijn contraproductief
Volgens veel analisten, waaronder de voormalige Britse ambassadeur Tony Brenton, zullen sancties tegen
Rusland niets uithalen. ‘In landen zoals Rusland versterken sancties slechts de antiwesterse krachten.’ Het
vertrouwen van de Russen in de EU is dan ook naar een recorddiepte van slechts 6% gedaald. In Amerika
hebben de Russen nog minder vertrouwen: 4%. (2)
Putin is de laatste jaren druk bezig met het omvormen van de Russische economie, zodat deze niet meer
afhankelijk is van import uit het Westen. De sancties zullen dit proces alleen maar versnellen, stellen de
experts van de denktank.
Oorlog: Afleiding van nieuwe schuldencrisis en instorting Frankrijk
Nu zelfs één van de felste tegenstanders van Putin, Michael Chodorkovsky, de sancties als
‘contraproductief’ veroordeelt (1), is de vraag gerechtvaardigd waarom het megalomane Brussel schijnbaar
doelbewust op een militaire confrontatie met Rusland afstevent – een oorlog die Europa nooit kan winnen.
Misschien is het wel om de bevolking af te leiden van het feit dat een nieuwe eurozone crisis in de maak is.
Ook volgens het officiële Eurostat gaat het namelijk helemaal de verkeerde kant op met de staatsschulden in
Europa, vooral in de zuidelijke probleemlanden (3).
Bovendien staat de tweede economie van Europa, Frankrijk, op de rand van de afgrond. Op 23 juli meldden
we dat Franse ondernemers de toestand van de economie ‘catastrofaal’ noemden en vreesden dat het
staatsbankroet nabij is. Nu blijkt ook de Franse bouw- en huizenmarkt ‘totaal in te storten’. Oorzaak: de
nieuwe socialistische maatregelen van president Francois Hollande (4).
Putin waarschuwt Europa
Tijdens een toespraak ter ere van een nieuw monument voor de gevallen soldaten tijdens de Eerste
Wereldoorlog zei Putin dat het tijd wordt dat ‘de mensheid de belangrijke waarheid begrijpt en accepteert dat
geweld geweld veroorzaakt. Het pad naar vrede en voorspoed ligt in goede wil, dialoog en het herinneren
van de lessen van vorige oorlogen.’
De Russische president gaf Europa een niet mis te verstane waarschuwing: ‘Dit monument dient als
herinnering aan waar agressie en egoïsme, zodra buitensporige ambities van staatshoofden en de politieke
elite het wint van het gezonde verstand, toe kan leiden. Deze ambities brengen ’s werelds rustigste
continent, Europa, in gevaar.’
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten (2) Gallup (via Infowars) (3) Bloomberg Brief via Zero Hedge
(4) Bloomberg via Zero Hedge (5) Voice of Russia
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MH17: verdwenen: Kiev-luchtverkeersleider en Kiev-vluchtdata…!!!
1 augustus 2014Door GuidoJ.
Dit artikel kun je zien in het kader van het geven van een zo volledig mogelijk beeld van zaken, materiaal dat
je NIET IN HET NOS-journaal, noch op RTL-nieuws, of enige andere zender zult zien. Waarom? We hebben
inmiddels, 2 weken ná de ramp al enkele artikelen besteed aan dezelfde VERBORGEN INFORMATIE, zodat
je je kunt afvragen of wij (samen met onze collega’s van de alternatieve media) nou zo slim zijn, of NOS en
RTL zo dom.. En we zijn niet de enigen die heftige kritiek hebben op de, in één woord, amateuristische
journalistiek van de MSM.
WAAROM is hun berichtgeving onvolledig, als je ervan uitgaat, dat wij al deze zaken niet uit onze duim
zuigen, noch onder de -door velen geclaimde- aluminium hoedjes vandaan halen..! Zoals zo vaak geclaimd
door personen die kennelijk liever schelden en beschimpen dan inhoudelijk op de zaak in gaan. Zijn dit de
‘complotheorieën’ of gaan we elkaar als volwassenen behandelen..?
DUS WAAROM krijgen we essentiële informatie niet te zien..?! Simpele vraag toch, waarvan we hopen dat jij
deze info met die mensen deelt, die nog steeds als makke schaapjes áchter de main-stream-media (MSM)
aanlopen, als een kudde schapen achter de ‘herder’.. Alleen omdat deze herder altijd zo ‘doortastend’
optreedt..? Nou van dat ‘doortastende’ van de NOS
is voor ons weinig meer over..!
Direct na het neerstorten van de MH17, dook het
bericht op van de verdwenen luchtverkeersleider
‘Carlos’, waarover we hieronder het verhaal zullen
doen. Nu pas, omdat langzaam maar zeker dit
verhaal PERFECT in het beeld begint te passen,
dat we te zien krijgen.. Zowel getuigen op de
grond, namelijk dorpelingen die vlakbij de crashsite leven, hebben gezien dat er straaljagers rondom de
vlucht MH17 aanwezig waren. Daarnaast tonen de Russen in hun persconferentie de radarbeelden van 2 of
3 luchtverkeersleidingsstations, die ook aangeven dat er straaljagers in de buurt van vlucht # MH17
waren..!!En wist je dat de BBC-reportage van het internet is gehaald..?!! Gelukkig hebben oplettende
waarheidszoekers deze reportage weten te bewaren en kun je hem -bijv. HIER op de site- nu WEL zelf
bekijken..!
Journalist Joost Niemöller (klik voor bio)
Dan is er het nieuwe verhaal van Joost Niemöller
Maar daarnaast is er nog iets heftigers aan de hand, in onze ogen, waarvoor we je
aanraden de website te bezoeken van de erudiete journalist Joost Niemöller, een
man met een rijke ervaring als journalist. Maar waar het over gaat, is dat Joost
enkele zeer interessante feiten naar buiten heeft gebracht. Het blijkt namelijk dat
een nabestaande van een slachtoffer van vlucht MH17, die naar een
nabestaandenbijeenkomst was geweest op Schiphol, daarna contact opgenomen
heeft met Joost Niemöller.
Joost vertelt dat deze nabestaande hem meedeelt, dat deze op de
herdenkingsbijeenkomst van een vertegenwoordiger van Malaysia Airlines te
horen kreeg, dat er een ‘Distress Signal’ (noodoproep) is geweest van de MH17-bemanning, vlak vóór de
crash. Daarbij zou de bemanning hebben meegedeeld dat ze een snelle daling hadden ingezet. En omdat
deze getuige/nabestaande er zeker van wilde zijn dat hij het goed had gehoord, vroeg hij na afloop
nogmaals aan deze man van Malaysia Airlines of het correct was, wat hij had verteld over het ‘Distress
Signal’. Hierop werd bevestigend geantwoord..!
We gaan er vanuit, dat deze getuige de waarheid spreekt tegen Joost. (Wat heeft het voor zin, hierover
pijnlijke leugens te gaan vertellen.?) Dat betekent, dat deze feiten zeer waarschijnlijk ook bekend zijn bij
ónze overheid. Indien dus Malaysian Airlines deze informatie niet onder de pet gehouden heeft, noch de
Malaise regering..! Heel simpel is dit het bewijs, dat het vliegtuig niet geraakt kan zijn door een BUK raket,
want dan zou het vliegtuig binnen een seconde uit elkaar zijn gespat zijn; zou er geen tijd geweest zijn voor
wat voor noodoproep dan ook.
In het geval van een geleidelijk neerstorten, doordat de Boeing 777 gedeeltelijk aangeschoten was, zou één
van beide piloten inderdaad in staat zijn geweest om via radiocontact nog deze noodoproep te doen, waarbij
het alleen onbekend was voor deze piloten, dat hun oproep werd opgevangen door de moordenaars… Joost
Niemöller meldt terecht, dat alles er dus op wijst, dat het toestel niet, zoals ook bij de NOS werd beweerd, in
één keer uit de lucht geschoten zou zijn.
Joost Niemöller op zijn site: “De nabestaande in kwestie is met zijn volledige naam bij mij bekend, maar wil
liever anoniem blijven. In een aanvullend telefoongesprek gaf hij aan dat dit met zijn familieleden te maken
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had. Voor hen is de rouwverwerking op dit moment belangrijker dan de vragen over het hoe en wat. Hier nog
het relevante fragment uit zijn mailverkeer met mij:
“Op de avond van de crash ben ik aanwezig geweest op Schiphol bij de nabestaande bijeenkomst. Hier
werd weinig concrete informatie gegeven maar wat er wel gezegd werd: De piloot heeft contact gehad met
een communicatietoren voordat deze van de radar verdween. Het ging om een “distress call” met als
boodschap dat het vliegtuig in een snelle daling was. Bij vertrek heb ik dit nog een keer nagevraagd en werd
door een medewerker bevestigd dat de piloot contact heeft gehad.”
(HIER dit artikel, lees het!)
Joost Niemöller heeft dus -net zo min als wij- geen goed woord over, voor de ‘pleepot’-journalistiek waarvan
de NOS zich inmiddels meent te moeten bedienen. We raden je aan, omdat het hier anders een té groot
verhaal hier zou worden, ZELF even ook DIT ARTIKEL te lezen, op de site van Joost. Je ziet dan, met heel
veel voorbeelden, hoe de NOS-journaalredactie kwalitatief aan het verworden is van professionele
journalisten, tot het niveau van een veredeld clubje schoolkrantredactie. En als je -zoals de NOS- zelfs de
kwalificatie ‘propaganda-journalistiek’ opgespeld krijgt, is de vraag of je dat überhaupt wel over je kant zou
moeten laten gaan. De NOS doet dat kennelijk wel..!
Er zijn dus deze getuigenissen al, die ONAFHANKELIJKE VAN ELKAAR,ALLEMAAL hetzelfde
verhaal vertellen:
1. de dorpelingen op de grond op de verdwenen BBC-reportage (Waarom moest deze reportage
overigens ineens van het internet.?)
2. de verklaring van de Russische minister van Defensie in de persconferentie, een paar dagen ná de
ramp al. Waar we van de Amerikanen/Europeanen NIETS te zien krijgen tot op dit moment.
3. de getuigenverklaring over Malaysia Airways, die door Joost Niemöller hierboven is geciteerd.
4. de verdwenen luchtverkeersleider Carlos, die hetzelfde verhaal bevestigde.. Maar de man die
verdween..!
5. de luchtvaartverkeersleiding in Kiev, waarvan de radarbeelden en gespreksbestanden niet openbaar
gemaakt zijn, maar zijn VERDWENEN..
6. Last but not least, vinden wij de AFWEZIGHEID van het bewijs voor de versie zoals die nu door
vooral de VS wordt verspreid, heel krachtig bewijs voor een ‘andere’ versie, dan de ‘separatistenhebben-het-gedaan-versie’…!
Over deze laatste 2 zaken dus dit onderstaande artikel; de verdwenen luchtverkeersleider en de verdwenen
radarbeelden en gesprekken met de Kiev-luchtverkeerstoren:
MH17: verdwenen: ‘n Kiev-luchtverkeersleider en de Kievvluchtdata…!!!
2014 © WantToKnow.nl/.be
Het enige wat wij willen doen met onze mogeljkheden op deze
site, uit respect voor de nabestaanden van de slachtoffers van
de MH17-ramp, is informatie aanreiken die we zoals gezegd,
NIET in de dagelijkse nieuwsvoorziening zien, maar die gewoon
essentieel lijkt bij de afwegingen rondom de schuldvraag. Tot op
heden hebben we in de officiële media niets mogen vernemen
over -in onze ogen- behoorlijk serieuze bewijzen, die allemaal
leiden naar een éénduidige gebeurtenis, waarbij wordt
gesproken over straaljagers (die de separatisten NIET hebben)
in de buurt van de MH17. Daarom reiken wij je deze zaken aan, omdat ze ESSENTIEEL zijn..!
Allereerst de geschiedenis van de Spaanse luchtverkeersleider, die plotseling verdween!
Hoewel nog steeds geen EXACTE duidelijkheid bestaat over wie deze man is, en zelfs dat het verhaal ‘fake’
zou zijn. Plaatsen we het toch. De uurtjes die we gestoken hebben om informatie over deze man ‘Carlos’ te
pakken te krijgen, zijn uitermate boeiend geweest.. Het is een heftige welles/nietes-strijd die op het internet
aan de gang is over deze man. Het lijkt er in onze ogen op, dat deze man zwart wordt gemaakt, en van alles
wordt beschuldigd, terwijl er niets inhoudelijk over die beschuldigingen wordt aangedragen.
Feit is dat we in die welles/nietes-situatie je het volgende
kunnen melden
Carlos zou luchtverkeersleider zijn op de luchtverkeersleiding in
Kiev en vlak voor de fatale crash van MH17, informatie op
Twitter hebben gezet, die uiterst belastend was (en is!) voor de
‘autoriteiten’ in Kiev. Het komt er daarbij op neer dat zijn informatie heftig verhaal deed over de achtervolging
van de MH17-vlucht door straaljagers van het Oekraiense regeringsleger.. En doordat de separatisten
natuurlijk GEEN luchtmacht-vliegtuigen ter beschikking hebben, is dit nogal een verhaal, dat slechts één
richting kan uitwijzen.
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Zeker wanneer blijkt, dat Carlos ineens verdwijnt, zijn Twitter-account is opgeheven. (zie afbeelding
hierboven (is dit overigens niet via internetCache terug te halen..??) Zijn het deze HIER)) en dat Kiev de
vluchtgegevens NIET overhandigd heeft tot nu toe..! (radarbeelden en gesprekken tussen bemanning MH17
en luchtverkeersleiding!). De volledige Twitter-informatie is wel weer door mensen opgeslagen en deze
plaatsen we hieronder. Dit zijn punten van belang:
En dit is hem dan, Carlos Buca, de Spaanse luchtverkeersleider,
die heftige informatie doorgegeven zou hebben, vlak voor en
rondom de crash van MH17.
- We begrijpen dat de volledige naam van deze Carlos, ‘Carlos
Buca’ is en dat er dus inmiddels een foto van hem is
opgedoken. Nota bene op eenVietnamese website..! We
plaatsen zijn foto hier en vragen ons daarbij af, waarom eerdere
foto’s van hem werden geblurd, onherkenbaar gemaakt..!
- Carlos ‘was’ dus werkzaam als verkeerscontroleleider, heeft de
Spaanse nationaliteit en werkte in Kiev in Oekraïne. Direct ná het neerschieten van vlucht MH17, verdween
hij tezamen met andere buitenlanders van de verkeersleiding..
- Carlos zei dat hij zijn informatie (zie hieronder de Tweets) baseerde op een persoonlijke evaluatie die hij
maakte op grond van militaire bronnen in Kiev. Volgens deze bronnen zit de Oekraïense regering achter het
neerschieten van MH17. Direct ná de ramp werden radardata van het luchtverkeer geconfisqueerd door de
geheime dienst van Oekraïne..
En voor velen, mensen die wakker zijn en verbanden en vooral overeenkomsten gaan zien tussen
gebeurtenissen, die als ‘valse-vlag-operaties’ betiteld worden, is ook hier weer sprake van hetzelfde
patroon..! Vooral in dit geval, gaat het dan over het wegmoffelen van bewijs, dat tegen de versie ingaat,
zoals we geacht worden, die te geloven.
En het zijn in dit opzicht de ‘bedoelde schuldigen’, die zich niet als zodanig gedragen. Want zouden
schuldigen helpen met onderzoek naar de oorzaken van de crash, het overhandigen van de zwarte dozen,
het helpen opruimen van de dode lichamen, etc. etc. Integendeel, het schandelijk gedrag van het
OekraIense leger, om precieé op het moment dat de Nederlandse delegatie onderzoek wil gaan doen, deze
separatisten aan te vallen, duidt in onze ogen meer op het gedrag van de dader-in-kwestie.
x
Voor de goede orde, hier dus de hele Tweet-berichtenserie,
zoals dor Carlos Buca de wereld in gezonden:
Chronologie van de Twitterfeed van @spainbuca op 17 juli lokale tijden in Kiev:
10:21 ‘Autoridades de kiev, intentan hacer que pueda parecer un ataque de los pro-rusos’
(‘Kiev Authorities, trying to make looks like an attack by pro-Russian’)
‘De autoriteiten in Kiev proberen het te doen voorkomen,
alsof het een aanval is van pro-Russen’.
*
10:24 ‘Ojo! Que puede ser un derribo B777 Malaysia Airlines en ukraine, 280 pasajeros’
(‘Warning! It can be a downing, Malaysia Airlines B777 in ukraine, 280 passengers’)
‘Waarschuwing! Het kan gaan om het neerhalen van
Malaysia Airlines B777 in Oekraïne, 280 passagiers’
*
10:25 ‘Cuidado! Kiev tiene lo que buscaba’
(‘Warning! Kiev have what they wanted’)
‘Waarschuwing! Kiev heeft gekregen wat ze wilden’
*
10:25 ‘Vuelven a tomar la torre de control en Kiev’
(‘[Miitary] has taken control of ATC in Kiev’)
‘Militairen hebben de controle overgenomen van het ATC (air traffic control) in Kiev.‘
*
10:27 ‘El avión B777 de Malaysia Airlines desapareció del radar,
no hubo comunicación de ninguna anomalia, confirmado’
(‘The Malaysia Airlines B777 plane disappeared from the radar,
there was no communication of any anomaly, confirmed’)
‘Malaysia Airlines B777 van de radar verdwenen, er is geen communicatie over enige afwijking
bevestigd’
*
10:30 ‘Avión derribado, derribados, derribado no accidente’
(‘Plane shot down, shot down, shot down, no accident’)
‘Het vliegtuig is neergeschoten, neergeschoten, geen ongeluk’
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*
10:31 ‘Kiev, tiene lo que buscaba, lo dije en los primeros tw,
kiev es responsable @ActualidadRT’
(‘Kiev have what they wanted, I said in the first tw [Tweets],
Kiev is responsible @ ActualidadRT’)
‘Kiev heeft hetgeen ze wilden,
Ik zie in de eerste Tw (tweets) dat Kiev verantwoordelijk is @ ActualidadRT)‘
*
10:35 ‘Un accidente muy normal no es, no están amenazando
en la misma torre del aeropuerto de kiev’
(‘An accident that is not quite normal, they are threatening us
in the same tower of Kiev airport’)
‘Een ongeluk dan nou niet helemaal normaal is, ze bedreigen ons hier
vanuit dezelfde (luchtverkeers)toren van de luchthaven van Kiev’
*
10:35 ‘Nos van a quitar, nuestros tlf y demás de un momento a otro’
(‘They will take from our phones and others stuff at any moment’)
‘Ze kunnen nu elk moment onze telefoons en andere zaken van ons wegnemen’
*
10:38 Antes de que me quiten el tlf o me rompan la cabeza, derribado por Kiev’
(‘Before They remove my phone or they break my head, shot down by Kiev’)
‘Voordat ze mijn telefoon verwijderen of mijn hoofd breken: neergeschoten door Kiev’
*
11:12 Nosotros tenemos la confirmación. Avión derribado, la autoridad de kiev,
ya tiene la información, derribado, estamos tranquilos ahora’
(‘We have confirmation. Plane downed,
Kiev authorities already have the information, downed, we are calm now’)
‘We hebben bevestiging. Vliegtuig neergehaald.
Kiev autoriteiten hebben de informatie al, neergehaald, we zijn nu kalm’
*
11:13 ‘Que hace personal extranjero con autoridades de kiev en la torre?
Recopilando toda la información’
(‘What are doing foreigners with kiev authorities in the tower?
Gathering all the information’)
‘Wat doen buitenlanders samen met autoriteiten
van Kiev in de verkeerstoren? Alle informatie verzamelen’
*
11:15 Cuando sea posible sigo escribiendo (‘When possible I´ll keep writing’)
‘Als het mogelijk blijft, zal ik blijven schrijven’
*
11:48 ‘El avión B 777 voló escoltado por 2 cazas de ukraine
hasta minutos antes, de desaparecer de los radares,’
(‘the B777 plane flew escorted by Ukraine jet fighter
until 2 minutes before disappearing from the radar’)
‘De Boeing 777 vloog, geëscorteerd door een Oekraïense gevechtsstraaljager,
tot 2 minuten voordat het (MH17) van de radar verdween’.
*
11:54 ‘Sí las autoridades de kiev, quieren decir la verdad,
esta recogido 2 cazas volaron muy cerca minutos antes , no lo derribo un caza’
(‘If kiev authorities want to tell the truth, It´s gathered,
2 jet fighters flew very close minutes before, wasn’t downed by a fighter’)
‘Als de autoriteitein in Kiev de waarheid willen vertellen,
dan vermijden ze dat 2 straaljagers heel dichtbij vlogen,
minuten ervoor en dat het vliegtuig NIET neergehaald is door een gevechtsvliegtuig.‘
*
12:00 4 Nada más desaparecer el avión B 777 de Malaysia Airlines
la autoridad militar de kiev nos informo del derribo, como lo sabían?’
(‘Malaysia Airlines B777 plane just disappeared
and Kiev military authority informed us of the downing, How they knew?’)
‘De Boeing 777 van Malaysia Airlines is zojuist verdwenen
en de militaire autoriteiten in Kiev
informeerden ons over het neerhalen.
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Hoe wisten ze dit al..?‘
*
12:00 A los 7:00 minutos se notificó el derribo,
más tarde se tomó la torre nuestra con personal extranjero q siguen aquí’
(’7:00 minutes after [plane dissapeared], the downing was notified,
later our tower was taken with foreigner staff, they still here’)
’7 Minuten ná (het vliegtuig verdween), het neerhalen was opgemerkt,
werd de verkeerstoren overgenomen
door BUITENLANDSE MEDEWERKERS, die nog steeds hier zijn’
*
12:01 ‘En los radares esta todo recogido, para los incrédulos,
derribado por kiev, aquí lo sabemos y control aéreo militar también’
(‘all this is gathered in radars, to the unbelieving, shot down by kiev,
here we know it and military air traffic control also’)
‘Alles staat op de radaropname, het ongelooflijke neerhalen door Kiev,
hier weten we het, en de militaire luchtverkeersleiders ook.’
*
13:15 ‘Aquí los mandos militares manejan y admiten que militares a otras órdenes,
pudieron ser, pero no, los pro-rusos’
(‘Here the military commanders manage and support
it could be military following other orders , but no, the pro-Russian’)
‘Hier steunen en besturen de militaire commandanten het,
het kunnen militairen zijn die weer andere orders opvolgen,
Maar niet de pro-Russische.‘
*
13:29 El ministro del interior si conocía que,
hacían los cazas en la zona, el ministro de defensa no,’
(‘Interior Minister knew what the fighters were doing in the area,
the defense minister didn’t.’)
‘De minister van Binnelandse Zaken wist wat de straaljagers daar deden in dat gebied deden.
De minister van Defensie wist het niet.‘
*
13:31 ‘Militares confirman que fue ukraine, pero se sigue sin saber de donde vino la orden’
(‘Military confirm It was Ukraine, but still does not know where the order came from’)
‘Militairen bevestigen dat het Oekraïne was,
maar ze weten nog steeds niet, waar de order vandaan kwam.
*
13:36 ‘Hace dias lo dije aquí, militares de kiev querían alzarse contra el actual presidente,
esto puede ser una forma, a las órdenes de timoshenko’
(‘Days ago I said here, kiev military wanted to rise against the current president,
this may be a way, ordered by timoshenko [following timishenko orders]‘)
‘Dagen geleden zei ik hier, dat militairen tegen de huidige president willen opkomen,
dit kan een manier zijn, opgedragen door Timoshenko.
(Timoshenko orders opvolgende)’
*
De lluchtverkeerstoren van de luchthaven van Kiev.
*
13:38 ‘Los cazas volaron cerca del 777, hasta 3 minutos antes de desaparecer
de los radares, solo 3 minutos’
(‘The fighters flew close to 777, up to 3 minutes before disappearing from the
radar, just 3 minutes’)
‘De jagers vlogen dichtbij de 777, tot 3 minuten voordat deze van de radar
verdween, slechts 3 minuten’
*
13:43 ‘Se cierra el espacio aéreo’ (‘Airspace closed’)
‘Luchtruim gesloten’
*
13:45 ‘Se cierra el espacio aéreo, por miedo a más derribos’ (‘Airspace is closed, more downings feared’)
‘Luchtruim gesloten, voor meer aanslagen gevreesd’
*
15:17 ‘Control militar entrega ahora mismo de forma oficial que el avión fue derribado por misil’
(‘Military control now officially [say] the plane was shot down by missile’)
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‘De militaire verkeersleiding zegt nu officieel dat het vliegtuig is neergehaald door een raket’
*
15:23 ‘El informe oficial firmado por las autoridades militares de control de kiev ya lo tiene el gobierno,,,, ,
derribado’
(‘Government has the official report signed by the control military authorities in Kiev,,,, [plane] shot down’)
‘De overheid heeft het officiële rapport getekend
door de militaire controle autoriteiten in Kiev,,,, (vliegtui) neergehaald’
*
15:26 ‘En el informe se indica de donde abría salido el misil,
y se especifica que no proviene de las autodefensa en las zonas rebeldes’
(‘The report indicates where the missile had come out [from],
and specified is not from the selfdefence in rebel areas’)
‘Het rapport geeft indicatie van waar het projectiel vandaan gekomen is,
en gespecificeerd dat het niet via zelfverdediging is gebruikt vanuit de rebellen-gebieden.’
*
15:34 ‘Los radares militares si recogieron los datos del misil lanzado al avión, los radares civiles no’
(‘Military radar collected data from missile fired to the plane, civilian radars didn’t’)
‘De militaire radar heeft data verzameld van de afgevuurde raket,
de burgerradar heeft dit niet’
*
15:36 ‘Los altos mandos militares no ordenaron el lanzamiento del misil,
‘alguien se le fue la mano en nombre de ukraine’
(‘Military high command did not gave the order to fire the missile,
someone screw it ine the name of ukraine’)
‘De hoge militairen hebben NIET het bevel gegeven om een raket af te schieten,
iemand heeft de naam Oekraïne misbruikt’.
*
15:38 ‘Para el que no lo sepa, digamos así, hay militares a las órdenes
del ministro de defensa y militares a las órdenes del ministro del interior’
(‘For those who do not know, Let’s say, there are military under the orders
of the defense minister and military under the orders of Interior Minister’)
‘Voor hen die het niet weten, er zijn militairen, die onder order werken van de Minister van Defensie
en
militairen die werken onder de orders van Binnenlandse Zaken..’
*
15:38 ‘Los militares a las órdenes del ministro del interior conocían en cada momento lo que sucedió’)
(‘The military under the orders of Interior Minister knew what happened all the time .’)
‘De militairen die onder gezag staan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
wisten de hele tijd wat er speelde’
*
16:06 ‘Mandos militares aquí (ATC) torre de control,
confirman que el misil es del ejercito de ukraine’
(‘Military commanders here (ATC) control tower,
confirm that the missile is from the ukranian army,’)
Het militaire commando hier op de ATC (air traffic control),
heeft bevestigd dat de raket van het Oekraiënse leger is
*
16:07 ‘Mandos militares que si lo sabían y otros mandos que no,’
(‘military commanders that knew it and others didn´t ‘)
‘Sommige militaire commandanten wisten het, en anderen niet’
*
16:08 ‘290 personas inocentes muertas, .
Por una guerra inútil, donde el patriotismo se compra con dinero’
(’290 dead innocent people. What a useless war, where patriotism is bought with money’)
’290 Onschuldige mensen dood. Wat een zinloze oorlog,
waar patriotisme met geld gekocht wordt’
*
16:09 ‘La forma de tomar la torre de control minutos después sabiendo todo los detalles,
rápido nos hizo pensar que habían sido ellos’
(‘Thw way the control tower was taken minutes after & knowing all the details, made us think that they [made
it]‘)
‘De manier waarop de verkeerstoren binnen enkele minuten werd overgenomen,
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en alle details kennende, brengt ons tot de slotsom dat ze het moedwillig hebben gedaan’
*
16:10 ‘La cara de los militares que llegaron más tarde diciendo pero que habéis echo, no dejo dudas’
(‘The face of the soldiers who came later saying [what you just did], no chance for doubts’)
‘Het gezicht van de soldaten die later kwamen, en zeiden (‘wat je zojuist deed’), geen enkele twijfel’
*
16:12 ‘Es tal la decadencia que los militares acompañados de extranjeros
que llegaron primero nos llegaron a pedir que dijéramos su versión’
(‘Such is the decline that military who came first accompanied
by foreigners came to us asking us to tell their version’)
‘De afbraak is zodanig, dat militairen die eerst kwamen,
samen met ‘buitenlanders’, ons vroegen om hún versie te vertellen’..
*
16:13 ‘Nuestra respuesta, fue, estos radares no recogen el lanzamiento de misiles,
los militares si, ya no quedaban dudas’
(‘Our response was, these radars do not collect the launching of missiles,
the military ones does, there were no doubts’)
‘Onze response was, dat deze radars niet het lanceren van raketten ontvangen,
maar die van de militairen doen dat wel, er is geen twijfel’
*x
Tja, als we naar de voorlaatste Tweet kijken, dan is het
vermelden van ‘buitenlanders’ wel een vreemd verhaal, als deze
Carlos zelf ook een buitenlander is; hij had kennelijk niet
verwacht dat er bij de militairen OOK buitenlanders rondlopen..
Hebben we hier te maken met CIA-figuren, die als parasieten in
en rondom de overheidsfunctionariseen hun invloed aan het
uitoefenen zijn. Ze zijn toch door de VS gestuurd als
‘adviseurs’..?
‘Laten we een verkeersvliegtuig neerschieten en Castro de
schuld geven’..
Uit een memo van de CIA aan president Kennedy, 1962, waarin
gesuggereerd wordt, de Cubaanse crisis zódanig te
beïnvloeden, dat de VS ‘het recht’ zou verwerven om niet alleen
Cuba binnen te vallen, maar ook de wereldopinie aan haar zijde zou krijgen, blijkt dat de CIA het
neerschieten van een verkeersvliegtuig vol met passagiers, tot één van de mogelijkheden rekende. Daarbij
natuurlijk zodanig de ‘bewijzen’ op tafel leggend, dat Fidel Castro, Cuba’s president, de schuld zou krijgen
van deze ‘aanslag’…. Of om het in ‘chique’ CIA-termen te citeren:
“World opinion and the United Nations forum should be favorably affected by developing the international
image of Cuban government as rash and irresponsible, and as an alarming and unpredictable threat to the
peace of the Western Hemisphere.” wat vertaald zoveel betekent als: ‘De wereldopinie en die van de
Verenigde Naties zou ten gunste worden beïnvloedt, wanneer de Cubaanse overheid als
‘onverantwoordelijk’ kan worden afgeschilderd. En als een alarmerende en onvoorspelbare dreiging voor de
vrede in de Westelijke wereld’.
En Carlos is inmiddels verdwenen.. ‘Vreemd’ genoeg..
De man die deze Tweets hierboven -als een ooggetuigeverslagaan de wereld stuurde, is ‘weg’.. Met de CIA sinds juni 2014 op
Twitter, is het wellicht ook niet zo’n goed idee, je onbespied te
wanen, wanneer de CIA op z’n alerstst is..! Maar goed, hoe het
ook zij, Carlos’Twitter-account is ook opgeheven. En er is geen
spoor meer van hem te bekennen. Reden voor een boel
complot-theoristen om te vermoeden dat het verhaal wat Carlos
bracht, een grote HOAX zou zijn.
Want waarom zou je verdwijnen als je iets slechts over de CIA
verteld hebt.. De CIA heeft die reputatie toch helemaal niet, dat
ze mensen ‘zomaar’ laten verdwijnen, dat het de grootste ‘legale
boevenbende is’, die er bestaat. Een organisatie die, zoals we
van Robert Dean hebben kunnen horen, bij monde van CIAdirecteur George H.W. Bush, de president van de VS keihard onder de neus houdt, dat hij NIETS TE
ZEGGEN HEEFT, over de ontwikkelingen rondom contact met buitenaardsen..
Wat heb je immers te vrezen, als je een directe getuige bent, zoals we hierboven kunnen zien, van één van
de smerigste aanslagen op niets-vermoedende, volledig buiten het conflict-staande, onschuldige mensen..?
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Tja, waarom zou je dan moeten verdwijnen, zodat je je mond niet meer kunt openen, je stem niet meer kunt
verheffen.. We hebben werkelijk geen idee…
***
x
Tot slot, last but not least:
Waar zijn de vluchtgegevens van de luchtverkeersleiding in Kiev..??!!!
x
Waarom krijgt het Westen, als de VS en Kiev zo zeker weten dat het een raketlancering was van de
separatisten, niet gewoon de gegevens van radarbeelden en gesprekken tussen de Kiev-verkeersleiding en
de bemanning van de MH17..? Hoe moeilijk kun je het maken..? Of: hoe gecamoufleerd.. Maar je hebt
waarschijnlijk zojuist gelezen, wáárom we deze informatie niet te zien krijgen.. Er is blijkbaar sprake van 2
GROEPEN MILITAIREN in de regering van Oekraïne…! Een die kennelijk onder leiding staat van
‘buitenlandse adviseurs’, die via het Ministerie van Binnenlandse zaken werken, en één vaderlandslievende
groep, die voor Defensie werkt.
Want we horen van Carlos dat er in verkeerstoren van de luchtverkeersleiding dus plotseling OOK
MILITAIRE VLUCHTLEIDING PLAATS VOND..! Misschien zijn die beelden wel veel krachtiger voor Kiev (en
de CIA aldaar!) om meneer Oblama informatie in handen te geven..? En dat dat dus NIET het geval is, kun
je heel simpelweg interpreteren, dat er beelden zijn, waar
Oblama en zijn club niets mee kunnen..!
Wat vast staat is dat de luchtverkeersleiding de MH17 op uiterst
bijzonder wijze, simpelweg rechtdoor liet vliegen en niet bij de
grens naar het zuiden af liet buigen, zoals het met alle
verkeerstoestellen deed..! In plaats daarvan vloog de MH17
rechtdoor naar het betwiste OORLOGSGEBIED, waar
separatisten en de pro-Amerikaanse regering in Kiev in de slag
zijn. Het lijkt allemaal op een nauwkeurig voorbereidde valsevlag-operatie, gezien ook de bjina stupide filmpjes die plotseling
op YouTube opduiken, over bewegende BUK-raketdragers..
De weersomstandigheden waren -direct na de crash zichtbaar- grijs bewokt en regenachtig. Dat is
belangrijk want normaal zou bij dit weer het vliegtuig niet zichtbaar zijn geweest bij een normale vlieghoogte
van 33,000 feet (10 km) Waarom ga Kiev de opdracht aan de MH17 om hoogte te minderen, van 35,000
naar 33,000 feet, vlak voordat het vliegtuig in een onzekere situatie terecht kwam..?
WAAR BLIJFT DE BEWIJSLAST UIT KIEV, OF IS HET LASTIG TE BEWIJZEN..?
Tot op heden lijkt het erop dat Kiev geen enkele medewerking wil verlenen aan het verduidelijken van het
HOE en WAAROM de gegevens niet worden overhandig aan de internationale gemeenschap, ZOALS DE
SEPARATISTEN WEL HUN MEDEWERKING VERLENEN.
En het is Kiev dat 3 dagen geleden een offensief begon, PRECIES op het moment dat de Nederlandse
onderzoekscommissie van start wil gaan..! Om -naar zeggen van de regering in Kiev- te helpen met het
‘veiligstellen van de bewijslast’.. Hoeveel huichelachtiger kun je het presenteren..? Laten we ajb gewoon -we
blijven het zeggen- ons gezond verstand en onze intuïtie het werk laten doen. Kijk naar wat je ziet, en hoor
waarnaar je luistert. Bij het consumeren van voorgekookte en hapklaar-opgediende informatie, zoals NOS
en RTL plegen te doen, is NIEMAND gebaat..!
Of het moet zijn de meneer te interviewen die we hieronder zien.. Senator John McCain, die een uurtje ná de
aanslag al wist DAT het de separatisten waren, en dat dat kwam doordat het Oekraïense leger niet van die
BUK-installaties heeft (ze hebben er wel 20!) en dat het ‘dus’ niet
anders kon dan dat Poeting erachter zat. Hoeveel zou deze man
wéten van de werkelijke betrokkenheid van de VS in Oekraíne..
(‘FUCK THE EU’..)
Het zijn dit soort ultra-rechtse geweldslievende senatoren, die de
gevaarlijke achterban vormen van de agressie die de VS tentoon
spreidt. Wanneer je op deze illustratie klikt, kom je op de site van
Nieuwsuur, waar je rechtsboven het interview met deze
oorlogsophitser kunt zien. De oplossing voor
McCain: ‘Amerikaans gas importeren in EU, zodat Poetin met de gebakken peren zit’…!
http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/mh17-verdwenen-kiev-luchtverkeersleider-en-kiev-vluchtdata/
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PRIKBORD NR. 407 van Columnist Leo Dorrestijn
Dom
Dat van westerse zijde openlijk druk werd uitgeoefend op Kiev om de militaire operaties af te breken, was
tamelijk dom. Nu hadden de separatisten een tactische reden om de onderzoekers met hun journalisten niet
toe te laten tot het rampgebied. Bovendien is de vraag, waarom men juist vanuit Donetsk wilde aanrijden; er
waren andere opties (zoals Debaltseve) denkbaar, waaronder vanaf Russisch grondgebied met Russische
bescherming. Dan wordt meteen zichtbaar wat de handtekening van dit lid van de Veiligheidsraad waard is.
En een paar nachten in de auto of een caravan slapen kan het probleem niet zijn, toch? Dan hoeven niet
alleen ‘verkenners’ zich naar het rampgebied te laten begeleiden zonder er iets te kunnen doen.
Gestoord
Het is onduidelijk wie het meest gestoord is: minister Kerry die gewoon de kant van Hamas kiest of de VN
die meent dat een religieus feest van de islamitische bevolking in Gaza een serieuze aanleiding zou zijn voor
Israël om de oorlog met aartsvijand Hamas te beëindigen.
Hamasaanhangers
Misschien moeten we ‘politiek-correct’ gaan wijzigen in ‘EU-correct’. Want dat is wat ik proef bij Timmermans
en nu ook Van Aartsen. Moslims hebben andere rechten dan normale Nederlanders. In Duitsland (en
Frankrijk) is men daar voorzichtiger mee, zodat de moslims geen ‘behoefte’ meer hebben om te
demonstreren of slechts uit blijken te zijn op rellen en confrontatie. Er zal wel niemand aangifte doen tegen
Van Aartsen;en Opstelten heeft even geen commentaar.
Zelfs niet als de inhoud van de leuzen ‘haat-zaaien’ is of discriminatie op grond van nationaliteit / politieke
voorkeur? Of als de (oorlogs)misdaden van Hamas worden verzwegen, terwijl hun terroristen in geen enkel
opzicht aan de conventie van Genève voldoen?
Het ware gezicht
Minister Timmermans heeft zijn ware gezicht getoond, net als de OVSE, want er mag geen enkel risico zijn
voor de onderzoekers en waarnemers. Kennelijk wel voor de soldaten die men had willen sturen, anders
waren die immers niet nodig geweest? Het levert in ieder geval weer een aantal ‘persmomenten’ op, die
door iemand worden georganiseerd. Naar verluidt is Timmermans zo bang voor ‘geweld’ dat hij inmiddels
een Venezolaanse arrestant heeft vrijgelaten zonder tussenkomst van de rechter. Uiteraard ook zonder
persmoment, want er waren een paar marineschepen van Venezuela op oefening bij Aruba. Bijna zo pijnlijk
als de laffe uitvluchten van Van Mierlo toen die weigerde Bouterse te laten arresteren.
Hoe zit het nu echt?
Minister Timmermans zou meteen een bestand hebben bereikt in Oost-Oekraïne, doch dit bleek helemaal
niet waar. Ook de ‘belangrijke’ VN-resolutie heeft geen enkel effect.
Soldaten van de Luchtmobiele brigade worden teruggeroepen van verlof, maar de deskundigen wisten al
een week dat die brigade niet kan worden ingezet. De NCTV beoordeelt (ook) de militaire situatie ter
plaatse, maar het advies werd daar door de detachementscommandant betwist op grond van ‘nieuwe’
informatie.
Een handvol inlichtingendiensten van NAVO-landen kenden de risico’s van luchtverkeer boven Oekraïne,
doch de Nederlandse inlichtingendienst wist van niets. Premier Rutte moet oppassen dat zijn optreden met
enkele ministers geen nietszeggend mediacircus wordt, waarbij de onmacht en de miscommunicatie niet
langer te verbloemen zijn.
Toekomst Palestijnen
P. v.d. Zee (Tel. 31/7) is kennelijk niet op de hoogte van de economische ‘ontwikkelingen’ in de Palestijnse
gebieden. In dezelfde krant staat het voorbeeld van de Hamas-leider Meshaal die naar verluidt een
vermogen van 2,6 miljard dollar bezit. Daarbij was de corrupte Arafat nog een kleine jongen. Maar de
duizenden miljonairs die weigeren hun gestolen welvaart te delen, zijn niet het enige probleem. De zgn.
Palestijnse vluchtelingenkampen zijn complete steden geworden, in stand gehouden door de absurde
bevolkingsgroei en de VN. Tienduizenden die niets doen of alleen in Israël een baan kunnen vinden. Een
cultuur van ontevredenheid, lamlendigheid, overbevolking, corruptie, geweld, rotzooi en chaos. En imams
die de schuld van de armoede altijd bij anderen leggen, behalve bij hun criminele leiders en gemakzuchtige
bestuurders. De Palestijnen hebben geen toekomst als hun mentaliteit niet verandert, te beginnen met het
opruimen van hun eigen rotzooi en stoppen met de hand ophouden.
Verbijsterend
Een Nederlands ambassadegebouw in Londen, dat € 185 miljoen waard blijkt te zijn.
Een burgemeester (VVD) die inwoners van Bloemendaal terroriseert, zonder dat de Commissaris van de
Koning ingrijpt.
Een burgemeester (VVD) die antisemitische leuzen in Den Haag goedpraat.
Een burgemeester (PvdA) die kennelijk meent dat de dochter van Poetin schuldig is aan het neerhalen van
een vliegtuig.
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Een oorlogsgebied waar het wemelt van de journalisten die ‘nieuws’ moeten verzinnen, omdat hun redacties
bulken van het geld, en die zelfs op de buis komen om te vertellen dat de weg was versperd.
200 gespecialiseerde onderzoekers in Hilversum en straks 200 zoekers in Oost-Oekraïne, waarbij het drie
dagen duurde om één dode te identificeren, terwijl de onderzoeksleider in Oekraïne had geroepen dat de
berging van slachtoffers zo goed was verlopen… Begrijpt u het nog?

Oekraïense president Porosjenko was jarenlang informant van Amerika
De Oekraïense president Petro Porosjenko is op zijn minst vanaf 2006 werkzaam geweest voor het
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat blijkt uit een aantal WikiLeaks-kabels. In een
vertrouwelijke memo die op 29 april 2006 vanuit de Amerikaanse ambassade in Kiev is verstuurd, wordt de
suikermagnaat twee keer genoemd.
Porosjenko zou de Amerikaanse ambassade informatie hebben doorgespeeld om in 2006 een
coalitieregering te vormen, aldus WikiLeaks. De boodschap was bedoeld voor ambassadeur John Herbst.
Porosjenko omschreef zich als een ingewijde van Ons Oekraïne, een blok dat geassocieerd wordt met de
voormalige president Viktor Joesjtsjenko.
De diplomaat twijfelde echter aan de echtheid van de boodschap en vermoedde dat de memo onderdeel
was van een plan om Joesjtsjenko’s voormalige bondgenoten Joelia Tymosjenko (oud-premier) en
Oleksandr Toertsjynov (oud-parlementsvoorzitter) te arresteren.
Tijdens de protesten in Oekraïne hielp Toertsjynov met de oprichting van een burgerwacht die
demonstranten beschermde tegen ordetroepen, hetgeen hem lof oogstte bij de betogers, maar waardoor
president Janoekovytsj een gerechtelijk onderzoek tegen hem instelde.
Uit een andere kabel blijkt dat Porosjenko door de Amerikaanse overheid werd gezien als corrupt.
Porosjenko vertelde de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton in 2009 dat
hijvoorstander was van een Amerikaanse diplomatieke aanwezigheid op de Krim. Ook in kabels uit
2010 wordt Porosjenko nog genoemd als informant van de Amerikaanse overheid.
Porosjenko is een omstreden figuur. De miljardair wordt ook wel de ‘Chocoladekoning’ en de ‘Willy Wonka
van Oekraïne’ genoemd. Daarnaast bezit hij een aantal auto- en busfabrieken, een scheepswerf en een
televisiekanaal.
[Novinite]
http://www.ninefornews.nl/oekraiense-president-porosjenko-jarenlang-informant-van-amerika/

Zonlicht vermindert kans op darmkanker
Dagelijks kort de zon in gaan remt de groei van darmtumoren. Dat ontdekten onderzoekers van het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC) door muizen aan UV-straling bloot te stellen.
Dat de sterfte aan darmkanker lager is in landen met veel zonuren was al bekend, maar dat de blootstelling
aan zonlicht darmtumoren zou kunnen remmen, was nog niet bewezen. Een onderzoeksgroep onder leiding
van dr. Frank de Gruijl en dr. Els Robanus bewees dat nu wel door onderzoek te doen naar muizen die
dankzij een mutatie in het APC-gen ‘spontaan’ darmkanker ontwikkelden.
Een deel van de muizen werd geschoren en zes weken na de geboorte dagelijks aan een matige dosering
UV-straling blootgesteld, waarbij hun vitamine D-niveau sterk steeg zonder dat ze verbrandden. Een ander
deel kreeg tijdens dezelfde periode vitamine D toegediend via het dieet. Een controlegroep kreeg geen
vitamine D en geen hoogtezon.
Zowel bij de muizen die vitamine D binnenkregen via het dieet als bij de muizen die onder de hoogtezon
gingen, werd de groei van de darmtumoren geremd. “Daarmee hebben we aangetoond dat er zeer
waarschijnlijk een oorzakelijk verband bestaat tussen de blootstelling aan UV-straling en een verlaagd risico
op darmkanker,” aldus De Gruijl.
De hoogtezon had echter meer effect dan de vitamine D, ontdekten de onderzoekers. “Behalve dat de
tumoren van muizen die met UV werden bestraald niet zo hard groeiden, werden ze veel minder vaak
kwaadaardig,” vertelt De Gruijl.
Het beschermende effect van zonlicht is blijkbaar niet alleen aan vitamine D toe te schrijven. De Gruijl: “Het
is bekend dat er onder invloed van UV in zonlicht ook ontstekingsremmende signaalstoffen vrijkomen. Maar
we moeten aanvullend onderzoek doen om erachter te komen of zonlicht andere stoffen doet vrijkomen die
met de ontwikkeling van darmkanker te maken hebben.”
Het wetenschappelijke artikel is online verschenen in het International Journal of Cancer.
http://www.ninefornews.nl/zonlicht-vermindert-kans-op-darmkanker/
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Olie voor moslim-immigratie: de resolutie van Straatsburg (1975)
Op gevaar af dat u uw buik inmiddels boordevol heeft van gezeik over de
multiculturele samenleving, wil ik u toch iets vertellen wat u nog niet weet.
Namelijk dat de massale moslim-immigratie naar West-Europa niet zomaar
uit de lucht is komen vallen. Zij is een rechtstreeks gevolg van een
Europese richtlijn, die in 1975 geruisloos is bekokstoofd.
Aanleiding was de oliecrisis van 1973. Uit angst dat de oliekraan voorgoed
dicht zou gaan, is toen op Europees niveau besloten om een “EuroArabische Dialoog” op gang te brengen met de OPEC-landen. Deze EAD
kreeg een permanent hoofdkwartier in Parijs, en organiseerde overal ter
wereld congressen, waar afgevaardigden van de toenmalige EEG zich
beijverden om de Arabische olieboeren te vriend te houden.
In juni 1975 rolde daar een convenant uit, waarvan wij nu met z’n allen nog
steeds de zure vruchten plukken: 200 zaakgelastigden namen in
Straatsburg, met algemene stemmen, een resolutie aan. Uit naam van de hele toenmalige Europese
gemeenschap. Het was een tijd van moordende consensus: in heel West-Europa waren toen sociaaldemocraten aan de macht, en van oppositie was nauwelijks sprake. De geestelijke vader van de tekst, de
Belg Tijl Declercq uit Antwerpen, mocht dan een christen-democraat zijn, hij was ook zo links als een deur,
en een warm voorstander van totalitarisme. In zijn land was hij de latere stichter van het Vlaams Palestina
Komitee. Hij overleed (81 jaar) op 25-12-2003. Hij ijverde bijvoorbeeld ook driftig voor innige
vriendschapsbanden met de Sovjet-Unie. Het is deze Resolutie van Straatsburg (onthoud die naam!)
waarvoor Pim en Theo met hun leven hebben geboet, zou je kunnen
zeggen.
In het document belooft de EEG om voortaan de Arabische immigratie
actief te bevorderen, en de nieuwkomers ruim baan te geven om hun
cultuur naar Europa te exporteren. De tekst benadrukt “de grote
verrijking, die het Arabisch cultuurgoed ons te bieden heeft, vooral op het
gebied van normen en waarden”, en draagt de lidstaten op om aan de
verspreiding “de hoogste prioriteit” te geven.
De pers moet worden ingeschakeld “om een gunstig klimaat te scheppen
voor de immigranten”, en de academische wereld moet worden gemotiveerd
“om de nadruk te leggen op de positieve bijdrage van de Arabische cultuur
aan de ontwikkeling van Europa”. Geld moet worden uitgetrokken om de
oprichting van moskeeën, islamscholen, centra voor Arabische cultuur en
wetenschappelijke instituten ter bestudering van de Islam te stimuleren. Het
staat allemaal zwart op wit. Sinds 1975. Dankzij ons onvolprezen
Europarlement.
Verrek, nou begrijp ik ineens waarom Wouter Bos van mening is dat er “meer moskeeën bijgebouwd moeten
worden”! Geen wonder dat Samir Azzouz steeds wordt vrijgelaten: als er iemand bezig is de Arabische way
of life te exporteren is hij het wel, geef toe, en wij hebben zwart op wit beloofd daaraan de hoogste prioriteit
te geven! Het verklaart ook waarom zelfs Beberkindertjes hier – voor het eerst van hun leven – Arabische les
kregen, bij wijze van “onderwijs in eigen taal”. Andere smaken hadden we namelijk niet.
Het verklaart ook waarom er hier te lande al tien jaar een literatuurprijs bestaat, waarvoor uitsluitend auteurs
met een Marokkaanse of Arabische achtergrond in aanmerking komen. De “El-Hizra-prijs” heet dat ding,
en hij wordt gefinancierd door het Rijk. Als je hem wint wordt je manuscript op staatskosten uitgegeven,
en je krijgt een geldbedrag. Alles is welkom, ook song- en rapteksten, mits het maar door Marokkanen of
Arabieren is vervaardigd.
Zelfs als je Nederlands niet machtig bent is dat geen bezwaar: dan lever je je proza gewoon in het Arabisch
of Tamazight in. Sinds 1992 zijn er zo 70 auteurs bekroond. Het is dit “steuntje in de rug”, zoals de El Hizra
website het uitdrukt, waaraan schrijvers als Abdelkader Benali, Khalid Boudou en Mohammed Benzakour
hun carrière danken.
Met name Benzakour bleek al spoedig een kat in een zak te zijn: medio 2001 werd hij er bij de
Volkskrant als columnist uitgegooid wegens plagiaat. Maar sindsdien heeft hij er zowaar alweer twee
nieuwe prijzen bijgekregen: de Zilveren Zebra 2001 – “wegens zijn opvallende, in enkele jaren opgebouwde
oeuvre” (zeer opvallend, zegt u dat wel) – en de Journalisten Vredesprijs 2005. Plagiaat of niet, de
verbreiding van het Arabisch cultuurgoed krijgt hier inderdaad de hoogste prioriteit, dat is een ding wat zeker
is. Nederland is nou eenmaal altijd het braafste jongetje van de klas geweest als het op Europese richtlijnen
aankwam.
Jarenlang heb ik me afgevraagd hoe het mogelijk was dat onze autoriteiten, zonder uitzondering, allemaal
letterlijk dezelfde zoetsappige cliché’s bezigden als het over moslim-immigratie ging. Niet alleen hier, maar in
heel West-Europa! Nooit eerder, zelfs niet toen half Suriname naar de Bijlmer verkaste, had ik er eentje
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horen lullen over “onderwijs met behoud van eigen taal en cultuur”, of “verrijking van de samenleving”. En nu
deden ze het ineens allemáál! Ze leken wel gehypnotiseerd!
Maar nu begrijp ik het: ze voeren al 30 jaar gehoorzaam de Resolutie van Straatsburg uit! Het is Europees
beleid! Oil voor Immigration, als het ware! Voor zover ik nog niet islamofoob was, ben ik het nu. Eurofoob
was ik al lang, en terecht, dat blijkt maar weer. Heer ontferm u over ons, en over de zelfmoordmaniakken in
ons Europarlement.
(Voor wie geïnteresseerd is in bronnen: lees “Eurabia, The Euro-Arab Axis” van de schrijfster Bat Ye’or (Uitg.
Associated University Presses, Cranbury, New Jersey, ISBN 0-8386-4077). Het is zo goed gedocumenteerd
met registers en voetnoten dat het voor de leek bijna onleesbaar is. Verder heeft Oriana Fallaci erover
geschreven (in “De Kracht van de Rede”, als ik me niet vergis), en wie op Google “Tijl Declercq” intikt, kan
ook zijn hart ophalen.)
Pamela Hemelrijk
De bron voor dit artikel vindt u hier

Russische Centrale Bank dreigt met crash wereldwijd financieel systeem
Het hoofdkantoor van de Sberbank, de belangrijkste Russische
bank, in Moskou.
Met de sancties tegen de Russische Sberbank zouden de EU en
de VS wel eens een kapitale fout gemaakt kunnen hebben. De
bank wordt namelijk beheerst door de Russische Centrale Bank,
die exact op de hoogte is van de internationale vervlechtingen in
het financiële systeem. De Russische bankiers dreigen in een
krachtige brief rechtstreeks met een crash van het wereldwijde
financiële systeem. Dat is een reëel gevaar, want één derde van
de aandelen van de Sberbank is namelijk in handen van
investeerders uit Europa en de VS.
Officieel is de Centrale Bank voor 100% in handen van de Russische staat. Dat houdt in dat alle informatie
die de bank naar buiten brengt, goedgekeurd is door het Kremlin.
Stabiliteit Europese banken in gevaar
Met 110 miljoen rekeninghouders is de Sberbank met afstand de belangrijkste bank van Rusland. ‘Praktisch
iedere Russische burger boven de 14 is klant van de bank,’ wordt gesteld. Als deze bank wordt uitgesloten
van het financiële systeem en de Europese kapitaalmarkt, dan vormt dat door de genoemde vervlechtingen
een rechtstreeks gevaar voor de stabiliteit van de Europese banken.
De Franse megabank Société Générale merkt nu al de gevolgen. Onlangs meldden de Fransen dat hun
netto winst over transacties met Rusland met één derde is gedaald. SG is na de Oostenrijkse Raffeisen bank
het sterkst met het Russische bankensysteem vervlochten.
‘Europa volgt bevelen VS op’
Naast de Sberbank werden ook de andere grote banken –VTB, Gazprombank, Vnesheconombank,
Rosselkholzbank- getroffen door sancties. VTB, de op één na grootste Russische bank, verklaarde dat de
maatregelen ‘tegen de democratische waarden van Europa ingaan, en laten zien dat ze - door het bevel van
hun meerderen aan de overkant van de oceaan (de VS) op te volgen- in strijd zijn met hun eigen belangen.’
Volgens analisten zullen de sancties tegen de Russische banken niet onmiddellijk tot een crisis leiden.
Moskou is namelijk al enige tijd bezig zich los te maken van de dollar, en vormt daarvoor allianties met onder
andere China, India en de andere BRICS landen.
Dreigende crash wereldwijde financiële systeem
Niet voor niets wijst de Sberbank erop dat één derde van zijn aandelen in handen is van investeerders uit
Europa en de VS. Die zullen daarom eveneens worden getroffen. Meer nog: ‘Het feit dat de bank door
sancties wordt getroffen vernietigt de grondvesten van het wereldwijde financiële systeem.’ De stappen van
de EU en de VS drijven de spanningen rond Oekraïne alleen maar verder op.
De Russische Centrale Bank zegt alles te zullen doen om de Sberbank te steunen, zoals het onbegrensd ter
beschikking stellen van deviezen en roebels. De dreigementen aan het adres van Europa en de wereld zijn
beslist niet zonder inhoud, want ook een lokale crash kan het complete wereldwijde financiële systeem doen
instorten.
De door Washington en Brussel veroorzaakte crisis met Rusland kan dan ook precies dat veroorzaken,
zodra de sancties tegen de Russische banken als een boemerang zullen terugkeren. Maar wellicht is dat wel
precies waar de Westerse globalisten op aansturen (zie vorig artikel van vandaag).
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Hans Jansen: Na zaterdag komt zondag
a

‘Dood aan de Joden’, el-mawt li-l-Yahoed. We hebben het lang niet in
het echt gehoord, de meesten van ons zelfs helemaal nooit. Maar we
zullen er aan moeten wennen, want de politie gedoogt dat
demonstrerende moslims dat roepen. Van die gedoogzucht wordt nu
alleen nog gebruik gemaakt door groepen van enkele honderden
demonstranten (waarvan er twee in Den Haag achteraf enkele uren bij
justitie op gesprek zijn geweest). Gezien het tempo waarin het aantal
moslims in Nederland groeit, kon de tijd die u krijgt om aan
antisemitische leuzen te wennen, wel eens niet zo lang zijn. Wat gebeurt
er als niet honderden maar duizenden moslims ‘Dood aan de Joden’
roepen? Kan en wil de overheid dan nog wel optreden? Ook als dat tot
een veldslag leidt? En als de daad bij het woord gevoegd wordt, en er
worden door zo’n menigte pogingen gedaan willekeurige Joden te lynchen? Gaan we daar ongewapende
marechaussees op af sturen? Of wordt het burgerzelfhulp? Wat doen we tegen de tijd dat ook hier iedereen
weet wie er bedoeld worden met ‘de kleinkinderen van apen en varkens’?
In onze cultuur geldt het als goed om niet op je strepen te gaan staan, geen geweld te gebruiken, toegeeflijk
te zijn, zo mogelijk rottigheid door de vingers te zien. In de cultuur van Noord-Afrika en het Nabije Oosten
(‘NANO’) wordt een dergelijke opstelling niet als altruïsme beschouwd, maar als zwakheid, als teken van
onderwerping. Er zijn serieus bedoelde theorieën om dit, bijvoorbeeld uit het klimaat, te verklaren: In koude
Noordelijke streken kon je met een beetje altruïsme je hele familie door een koude winter heen slepen, wat
de clan sterker maakte. In de droge grindwoestijn van Noord-Afrika kon je je naaste familie alleen door de
winter en de zomer heen slepen door ieder ander meedogenloos te beroven.
Het is moeilijk te zeggen waarom, maar zulke theorieën ruiken onwetenschappelijk. Maar dat neemt niet weg
dat de waarneming op zich juist is: in onze cultuur krijg je prestige en positieve aandacht door altruïsme, in
de cultuur van NANO raak je door altruïsme en inschikkelijkheid alle prestige en respect kwijt. Het algemene
gevoel in NANO is dat inschikkelijkheid op zwakte wijst. De sharia weerspiegelt dat en geeft maar één
geldige reden voor een wapenstilstand: de moslims staan achter, en moeten hergroeperen. Instemmen met
een staakt-het-vuren is volgens de sharia haraam als je aan de winnende hand bent.
Het is niet mogelijk twee culturen die zo verschillend denken over altruïsme met elkaar te vermengen. De
altruïsten geloven dat dat wel kan, en beschouwen de waarschuwingen dat het niet kan, als ziekelijke
islamofobie of rassisme. Hoe altruïstisch altruïsten ook zijn, al diegenen die zij als rassist of islamofoob
hebben geïdentificeerd, willen ze stevig laten aanpakken. De verhalen van zulke mensen zijn taboe, en hun
opvattingen worden afgedaan als strafbaar rechts-extremisme.
De inwoners van NANO daarentegen hoeven niet na te denken over de vraag hoe het met die
onvermengbaarheid zit. Ze hebben het altijd al geweten. Hun kijk op de dingen geeft ze een motief om hun
tegenpartij voor te willen zijn.
De demografische vooruitzichten zijn niet gunstig voor de oorspronkelijke bewoners van Europa, voor
de aboriginals, zoals sommige moslims ze spottend noemen. Diep in hun hart weten de aboriginals dat ook
wel. Kan je het kinderen aandoen ze neer te zetten in een wereld waarin de islam de dienst uitmaakt? Zelfs
moslimse vrouwen willen dat niet, want onder vrouwelijke moslims die kunnen lezen en schrijven dalen de
geboortecijfers schrikwekkend. Maar er zijn altijd genoeg meisjes voorhanden uit achtergebleven streken in
NANO die de geboortecijfers weer kunnen opkrikken.
Onze overheden kijken weg, omdat het de meeste politici aan verbeeldingskracht en studiezin ontbreekt. Er
zijn heus geen deskundo’s nodig om te weten welk potje er op het vuur staat. Bovendien zijn onze
bestuurders van hoog tot laag bronstig, waardoor het ze moeilijk valt hun hoofd bij het landsbelang en de
realiteit te houden: veel politici willen maar één ding, een overbetaalde baan bij de Europese Unie. Dat het
ze straks niet zal meevallen om heen en weer te fladderen tussen hun woonplaats, den Haag, Brussel,
Luxemburg en Straatsburg is van later zorg. Als je in de EU-hiërarchie maar hoog genoeg stijgt, krijg je heus
wel voldoende personeel om zulks geriefelijk te laten verlopen.
Bestaat er iets als een kosmisch evenwicht? Het moet haast wel, want de politici die nu wegkijken van wat
de Joden wordt aangezegd, zullen gaan ondervinden wat het Arabische spreekwoord ‘Na de zaterdag komt
de zondag’ betekent. Dat spreekwoord betekent dat na de Joden de Christenen er aan gaan. ‘Geen
bezwaar’, zegt u als atheïst nu, maar de islamitische definitie van ‘Christen’ is nogal ruim.
Hans Jansen | 02-08-14
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/08/na_zaterdag_komt_zondag.html#more
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De Telegraaf nu eindelijk ‘neutraal’..??
28 juli 2014Door GuidoJ.
De wagon met persoonlijke bezittingen, verzameld en bewaakt
door separatisten, staat nu onbeschermd op het station van de
Oekraïense plaats Torez. Wat gaat het regeringsleger met deze
wagon doen..??
Vanochtend, op maandag 28 juli komt het bericht naar buiten,
dat Nederlandse en Australische experts die onderzoek doen in
het gebied waar de MH17 van Malaysia Airlines is gecrasht,
‘zojuist’ teruggekeerd zijn naar Donetsk, omdat het té gevaarlijk
zou zijn in de conflictzone. Deze groep van 26 mensen was
onderweg naar het rampgebied gestopt, omdat er er volgens hun berichten:‘Explosies waren en
waarschuwingen werden gegeven, dat er gevechten gaande zijn”. De NCTV-leider (Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid) blies vervolgens de tocht af, omdat de reis niet veilig genoeg werd
bevonden..!
Het Oekraïense leger is in het gebied in het oosten van het land bezig met een offensief tegen separatisten.
Het is bizar te zien waarom precies op dit moment dit offensief moet plaatsvinden..! Onbekend is hoever de
Nederlands-Australische groep van het front en de rampplek verwijderd was, maar ook zondag mislukte een
poging het gebied te bereiken…!
Verscheidene plaatsen rond de rampplek zouden al zijn veroverd door de regeringstroepen, zoals een
strategische heuvel en de plaats Torez. Dit was de plaats van waaruit de stoffelijke resten van veel
inzittenden van de Malaysia Airlines-boeing 777 per trein naar Charkov werden vervoerd. En het is ook de
plek waar de wagon staat met de bagage en persoonlijke bezittingen van de slachtoffers..!
Ook in de nabijgelegen plaats Snizjne zouden heftige gevechten plaatsvinden..De Nederlandse missie staat
onder leiding van de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg, die de leiding heeft over het team
van het Landelijke Team Forensische Opsporing (LTFO) en marechaussees die als beveiligers optreden.
Het LTFO gaat zich bezighouden met het vinden van de achtergebleven lichamelijke overschotten en deze
naar Nederland te brengen.
Maar het is maar zeer de vraag of het daar überhaupt van gaat komen, als het Oekraïense regeringsleger
doorgaat met deze aanvallen, … Hopelijk lukt het Frans Timmermans om de afgetreden regering in Kiev te
‘overtuigen’ van het Nederlandse belang. Of spelen er voor Kiev andere belangen, eigen belangen..!!?
Misschien is in dit verband wel de ‘mooiste’ valsheid die je de laatste anderhalve week te zien hebt gekregen
in dit verband, door Kiev gevat in deze woorden:
x
‘De Oekraïense strijdkrachten proberen het rampgebied in Oost-Oekraïne
te heroveren op rebellen.
Dit zei zondag een woordvoerder van de
‘Oekraïense nationale veiligheidsraad’.
Hij zei dat de plek zo toegankelijk wordt voor
de internationale onderzoekers van de vliegramp.’
Waarom NU..??
Maken Kiev en de krachten achter de regering ‘ruimte’ voor een nieuwe valse-vlag..??
De Telegraaf nu eindelijk ‘neutraal’..??
2014 © WantToKnow.nl/.be
Het is zélfs de Telegraaf, zoals je hieronder kunt zien, die op haar website, op zondag 27 juli de ruimte geeft
aan een ander geluid, dan wat deze krant tot nu toe liet horen, in het kader van meehuilen met de wolven in
het bos. De roep om agressie tegen Poetin en separatisten.. Komt er nu eindelijk nuance in de
berichtgeving? Waar er eerst alleen maar plaats leek voor ‘spierballentaal’ en vooringenomenheid over de
daders..? Omdat bijvoorbeeld ‘ CNN dit berichtte’… Daarmee wraak en haat zaaiend onder de Nederlandse
bevolking..
Het is de ruimte die De Telegraaf geeft aan het persbericht van het Russische persbureau Itar-Tass, dat
wordt geciteerd.. Waarom nu ineens een persbericht van de Russen plaatsen..? In dit bericht de melding van
separatisten-leider Aleksandr Borodaj, dat het Oekraiense leger een offensief is begonnen, preciés gericht
op het gebied waar 1,5 week geleden de MH17 neerstortte.. En dát ze dit doen om voor de hand liggende
redenen..!
Kan het Oekraiense leger geen respect tonen voor de werkzaamheden van het Nederlandse
onderzoeksteam…?
Wat is de reden nu ineens dat dit gebied weer onder vuur moet komen te liggen..? Kan het niet even
‘wachten’…??? Eerder was het president Petro Porosjenko die nota bene zelf een wapenstilstand
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afkondigde..! Een gebied betreffende van 40 kilometer rondom de rampplek, zo’n 50 kilometer ten oosten
van de stad Donetsk. Waarom nu een ‘change of plan’…?! Het is Aleksander Borodaj, die weet waarom Kiev
nu de situatie onveilig wil maken, en ook daadwerkelijk het gebied in handen wil krijgen.. ‘HET OFFENSIEF
IS BEDOELD OM BEWIJS TE VERNIETIGEN’… Tja, weet jij een andere motivatie te noemen..?? Alsof de
separatisten niet al 1,5 week de tijd hebben gehad om ‘bewijs te vernietigen’..?? Nu ineens moet de
crashplek worden ‘veroverd’…??
Is dit ook de reden dat de agressieve toon van bijvoorbeeld ‘De Telegraaf’ ineens plaats maakt voor de
opmerkingen van deze Borodaj, de leider van de separatisten, die tot nu toe ALLE MEDEWERKING heeft
gegeven, ondanks alle roddels en misleidende berichten over deze separatisten . Zij overhandigden onder
andere toch netjes de zwarte dozen van het vliegtuig. En zeg eens eerlijk: zou jij dat doen als je schuldig
was..??) Daarnaast bewaakten ze de wagon met persoonlijke bezittingen van de Nederlanders, zoals je die
hierboven kunt zien.
Hoe een oprecht verhaal volledig werd verkracht door
internationale persbureau’s: Een commandant van de
separatisten toont de journalisten een knuffel, die tussen de
wrakstukken ligt. Het is geen troffee, het is de vermoorde
onschuld’ die hij wil laten zien. Wat de media niet toonden, is dat
hij vervolgens zijn petje afneemt en een kruisje slaat..
En dan is er natuurlijk het volledig 180° gedraaide verhaal van de separatist hier op
de foto. Hij haalt -onder het oog van de toeziende journalisten- een knuffel uit de
wrakstukken en toont deze aan de pers. Niet als ‘troffee’ zoals veel ophitsende
kranten het brengen, maar uit ontzetting en respect voor het ongeluk, zoals blijkt
uit het hele filmpje dat je op internet en op deze foto kunt zien..!!
Verslaggever Jaap van Deurzen
Verslag van Jaap van Deurzen (RTL)
28 juli 10:33 Vanuit het rampgebied in Oekraïne. Volgens hem is het er ‘absoluut
niet veilig’. “Er wordt gevochten. Het Oekraïense leger voerde net luchtaanvallen
uit. Van de plek waar eerder de trein met de lichamen stond, in
Torenz, stijgen nu rookpluimen op.” “Het bewijsmateriaal wordt
steeds dunner zo. Iedereen loopt over het terrein.” Volgens Van
Deurzen is ‘iedere dag die verloren gaat niet goed voor het
onderzoek’.
De dag ervoor: 27 juli 20:45 Oekraïne en de separatisten hebben
afgesproken dat ze in het gebied rond de ramp niet vechten.
Maar daar lijken de partijen zich niet aan te houden. Kiev
probeert de rampplek op de rebellen te veroveren, naar eigen
zeggen zodat het in het gebied veilig wordt voor
internationale onderzoekers. Maar de separatisten zeggen dat
Kiev dat doet om bewijs te vernietigen van de Oekraïense schuld
aan de ramp. Verslaggever Jaap van Deurzen, die in het gebied
is, ziet de tanks van het Oekraïense leger langskomen. Maar
door die gevechten is het in het gebied te gevaarlijk voor
Nederlandse onderzoekers. Die bleven noodgedwongen in hun
hotel in Donetsk. Ze hopen dat ze morgen alsnog naar de
rampplek kunnen.
Nieuwe Valse Vlag..??
Hoezeer het ook te prijzen valt wat Rutte en het kabinet besloten hebben,
om geen wapens mee te nemen om niets te willen provoceren, het lijkt het
er toch naar uit te zien, dat de situatie -zeker zoals die nu ineens is
ontstaan- een nieuwe aanslag-met-valse-beschuldigingen kan
opwekken..! Een vals bericht als: ‘Onbewapend onderzoeksteam van
Nederlanders en Australiërs aangevallen door separatisten’..
Een plan van de Oekraiense regering om bijvoorbeeld een BUK-installatie
buit te maken, die de separatisten gebruikt zouden hebben, maakt
natuurlijk ook een goede kans de wereldpers te halen als propagandadoel..! Dan zijn er geen Amerikaanse satelliet-beelden meer nodig.. Toch?
Dus waarom slaagt Timmermans er niet in, om in Kiev de
machthebbers ervan te overtuigen dat het regeringsleger in het oosten zich een paar weken koest
moet houden..?? In het belang van IEDEREEN, behalve van Kiev kennelijk..?! In dat opzicht wordt het
goede voorbeeld al ruim 1,5 week door de separatisten gegeven..! Ook al kunnen veel mensen dat
maar niet gelóven, want het waren toch van die boeven..??
http://www.wanttoknow.nl/overige/de-telegraaf-nu-eindelijk-neutraal/
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BREAKING: wrakstukken Oekraïne zijn van MH370 niet van MH17
Hoewel ik vakantie aan het houden ben met mijn dochter, kon ik het
toch niet laten dit breaking news online te zetten. Ik zal het kort
houden, maar u kunt de bevindingen zelf onderzoeken in de
bronartikelen. Om te beginnen is het zeer belangrijk te vermelden
dat er blijkbaar een gekidnapt persoon van vlucht MH370 in staat is
geweest om zijn i-Phone 5 mee te smokkelen. Philip Wood was
werkzaam voor IBM en zat aan boord van Malaysia Airline vlucht
MH370 die begin dit jaar verdween. Hij wist onderstaande foto te
maken met zijn i-Phone waarvan hij beweert dat hij deze in zijn kont
bewaard heeft [citaat] “I have been held hostage by unknown military
personal after my flight was hijacked (blindfolded). I work for IBM
and I have managed to hide my cellphone in my ass during the
hijack. I have been separated from the rest of the passengers and I
am in a cell. My name is Philip Wood. I think I have been drugged as
well and cannot think clearly.” vertaald “Ik ben in gijzeling genomen door ongeïdentificeerde militaire
personen nadat mijn vlucht was gekaapt (geblindeerd). Ik werk voor IBM en ben er in geslaagd mijn telefoon
in mijn kont te bewaren gedurende de kaping, Mijn naam is Philip Wood. Ik denk dat ik ook gedrogeerd ben,
omdat ik niet helder kan denken.”
Het is moeilijk dergelijk bewijs te verifiëren, maar volgens Jim Stone – de journalist die dit verhaal naar
buiten bracht – stuurde Phillip Wood ook nog een andere foto die compleet donker was. De brongegevens
van de foto waren: Dimensions: 240 x 320 Device Make: Apple Device Model: iPhone 5 Color Space: RGB
Color Profile: sRGB IEC61966-2.1 Focal Length: 4.12 Alpha Channel: No Red Eye: No F Number: 2.4
Exposure Program: 2 Exposure Time: 1/15
Stone vermeldt dat de brongegevens keihard aantonen dat de foto’s van Philip Wood afkomstig zijn (zie hier
het volledige artikel). De foto duidt op een luchtmachtbasis van de Verenigde Staten in Diego Garcia op de
Malediven. Dit nieuwe bewijs ondersteunt mijn theorie dat bij de ramp in de Oekraïne mogelijk het eerder
verdwenen toestel van vlucht MH370 is gebruikt. Nieuw beeldmateriaal toont aan dat de brokstukken in de
Oekraïne overduidelijk van vlucht MH370 zijn. Dit blijkt met name uit de positie van de vlag die op het toestel
geschilderd is. Hiervan zou een brokstuk gevonden zijn.
Op onderstaande foto ziet u het brokstuk dat gevonden werd op
de rampplek in de Oekraïne. De foto’s zijn afkomstig van de
website www.worldtruth.tv. U ziet het gevonden brokstuk met het
raampje en de vlag.
Het toestel van vlucht MH17 heeft echter een extra raampje ter
hoogte van de vlag. De vlag sluit bij het toestel van MH17 aan op
de achterkant van het tweede raampje uit de rij, terwijl het bij het
toestel van vlucht MH370 aansluit op het eerste raampje (of
voorkant tweede raampje) uit de rij. Dit zou betekenen dat de
foto die op de rampplek genomen is duidt op een brokstuk van
het vliegtuig van vlucht MH370. Journalist Jim Stone
onderschrijft met deze bevindingen niet alleen mijn theorie dat
het vliegtuig van vlucht MH370 in brokstukken op de rampplek
neergelegd is; zijn onderzoek toont ook de mogelijkheid van
kidnapping van passagiers aan. Iedereen die mijn ideeën over een ‘false flag’ tot nu toe heeft geprobeerd te
ridiculiseren, mag de inhoud van dit artikel en mijn videoverslag van vorige week daarom goed tot zich door
laten dringen.
Bron linkvermeldingen: humansarafree.com, worldtruth.tv
http://www.martinvrijland.nl/2014/08/01/breaking-wrakstukken-oekraine-zijn-van-mh370-niet-van-mh17/
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Van deze 11 voedingsmiddelen krijg je alleen maar meer honger
Als je honger hebt ga je eten. Maar wat als je na het eten alleen maar meer honger krijgt? Het komt vaker
voor dan je denkt. Honger is een complex proces veroorzaakt door allerlei interacties tussen de maag,
hersenen, darmen, pancreas en de bloedstroom, aldus specialist Sue Decotiis op Health.com. “Het
probleem is dat dit circuit heel eenvoudig verstoord kan worden.” We bespreken 11 voedselproducten
waarvan je ondanks een volle maag toch een hongerig gevoel krijgt.
Wit brood
Een recente Spaanse studie bij 9000 mensen toonde aan dat wie meer dan twee keer dag wit brood eet, 40
procent meer kans heeft op overgewicht of obesitas over een periode van vijf jaar. Je kunt beter kiezen voor
volkoren brood, want een belangrijk onderdeel daarvan zijn complexe koolhydraten. Die zijn moeilijker af te
breken, waardoor energie gelijkmatiger vrijkomt en je minder snel honger krijgt.
Fruitsap
Fruitsap bevat alle suikers van je favoriete fruit, maar niets van de vezels uit de schil of pulp. De
bloedsuikerspiegel wordt door één glas de hoogte ingejaagd om vervolgens net zo snel weer te dalen.
Hierdoor krijg je honger. Je kunt beter een smoothie maken waarbij je het gehele stuk fruit gebruikt en
eventueel nog wat eiwitpoeder toevoegt.
Zoute snacks
Je kent vast wel het gevoel nadat je een zak chips hebt verorberd: je hebt nog steeds zin in iets zoets. Zoute
snacks zijn niets meer dan koolhydraten die snel verteren. Snelle energie wordt door de hersenen
geassocieerd met zoetigheden, waardoor je meer zin krijgt in suikerrijke snacks. Terwijl je ‘zoute maag’ vol
zit, is er in je ‘zoete maag’ nog ruimte voor iets lekkers.
Fastfood
Vrijwel elk ingrediënt van fastfood wakkert de eetlust aan. Verzadigde vetten veroorzaken een vorm van
ontsteking in de darmen waardoor het lichaam stopt met het produceren van hongerstillende
neurotransmitters als dopamine en serotonine. Door de grote hoeveelheid zout in fastfood kun je
uitgedroogd raken en de symptomen hiervan lijken op honger, waardoor veel mensen blijven eten.
Alcohol
Alcohol maakt je niet alleen hongerig, maar zorgt er ook voor dat je ongezonder gaat eten. Leptine, het
hormoon dat honger bestrijdt, neemt na drie alcoholische drankjes af met 30 procent. Daarnaast neemt door
alcohol het gehalte aan glycogeen af, waardoor je zin krijgt in koolhydraten. Vaak grijpen mensen naar zoute
snacks, waardoor ze meer dorst krijgen en nog meer alcohol gaan drinken.
Witte pasta
Het is gemakkelijk te veel witte pasta te eten. Het zorgt voor een stijging van het insulineniveau, waardoor je
bloedsuikerspiegel daalt en je uiteindelijk honger krijgt. De saus die je over de pasta doet bevat
waarschijnlijk nog meer suiker, waardoor je alleen maar meer honger zult krijgen.
MSG
MSG oftewel mononatriumglutamaat is een smaakversterker die op grote schaal wordt toegevoegd aan
voedselproducten. Een Spaanse studie bij dieren heeft aangetoond dat de smaakversterker leidt tot een 40
procent toename van de eetlust. Uit onderzoek in het tijdschrift Obesity blijkt bovendien dat mensen die het
meest MSG consumeren, drie keer meer kans hebben op overgewicht dan mensen die helemaal geen MSG
eten. Het effect van leptine wordt mogelijk gemaskeerd door de schadelijke effecten van
mononatriumglutamaat op de hypothalamus, aldus Decotiis. Het effect wordt na verloop van tijd sterker; dus
hoe vaker je MSG eet, hoe meer je zult eten.
Sushi
Je denkt wellicht dat je gezonde en kleine porties vis eet als je voor sushi kiest. Maar eigenlijk is sushi meer
rijst dan iets anders, aldus de Amerikaanse diëtiste Susan M. Kleiner. Een kleine rol staat al snel gelijk aan
drie sneetjes wit brood.
Kunstmatige zoetstoffen
Door kunstmatige zoetstoffen als aspartaam en sacharine te eten fop je eigenlijk de hersenen. Het brein
wordt voorbereid op een dosis energie, maar krijgt die niet. Om dit te compenseren krijg je zin in zoet eten.
Kinderontbijtgranen
Ontbijtgranen bevatten meestal een stevige hoeveelheid witte bloem en suiker. Deze combinatie op een
nuchtere maag zorgt ervoor dat je insuline en bloedsuikerspiegel stijgen. In de ochtend is het cortisolniveau
het hoogst, wat een grote aanslag op het metabolisme betekent. Cortisol wordt ’s ochtends en ’s
nachts aangemaakt om het lichaam voor te bereiden op activiteit. Een hoog gehalte zorgt ervoor dat suikers
minder goed worden opgenomen en verwerkt. Dit werkt vermoeidheid en honger in de hand.
Pizza
De witte bloem, gehydrogeneerde oliën, bewerkte kaas en conserveermiddelen in je favoriete pizza kunnen
je bloedsuikerspiegel, productie van verzadigingshormonen en ‘hongergebieden’ in je hersenen negatief
beïnvloeden, zegt Decotiis. Met als gevolg dat je na een uur waarschijnlijk alweer honger hebt. Als je zelf
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een pizza maakt van hele granen, veel groenten en een klein beetje kaas, heb je een gezonde maaltijd die
rijk is aan vezels en eiwitten.
In het kort dus: beperk koolhydraten (suiker) en vermijd tarweproducten. [Knack]
http://www.ninefornews.nl/van-deze-11-voedingsmiddelen-krijgje-alleen-maar-meer-honger/

Economische oorlog met Rusland dreigt
Geplaatst door Jean Wanningen op 5 augustus, 2014
Als antwoord op de economische sancties tegen Rusland
overweegt de Russische president Poetin om het luchtruim
boven Siberië te sluiten voor westerse toestellen.
Een economische wedloop dreigt. Er is al het nodige geschreven over de kwestie Oekraïne, ook op deze
site. Daar wil ik het dus niet over hebben. Maar wel over de manier waarop dit conflict is aangepakt door
‘onze’ leiders en welke gevolgen die aanpak mogelijk zal kunnen hebben. De manier waarop de VS en EU
de kwestie Oekraïne hebben aangepakt verdient geen schoonheidsprijs wat mij betreft. Los van het feit dat
ik me afvraag wat een EU, met haar eigen enorme financiële problemen, te zoeken heeft in een door-endoor corrupt land had het de zaken veel slimmer moeten aanpakken. Een kind kan bedenken dat Rusland
zich zou verzetten tegen een ‘annexatie’ door het Westen van Oekraïne, want zo beziet de dictator in het
Kremlin de kwestie natuurlijk.
Als de EU en de VS slim waren geweest dan hadden ze de kluit verdeeld. De EU wat, Rusland wat en vooral- het straatarme, corrupte land wat. Maar nee, voor de EU en de VS is het alles of niets. Probleem is
alleen dat de strategische belangen (schalie- en ander gas en de Zwarte zeehaven) zich vooral in het
zuidoosten van Oekraïne bevinden. En laten juist daar nu veel Russen wonen. Het hoeft dus niemand te
verbazen dat Poetin in het geweer komt tegen een te grote invloed van het Westen in zijn achtertuin. Niet
alleen wil hij Oekraïne bij de Euraziatische Unie trekken, hij heeft evenmin trek in een buurland dat onder de
invloedssfeer van het Westen staat. Dan kan de nieuwe Commissievoorzitter Juncker nog zo hard roepen
dat Oekraïne de eerstkomende jaren niet hoeft te rekenen op een lidmaatschap van de EU, we weten
intussen allemaal hoe Brussel werkt. Stapje-voor-stapje totdat er geen weg terug meer is.
Nu hebben de EU en de VS een heuse economische oorlog ontketend, waarvan je je kunt afvragen of daar
winnaars uit voort zullen komen. Ik denk het niet, integendeel. Terwijl de eurozone wel een economische
oppepper kan gebruiken doen we de deur dicht voor Moskou. Is dat wel zo slim? Poetin overweegt nu het
luchtruim boven Siberië te sluiten voor Westerse toestellen als repercussie voor de economische sancties
van het Westen. Dat is slecht nieuws voor KLM en andere luchtvaartmaatschappijen.
Dit hele conflict loopt totaal uit de hand, is sowieso slecht voor de handel en levert alleen maar verliezers op.
Er staan islamitische hordes aan de poort van Europa en de Europese zuidgrens is zo lek als een mandje,
sterker, we hebben miljarden geïnvesteerd in een peperduur detectiesysteem, met als enig resultaat dat er
meer Noord-Afrikanen Europa binnenstromen. Ik weet niet hoe u er tegenaan kijkt, maar in mijn ogen
worden we geregeerd door op macht beluste amateurs. Dit opgeteld bij de nog lang niet overwonnen
eurocrisis vervult me met zorg voor de toekomst. Grote zorg.
Hier vindt u een overzicht van mijn columns en u kunt mij hier volgen op Twitter.

Amerikaanse FDA houdt getest medicijn tegen ebola tegen
President Britse gezondheidsfaculteit noemt farmaceutische industrie ‘moreel bankroet’ - Artsen Zonder
Grenzen: Uitbraak ‘totaal oncontroleerbaar’ – Patiënt met ebola stort in elkaar op Londense luchthaven
Gatwick
Op de luchthaven van Londen Gatwick stortte afgelopen
zaterdag een ebola patiënt uit Afrika in elkaar. De vrees bestaat
nu dat de dodelijke ziekte Europa heeft bereikt.
De Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA geeft nog geen
toestemming om een met positieve resultaten getest medicijn
tegen ebola op de markt te brengen. Een door een arts gestarte
petitie om het middel alsnog vrij te geven, heeft inmiddels 15.000
handtekeningen gekregen. Volgens dr. Ben Neumann is er ‘nog
niet genoeg paniek’ uitgebroken om de farmaceutische bedrijven
ertoe over te halen nieuwe medicijnen tegen ebola te
ontwikkelen. Een gezaghebbende Britse professor zei zelfs dat dit nog steeds niet gebeurd is omdat ‘het
virus enkel Afrikanen treft’. Ondertussen lijkt een wereldwijde pandemie niet meer te voorkomen.
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Het medicijn dat door het Amerikaanse Tekmira Pharmaceuticals werd ontwikkeld is een op RNA
gebaseerde therapie, en werd met $ 140 miljoen gefinancierd door het Amerikaanse ministerie van
Defensie. Het medicijn werd met succes op enkele tientallen mensen uitgetest, maar de FDA houdt de
invoering tegen omdat het eerst zeker wil weten dat het middel ook in hoge doses veilig is. (1)
‘Farmaceutische industrie moreel bankroet’
Ondanks het feit dat ebola zeer dodelijk is –tussen de 60% en 90% van de patiënten overlijdt- is de
ontwikkeling van een medicijn voor bedrijven niet aantrekkelijk, omdat de ziekte hoofdzakelijk in arme
Afrikaanse landen voorkomt.
De Britse professor John Aston, president van de Faculty of Public Health, noemt de farmaceutische
industrie om die reden ‘moreel bankroet’. Hij vergelijkt de internationale reactie op ebola met AIDS, dat zich
eerst jarenlang ongehinderd door Afrika kon verspreiden, en pas serieuze aandacht kreeg toen ook grote
aantallen Westerlingen met het HIV virus werden besmet. (2)
‘Niet genoeg klanten voor medicijn’
De Amerikaanse arts dr. Ben Neuman gaf in een interview toe dat er ‘niet genoeg paniek’ is om de
farmaceutische industrie ertoe te bewegen medicijnen tegen ebola te ontwikkelen. ‘We hebben niet één
medicijn nodig, maar een cocktail en misschien een goed vaccin. Dat kost een hoop geld, en van wat we nu
weten zijn er minder dan 5000 mensen geïnfecteerd met ebola... Ik weet dus niet of er genoeg potentiële
klanten zijn die het rechtvaardigen om geld te steken in de ontwikkeling van deze medicijnen.’ (3)
Niettemin is het verschil met de uitbraak van de varkens/Mexicaanse griep in 2009 schrijnend. Toen gaven
de Westerse overheden miljarden uit voor de aankoop en verspreiding van vaccins en antigriepmedicijnen,
ondanks het feit dat het sterftepercentage van deze griep slechts 0,04% was.
Patiënten naar Amerika en Europa
Wetenschappelijke studies bevestigen het in sommige landen vastgestelde gegeven dat ebola zich
inmiddels via de lucht kan verspreiden. Westerse overheden beweren echter nog steeds dat de kans op
verspreiding gering is, en zijn er inmiddels toe overgegaan om vrijwel onbehandelbare patiënten naar
Amerika (5) en Europa te halen. (4)
Artsen zonder grenzen: Uitbraak totaal oncontroleerbaar
Artsen onder Grenzen waarschuwde al in juni dat de uitbraak van ebola in West Afrika ‘totaal
oncontroleerbaar’ was geworden (6). Eergisteren berichtten we dat de Wereld Gezondheid Organisatie
(WHO) dit inmiddels heeft bevestigd, en ‘catastrofale gevolgen’ verwacht, zoals het verlies van een zeer
groot aantal mensenlevens en ernstige sociaal-economische verstoringen.
Ebola bereikt Londen
Een vliegtuigpassagier uit Sierra Leone is afgelopen zaterdag op de luchthaven van Londen Gatwick
ingestort en daarna in een ziekenhuis overleden. Zij bleek ebola te hebben. De kans dat zij in het vliegtuig
met 128 passagiers, als wel op de luchthaven, anderen heeft besmet, is groot. Als dat bevestigd wordt, dan
staat hoogstwaarschijnlijk ook Europa een uitbraak te wachten. (7)
Jezidi’s
Jezidi’s (ook yezidi of yazidi genoemd, in het Koerdisch: Êzidîtî of Êzidî) zijn aanhangers van een
syncretistische geloofsovertuiging waarin men christelijke, islamitische (sjiitische), zoroastrische,
manicheïstische, mithraïstische en heidense elementen terugvindt. Jezidi is een vertakking van het
yezdanisme (afgeleid van het Koerdische woord yezdân dat ‘god’ of ‘engel’ betekent). De andere vertakking
van het yezdanisme is het yarsanisme.
De jezidi’s zelf noemen zich liever “ezidi” (het Koerdische “Ezda” of “Azda” is de naam voor God; “ezidi” staat
dan voor “volk van God”).
Koerden zijn oorspronkelijk yezidi en/of aanhangers van Zoroaster.
Door de burgeroorlog in Irak zijn de Jezidi aldaar in verdrukking gekomen.[1]
Algemeen
Het jezidisme is een Koerdische ‘volksreligie’. De Yezedi’s hebben twee heilige boeken, geschreven in
Koerdisch: de Kitabe Cilve (Het boek van inspiratie) en de Meshef Resh (Het zwarte boek). Zij houden er
bijzondere zuiverheidstaboes op na en zijn erg ‘gesloten’ gestructureerd in een soort kastenstelsel.
Bovendien is het jezidisme endogaam: je wordt als jezidi geboren, je kan het dus niet worden. Ze
beschouwen zichzelf niet als moslims en hun religie niet als deel uitmakend van de Islam.
Traditioneel worden de jezidi’s door hun (hoofdzakelijk soennitische) vijanden verketterd als
duivelvereerders of Satanaanbidders. Eeuwenlang (en tot vandaag) werden de jezidi’s door vijandige buren
of regimes vervolgd[2]. Hoogtepunt van die vervolgingen was de slachtpartij die de bey van Rowanduz
aanrichtte in 1832[3]. De jezidi’s emigreerden in die Ottomaanse periode dan ook massaal naar
de Kaukasus en speelden vervolgens een belangrijke rol in Armenië, Azerbeidzjan en Georgië. Hun situatie
daar verslechterde na de val van de Sovjet-Unie. Ook in Turkije zorgde repressie voor emigratie: Turkse
jezidi’s migreerden vooral naar Duitsland.
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In Irak kampen jezidi’s met vijandigheid van islamitische militanten, en werden jezidi’s in 2007 het doelwit
van een aantal zware aanslagen. Als aanleiding werd de steniging van Du’a Khalil Aswad aangehaald.
Hierbij was in april 2007 het 17-jarige jezidimeisje Du’a Khalil Aswad in haar dorp doodgestenigd omdat ze
een relatie met een soennitische jongen had en er geruchten gingen dat ze moslim wilde worden. Op 23
april 2007 vermoordden ISIL-militanten 23 jezidi’s in Mosul. Op 14 augustus 2007 vond in de NoordIraakseplaats Qahataniya de zwaarste aanslag uit de Iraakse (burger)oorlog plaats. Bij een tegen de Jezidi’s
gerichte zelfmoordaanslag vinden 796 personen de dood en vallen meer dan 1500 gewonden. De aanslag
was een week ervoor door aan Al Qaida verbondenislamitische militanten aangekondigd omdat zij Jezidi’s
als anti-islamitisch zien. Ook hier werd opnieuw de steniging van Du’a Khalil Aswad als reden aangehaald.
Vandaag leven er naar schatting 75.000 jezidi’s in West-Europa (vooral Duitsland en Zweden), 150.000 in de
Kaukasus en 500.000 in Iraaks Koerdistan. De jezidi’s hebben het moeilijk om zich te handhaven in de
stedelijke Europese samenleving en om het jezidisme te institutionaliseren. In België heeft de
jezidigemeenschap haar centrum in Luik; de Brusselse jezidi’s zijn voornamelijk afkomstig uit de
voormalige Sovjet-Unie. In Nederland leven er zo’n 5000 jezidi’s.
De totale omvang van het aantal volgelingen van het jezidisme wordt geschat op circa 2 miljoen mensen.
Voertaalbewerken
De voertaal van de jezidi’s is Koerdisch, meestal het Kurmanci-dialect dat vooral in Noord-Koerdistan wordt
gesproken.
Pelgrimagebewerken
Graf van Sjeik Adi
Lalish, een stadje ten noorden van Mosoel (Irak) is de heilige plek voor
de jezidi’s en is het centrum van de zesdaagse pelgrimage van de
jezidi’s. In Lalish bevindt zich het graf van Sjeik Adi, de stichter van het
jezidisme.

Rusland ontkent pantservoertuigen in Oekraïne; VS stuurt troepen en tanks naar Polen
Oekraïne stuurt steeds meer soldaten naar grenzen met Rusland - Rusland zal bij aanval terugslaan met
kernwapens
Amerika stuurt zware M1 Abrams gevechtstanks naar Polen. Het
is naief te denken dat Rusland dit niet als een zeer grote
bedreiging zal opvatten.
De Russische geheime dienst FSB ontkent berichten van
Westerse journalisten dat 23 Russische pantservoertuigen en
tankwagens de grens met Oekraïne zouden zijn overgestoken
en in door separatisten beheerst gebied rijden (2). Tegelijkertijd
schakelt de Amerikaanse regering Obama weer in een hogere
versnelling richting het veroorzaken van de Derde Wereldoorlog door de eerste 600 soldaten van de
e
1 legerbrigade naar Polen en de Baltische Staten, grenzend aan Rusland, te sturen.
Volgens de FSB is het in de Westerse media groot gebrachte nieuws van de pantservoertuigen onzin.
Russische mobiele teams zijn inderdaad actief, maar alleen aan de Russische kant van de grens. Die zijn
nodig omdat Oekraïne steeds meer soldaten naar de grensgebieden stuurt, en vanwege de aanhoudende
beschietingen van grensdorpen door het Oekraïense leger. (1)
Zware Amerikaanse tanks naar Polen
De Verenigde Staten lijken hoe dan ook uit op escalatie van het conflict in Oekraïne. Het Pentagon heeft
e
aangekondigd dat de eerste circa 600 soldaten van de 1 Cavalerie Divisie, onderdeel van de
e
1 Legerbrigade, naar Polen en de Baltische staten worden gestuurd om deze landen te beveiligen tegen
Russische ‘agressie’. Dat is de omgekeerde wereld, aangezien Amerikaanse troepen daarmee in landen
worden gelegerd die direct aan Rusland grenzen.
De troepen worden vergezeld van zware M-1 Abrams tanks, infanterie voertuigen en bepantserde
troepenverplaatsers. In oktober arriveren ze in Oost Europa voor serie ‘oefeningen’, die drie maanden gaan
e
duren. De troepen gaan de 600 veel lichter bewapende soldaten van de 173 luchtlandingsdivisie vervangen.
Rusland zal bij aanval terugslaan met kernwapens
Het is buitengewoon naïef van het Westen te denken dat Rusland de Westerse militaire opbouw aan zijn
eigen grenzen niet als zeer bedreigend zal opvatten. De afgelopen jaren hebben Putin, diverse ministers en
hoge militaire officieren regelmatig kenbaar gemaakt dat het leger bij een aanval op Rusland zelf met
kernwapens zal terugslaan. Om die reden stationeerde Rusland reeds enkele tientallen SS-26 Stone (/
Iskander) raketten met kernkoppen bij de Poolse grens.
Xander - (1) Ria Novosti ; (2) NU ; (3) Stripes.com via Infowars ; (4) Ria Novosti ;
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MH17 en het Oekraïens gevechtsvliegtuig
Global Research, 30 juli 2014
Openbaringen van Duits piloot Peter Haisenko: stuitende analyse van het neerhalen van MH17,
vliegtuig werd niet geraakt door een raket, maar door
wapens van Oekraïens gevechtsvliegtuig
Er blijft onduidelijkheid over de tragedie met MH17 en er komt
veel fakenieuws naar buiten. De zwarte dozen zijn in Engeland
en worden daar geëvalueerd. Vooral de voicerecorder zal
interessant zijn, als je kijkt naar de duidelijke foto van de cockpit.
Klik op de foto en download deze foto als PDF voor een goede
resolutie. Dit is nodig, want alleen dan is te begrijpen wat
Haisenko beschrijft. De cockpit toont sporen van beschietingen.
Je kunt de in-en uitgang van gaten zien. De rand van de kleinere
gaten is rond en schoon, ongeveer 30 mm kaliber.
De hoek van de grotere gaten hebben een gerafelde uitgang en zijn naar buiten gebogen. Dit duidt dus op
explosies die van binnenuit hebben plaatsgevonden. Daar is door splinters ook gedeeltelijk de buitenste laag
van de dubbele lagen aluminium naar buiten gebogen of weg.
Rusland heeft radarbeelden vrijgegeven waaruit blijkt dat een Oekraïense jet SU in de nabijheid van MH17
vloog. Dit komt overeen met de verklaring van de Spanjaard “Carlos” die uit een verkeerstoren heeft gezien
dat twee Oekraïense gevechtsvliegtuigen in de directe omgeving van de MH17 waren.
Een SU 25 is uitgerust met een dubbelloops 30 mm kanon, het type GSh-302 / AO-17A, met 250
alternerende rondes met anti-tank splinter-explosieve projectielen. De beschadigingen op de foto komen
precies overeen met de schade die de granaten/kogels van SU 25 zouden veroorzaken!
Amerika spreekt steeds over een ongeluk. Zouden ze bedoelen dat per ongeluk passagiersvliegtuig MH17
werd geraakt, in plaats van het vliegtuig waarin Poetin zat, dat ook in de buurt was? De sporen op de cockpit
zijn geen ongeluk en ook zeker niet het gevolg van een BUK aanval op de grond!
Bron: http://www.globalresearch.ca/german-pilot-speaks-out-shocking-analysis-of-the-shooting-down-ofmalaysian-mh17/5394111
BBC censureert eigen reportage 'schiet Oekraïens gevechtsvliegtuig MHI7 neer?'
De videoreportage werd door Olga Ivshina van de BBC Russian Service gemaakt op 23 juli 2014. Waarom
werd het programma geschrapt? Is het omdat het BBC team niet in staat was om enig bewijs te vinden van
een raket die zou zijn afgevuurd door de Novorossiya Militie door een "BUK" M1 installatie, zoals de
Oekraïense veiligheidsdienst ("SBU") beweert?
Original BBC Video
Report: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.bbc.co.uk/russian/multimedia/2
014/07/140722_v_mh17_buk_hunt.shtml
Dit is een momentopname van hoe de pagina eruitzag op 23 juli 2014 12:46:50 GMT
Of is het omdat elke ooggetuige die door de BBC werd geïnterviewd er zeker van was dat er vlak voor de
catastrofe een of twee Oekraïense militaire vliegtuigen naast Malaysian Airlines MH17 vlogen?
Of is het omdat ooggetuigen bevestigen dat de Oekraïense luchtmacht als menselijk schild civiele
vliegtuigen laat vliegen over Novorossiya om militaire vliegtuigen aanvallen te laten uitvoeren tegen de
burgerbevolking?
Olga Ivshina, BBC: De Oekraïense veiligheidsdienst heeft foto's en een video gepubliceerd, die naar hun
mening bewijzen dat de Boeing werd neergeschoten door een "BUK" raket. We hebben geprobeerd om deze
foto's en informatie op de locatie ervan te controleren. Een van de foto's toonde een landschap niet ver van
de stad Torez. We hebben de rook, de markers (bomen) en de locatie vergeleken. We konden echter geen
enkele aanwijzing van een raketlancering vinden.
Sergey Godovanets, commandant van de Militie in Snezhnoye: de regering gebruikt normaal civiele
vliegtuigen om zich achter te verbergen. De ervaring is dat zich erachter verstoppen, er plots achter vandaan
komen en een bom gooien en zich er dan weer achter verbergen.
Olga: De lokale militie benadrukt dat ze geen wapens hebben die een straaljager op een aanzienlijke hoogte
kunnen neerschieten. Maar, als ze deze wapens zouden hebben, dan zouden ze het zeker hebben
geprobeerd.
Bron: http://www.globalresearch.ca/deleted-bbc-report-ukrainian-fighter-jet-shot-down-mhi7-donetskeyewitnesses/5393631
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M118&ss=P2529&l=NL
Bewijzen MH17: een mislukte valse vlag operatie door VS en Oekraïne
Door 21WIRE 21st Century Wire, 25 juli 2014
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Tot afgelopen maandag was het neerhalen van Malaysian Airlines MH17 op 17 juli 2014 een potentiële
‘game changer’ voor de wereldwijde geopolitiek en de nieuwe Koude Oorlog.
21WIRE wil met dit artikel zo dicht mogelijk bij de waarheid proberen te komen als mogelijk. Aan de hand
van Engelse, Russische en Oekraïense bronnen zullen we kritisch kijken naar de "berg aan bewijzen" uit
Washington, Kiev en Europa. We zullen laten zien dat de berichten die nu wereldwijd worden getoond
afkomstig zijn van het Amerikaanse bronnen en de regering in Kiev, die continue worden herhaald door
CNN, BBC, FOX-NewsCorp, ABC, CBS en NBC.
We hebben opvallende abnormaliteiten al eerder gepubliceerd bij 21WIRE, waaronder ook deconnecties met
vlucht MH370.
Op de rand van een nieuwe oorlog
Afgelopen maandagochtend 21 juli 2014 was geen aangename dag voor het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken. Russische functionarissen verrassen Washington en partners door alle beschikbare
satellietbeelden en luchtverkeersleidingdata rond de laatste minuten van MH17 vrij te geven – en dat live op
televisie. De gegevens schilderen een heel ander beeld dan dat wat de Westerse media toont. Moskou heeft
haar bevindingen ook aan Europese autoriteiten overhandigd.
We hopen dat wereldwijd de tijd wordt genomen om kritisch te kijken naar alle beschikbare informatie, in
plaats van simpelweg alles te herhalen wat uit de kokers van Amerika en Kiev komt. Om de geopolitieke
context van dit verschrikkelijke incident te begrijpen moeten we zoeken naar het motief en de middelen en
welke partijen het meest zullen profiteren.
Alle indicatoren wijzen op een gecoördineerde, maar mislukte valse vlag operatie (De zogenaamde valse
vlag operatie is dusdanig ontworpen dat het lijkt alsof ze worden uitgevoerd door andere entiteiten, zoals
bijvoorbeeld regeringen, ondernemingen en andere organisaties en zijn zowel geheim als clandestien).
MH17: vliegroute gedoemd
Een woordvoerder van Malaysian Airlines heeft bevestigd dat de
Oekraïense Air Traffic Control (ATC in Kiev) om onbekende
redenen vliegtuig MH17 van de oorspronkelijke vliegroute (L980)
liet afwijken. Waarschijnlijk werd dit bevel gegeven terwijl MH17
nog boven het luchtruim van Polen vloog. L980 is een van de
meest populaire en drukste vluchtroutes ter wereld.
Toen MH17 in het Oekraïense luchtruim kwam werd het 200
kilometers noordelijker gestuurd, direct boven het oorlogsgebied.
Robert Mark, piloot en editor van het magazine Aviation International News Safety, bevestigt dat de meeste
vluchten van Malaysia Airlines van Amsterdam naar Kuala Lumpur via een zuidelijkere te vliegen. Data hier.
De BBC rapporteert op 17 juli: “Het Oekraiense SBU security service heeft de banden met conversatie
tussen air traffic control (ATC) en de crew van MH17 geconfisqueerd”.
Onafhankelijke onderzoekers zijn bang dat de audioverslagen van MH17 in beslag lijken te zijn genomen
door de overheid in Kiev. Is dit een cover-up van cruciaal bewijsmateriaal? Komt de opdracht om van
vliegroute te veranderen van de Oekraïense autoriteiten, via ATC? Normaal geeft “European Organisation
for the Safety of Air Navigation” (Eurocontrol) opdracht hiertoe. Eurocontrol is de internationale organisatie
die instaat voor de centrale coördinatie van de luchtverkeersleiding in Europa.
De Britse media lijken zich ermee te bemoeien door een meteen een "storm" op te voeren. MH17 werd
omgeleid om "onweersbuien in het zuiden van Oekraïne te vermijden". Dit werd direct
op Wikipedia geplaatst. Ook Nico Voorbach, voorzitter van de European Cockpit Association, wordt als
marionet ingezet. Hij vertelt The Guardian, ik hoorde dat MH17 moest omvliegen om slecht weer en
donderwolken te omzeilen".
Het probleem is dat Malaysian Airlines dit direct tegenspreekt in Malaysia News: de directeur van MAS
operations, Captain Izham Ismail, weerlegt de beweringen dat zwaar weer leidde tot een gewijzigd
vluchtplan van MH17.
De Westerse pers erkend dat er een verandering in de aanvliegroute is geweest. Het vermeende "zwaar
weer" verhaal lijkt een verzinsel, ontworpen om af te leiden en het feit verhullen dat de koers inderdaad
leidde naar oorlogsgebied.
Global Research verduidelijkt dit verwarrende onderwerp:
De route over het Oekraïense luchtruim waar het incident zich
heeft voorgedaan wordt vaak gebruikt voor Europese vluchten
naar Azië. Een andere vlucht met andere luchtvaartmaatschappij
was op dezelfde route op het moment van het MH17 incident,
evenals een aantal andere vluchten van andere maatschappijen
in de dagen en weken daarvoor. Eurocontrol houdt van alle
vluchten over het Europese luchtruim een database bij,
waaronder die over Oekraïne.
MH17 's gebruikelijke aanvliegroute was vergelijkbaar met de
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vliegroutes van zo'n 150 andere internationale vluchten die dagelijks over Oost-Oekraïne vliegen. Volgens
de Malaysische Airlines was de gebruikelijke vliegroute over de zee van Azov veilig verklaard door de
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.
Times of India publiceert: minuten voor de aanslag met de raket geeft de controller op de grond de piloten
toestemming om recht te gaan vliegen “direct routing” in plaats van de gebruikelijk zigzag koers via
navigatiepunten op de grond. Direct routing spaart tijd en kerosine.
Verschillende bloggers geven aan dat er met vluchtgegevens opFlightRadar en FlightAware is geknoeid
tussen 24 en 25 juli, de nieuwe “oude vluchten” werden geplaatst boven Donetsk People’s Republic in
plaats van de zuidelijkere route. Dat klopt niet met wat researcher Vagelis Karmiros publiceerde op sites
als Zero Hedge.
De gebeurtenis
Het fatale ongeluk vond plaats tussen 17:21:28 en 17:22:30 Moscow Time.
De luchtverkeersleiders in Kiev hebben de vlucht niet alleen direct boven het oorlogsgebied geleid, ze
hebben er ook voor gezorgd dat het vliegtuig goed zichtbaar was.
Het weer in de Oekraïne was bewolkt. Op de hoogte van 35,000 feet (+/-11.000 meter) zou het vliegtuig niet
zichtbaar zijn. Waarom het vliegtuig direct voor de raketinslag naar beneden werd geleid, naar 33.000 ft/
10.000 meter, zullen we nooit weten.
De Los Angeles Times rapporteert:
Malaysia Airlines MH 17 vloog 1000 meter boven de 32.000 meter grens van het verboden luchtruim toen
het werd getroffen door een raket. Tot op heden heeft Kiev geweigerd te erkennen of uit te leggen waarom
het vliegtuig naar 33.000 werd verplaatst.
Persbureau Interfax meldt dat de Oekraïense veiligheidsdienst SBU alle opnames van gesprekken tussen de
Oekraïense luchtverkeersleiding en de bemanning van MH17 direct na het incident in beslag heeft genomen.
De kans dat dit allemaal een 'ongelukkige samenloop van omstandigheden' was reduceert tot bijna nul
wanneer men deze feiten kent .
De Amerikaanse media spreekt continue over de crash in het gebied "dat in handen is van de rebellen”,
maar weinig mensen zijn zich bewust hoe klein dit bovengenoemde gebied eigenlijk is, slechts 80 kilometer
breed. Toen MH17 naderde vanuit de zuidoostelijke route over Horlivka met 580 mph (933 km per uur) is
MH17 iets meer dan 1 minuut zichtbaar geweest en als Kiev niet had bevolen dat MH17 haar koers en
hoogte veranderde, dan zou het vliegtuig helemaal nooit zichtbaar zijn geweest.
Tijd om doel te bepalen was dus zeer kort
Volgens Janes Defense, vergt een SA-11 (NAVO-codenaam) of 'BUK' raketsysteem 5 minuten om actief het
doel te bepalen, gevolgd door nog eens 22 seconden 'reactietijd' voordat er geschoten kan worden. MH17
was 70 seconden zichtbaar boven het gebied van de rebellen. Alleen als de rebellen het vliegtuig lang
voordat het zichtbaar was al in de gaten hielden en het konden onderscheiden van andere militaire en civiele
vliegtuigen in diens omgeving, kan Washington’s theorie steek houden.
Russische satellietbeelden
De Russische regering heeft op maandag alle beschikbare satellietbeelden en luchtverkeersleidingdata rond
de laatste minuten van de vlucht MH17 vrijgegeven, in bijzijn van bijna alle wereldwijde grote
nieuwszendeers. De conclusies die kunnen worden getrokken zijn op zijn zachtst gezegd opmerkelijk:
Minuten voor het neerhalen van MH17 maakte het vliegtuig een mysterieuze 'bocht naar links', boven het
gebied rond Donetsk, rond 17:20 Moskou tijd. Na deze afwijking van 14 kilometers probeert het vliegtuig
weer de koers te hervatten, om compleet van de radarbeelden te verdwijnen om 5:23 uur. De
luchtverkeersleiders in Kiev hadden MH17 al 200 mijl noordelijk omgeleid, recht naar de oorlogszone, dus de
vraag blijft: was Kiev ATC ook verantwoordelijk voor deze laatste, fatale omleiding, of is er een andere reden
voor deze ongebruikelijke en mysterieuze bocht?
Volgens duidelijke satellietbeelden die zijn verstrekt op 16 juli, had het Oekraïense leger 3-4 (van de 27 die
ze hebben) anti-aircraft BUK M1 SAM raketbatterijen dicht bij Donetsk gepositioneerd. Deze systemen
hadden volledige lancering, laad-en radio eenheden bij zich en lagen in de onmiddellijke nabijheid van de
crashsite van MH17. Een dag na het incident, op 18 juli, worden de BUK raketsystemen verplaatst.
Video:
Waarom verwijdert het Oekraïense leger deze short-range antiaircraft SAM raketten op 18 juli, batterijen die op 16 en 17 juli in
positie zijn gebracht in de regio van Oost-Oekraïne, terwijl het
bekend is dat de rebellen geen vliegtuigen of wat dan ook
bezitten? Zowel de VS als Kiev geven geen antwoord op deze
moeilijke vraag, misschien om voor de hand liggende redenen.
Daarbij komt dat het radioverkeer van het Oekraïene op 16 en
17 juli leger rondom Donetsk piekte, er waren 9 verschillende
radiosystemen actief. Op 18 en 19 juli was er plots nauwelijks
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radioverkeer meer en slechts 4 stations zijn actief. Als de rebellen een BUK raket hadden gebruikt, dan
zouden er signalen zichtbaar zijn geweest op die dag. Die waren er niet.
Vliegtuigen in de omgeving van MH17
Tussen 17.00 en 18.00 uur Moskou Tijd op 17 juli 2014 waren de volgende vluchten in de nabijheid van
MH17, op weg naar de fatale destinatie Grabovo:
1. Boeing 772 – zuidoost vliegend van Kopenhagen naar Singapore om 5:17pm
2. Boeing 778 – zuidoost vliegend van Parijs naar Taipei om 5:24pm
3. Boeing 778 – noordoost vliegend van Delhi naar Birmingham circa 5:20pm
4. Boeing 777 – Malaysia Airlines vlucht MH17 om 5:17pm
5. Oekraïens gevechtsvliegtuig (confirmatie van type door TBC) verschijnt op de radar, MH17 volgend op
dezelfde vlieghoogte, 4 km erachter, 5:21pm.
De piloten en passagiers van Singapore Airlines Flight SIA351 waren dichtbij en hebben het neerhalen van
MH17 met eigen ogen kunnen zien. Om 17:20 uur begint MH17 ineens vaart te verliezen. Een Su-25 jet
verschijnt plots op de ATC radar die klimt tot de hoogte en in de richting van MH17. De jet volgt MH17.
Een Su-25 kan trouwens ook bewapend zijn met R-60 raketten met een reikwijdte van 5km-12km. En op 4
juni 2014 schrijft Janes Defense dat Kiev twee soorten gevechtsvliegtuigen heeft aangeschaft die nog meer
kunnen: de Su-27 ‘Flanker’ en MiG-29 ‘Fulcrum’ fighter.
Su-25 ‘Frogfoot’ fighter – Max 7.000 m
Su-27 ‘Flanker’ fighter – Max 19.000 m
MiG-29 ‘Fulcrum’ jet – Max 18.000 m
Su-24 ‘Fencer’ fighter – Max 11.000 m
De precieze hoogte van MH17 is niet bekend, maar het is zeker
dat een straaljager het burgervliegtuig volgde.
De regering in Kiev liet weten op 17 juli geen militaire vliegtuigen
in de regio beschikbaar te hebben. Dat was een leugen. De
cover-up begon.
Toen MH17 werd geraakt waren er op de grond in de buurt van
Donetsk diverse BUK systemen van het Oekraïense leger
beschikbaar die hadden kunnen vuren. Op de dag zelf plaatsen
ze er een 8 kilometer ten zuiden Shakhterskoye, vlakbij de
crashsite in Grabovo.
IMAGE: Oekraïense Su-25 straaljager met raketten, ook de Su27 ‘Flanker’ en de MIG-29 Folcrum Fighter hebben deze.
MH17′s draaibeweging
Wat is de betekenis van deze mysterieuze bocht naar links? Is het een gevolg van een opdracht door Air
Traffic Control? Of is het een evasieve reactie van de piloten op iets? Een andere mogelijkheid is dat de
GPS weigerde om een of andere reden.
Er was op 17 juli toevallig ook een oefening gaande van de VS
en NAVO om met elektronische oorlogsvoering in de Zwarte Zee
te oefenen: operatie SEA BREEZE 2014′.
Alle Boeing jets (behalve die in de vloot van het Duitse
Lufthansa) zijn uitgerust met apparatuur waardoor vliegtuigen op
afstand door anderen (waaronder de VS) kunnen worden
overgenomen. Het zogenaamde ‘Boeing Uninterruptible
Autopilot’ (BUAP) systeem wordt vanaf de einde jaren 1990
standaard ingevoerd. Er wordt echter nooit over gesproken.
Het zou ook kunnen zijn dat MH17 werd geraakt door iets en dat
het daarom een nooddraai maakte van 180º, 14 km lang, net
voordat het compleet van de radar verdween. Op 23 juli publiceert Anna-News een interview met Russisch
gepensioneerd luchtmacht kolonel Aleksand Zhilin (Александр Жилин).
“Volgens de kolonel, werd om 16:19 uur (lokale tijd en 17:19
Moskou tijd), een R-60 raket geschoten door de Oekraïense jet.
De raket beschadigde de rechtse motor van de Boeing. De
Boeing werd geraakt, maar slaagde er toch in om in de lucht
blijven. Echter, de Boeing draaide 180 graden naar links. Het
was op dit moment dat de “valse vlag” aanval begon te
mislukken. Volgens Zhilin, is het plan door de VS verzonnen
maar met Oekraïense handen uitgevoerd.
De Boeing had moeten crashen bij de zuidelijke frontlinie van de Oekraïens-Russische grens. Was de
Boeing daar neergekomen, dan had het veiligstellen van de crashsite met troepen (in reactie op de
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internationale druk) ervoor kunnen zorgen dat de Oekraïnse de omsingeling van zijn brigades door rebellen
in het zuidelijke gebied bij door de Russische grens opgeheven kunnen worden".
"Toen de Boeing begon te draaien in de tegenovergestelde richting en blijkbaar nog bestuurbaar was, raakte
het Amerikaans-Oekraïense hoofdkwartier in paniek en beval een BUK batterij om het vliegtuig in de lucht te
vernietigen om vooruit te lopen op de mogelijkheid van noodlanding".
21WIRE sprak voormalig Tsjechisch diplomaat en politiek analist, Vladimir Suchan, die Zhilin's reactie in de
context kan zetten van wat er militair aan de hand was op het moment van de crash. Suchan: "Als MH17
boven de frontlinie over Snezhnoye was geraakt, dan zou het tijdstip en de beoogde locatie van ramp plek
de strategische omcirkeling van de rebellen hebben kunnen opheffen.
Als MH17 werd geraakt in de lucht door een raket, dan zal een SOS oproep hebben gedaan naar Air Traffic
Control in Kiev. De communicatietapes zijn echter direct weggenomen door Kiev.
Zal Groot Brittannië de ware informatie van de zwarte doos publiceren?
De mogelijke kaart van MH17’s laatste minuten: http://nikolay-istomin.livejournal.com/3057934.html.
Dit verhaal klopt met de gevonden vliegtuigresten, die in een erg groot gebied werden teruggevonden.
Het spreekt het standpunt van Amerika tegen, dat rebellen met een BUK een raket vanuit
Snezhnoye (Snizhne) het vliegtuig frontaal hebben geraakt.
Deze draai van 180 graden kan ook verklaren waarom Kiev gesprekken van rebellen “lekten”, om de BUK
batterij van de rebellen te plaatsen in Debaltzevo, een paar kilometers noordwest van de crashsite in
Grabovo.
Maar dat zou de mysterieuze bocht niet hebben kunnen verklaren, de bocht die ze hebben geprobeerd om in
de doofpot te stoppen. De vinger wijst naar de straaljager van het Oekraïense leger.
Als onderdeel van de PR schadebeheersing campagne publiceert Washington deze Google Map-achtige
plaat op dinsdag 22 juli, de BUK batterij van de rebellen is nu geplaatst in Snezhnoye:

Ongelooflijk, Washington plaatst de BUK batterij waarmee rebellen zouden hebben geschoten naar MH17
nu ineens nabij Snezhnoye. Dit weerspreekt John Kerry’s en Obama’s eerdere “berg aan bewijzen”.
Klokkenluider: Spaanse Air Traffic Controller in Kiev
Carlos, een Spaanse luchtverkeersleider in Kiev, heeft publiekelijk gedeeld dat er Oekraiense Su-25
gevechtsvliegtuigen van het leger naast MH17 vlogen (ETN): Toen het vliegtuig was neergehaald moest hij
de luchtverkeersruimte onmiddellijk verlaten. Er werd direct gefluisterd dat het leger hierachter zat. Wie de
opdracht had gegeven was onduidelijk. Carlos heeft gezien dat er 2 Oekraïense jets MH17 begeleiden,
voordat het na drie minuten van de radar verdwijnt. Hij twittert erover vanaf het vliegveld.
CSI: MH17
Crime scene onderzoek en mogelijkheden:
1. Een bom aan boord
2. Raket in de lucht vanuit een jet
3. Raket vanaf de grond
Autopsie van de lichamen van de slachtoffers kan ook meer duidelijkheid verschaffen over de ware gang van
zaken. Maar Nederland (die deze autopsie onder haar hoede heeft) zal nooit de Amerikaanse en
Oekraïense leugen tegenspreken.
Als MH17 inderdaad is neergeschoten (door een Oekraïense jet of een BUK of beiden) als valse vlag
incident om de oorlog te kunnen verklaren, zal Maleisië dan stappen zetten en de oorlog verklaren aan de
Oekraïne? Zal de VN sancties bevelen tegen Kiev?
VS-NAVO’s Militaire oefening eindigt op 17 juli
De publieke presentatie van Ruslands satellietgegevens op maandag 21 juli heeft Washington voor het blok
gezet.
Het is geen toeval dat de VS en de NAVO een grootschalige militaire en inlichtingen oefening hielden in de
Zwarte Zee, net ten zuiden van de Krim, SEA BREEZE 2014, eindigend op ... 17 juli.
Honderden Amerikaanse militaire specialisten oefenden met 'oorlogssituaties' in elektronische oorlogvoering,
met het verzamelen van gegevens van een spionagesatelliet en 'monitoren' van alle passagiersvliegtuigen in
de regio. Een grote militaire oefening in de buurt - nog zo een onwaarschijnlijk toeval.
Is het ook toeval dat de VS net zijn nieuwe experimentele satelliet boven Oost-Europa had hangen,
gedurende 1-2 uur, direct boven Donetsk in het oosten van Oekraïne ?
Naast SEA BREEZE hebben de NAVO en VS ook een jaarlijkse manoeuvre gepland: “Rapid Trident 2014”
gepland in en om de Oekraine.
Er waren oncomfortabele realiteiten aan de hand net voor 17 juli in Kiev. De troepen verloren hun moraal.
Kiev verloor goodwill in de wereld en in de Oekraïne. Na 17 juli oogstte Kiev publieke sympathie en steun.
Het was ook zo toevallig dat op 18 juli een massaal offensief werd gelanceerd, waarvan militaire analisten
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geloven dat deze vele weken van tevoren moet zijn gepland – en niet zomaar een reflexmatige reactie op de
tragedie van MH17 kan zijn geweest.
Ze waren bezig de oorlog te verliezen.
Na het neerhalen van MH17 praten sommige lieden over
"humanitaire wapenstilstand” maar het regime in Kiev lanceert
ondertussen drie massale offensieven uit in het noorden, het
westen (van Artemovsk, een grote tankaanval inbegrepen) en in
het zuiden. Het duurt een tijd om een offensief voor te bereiden,
dus dit moest van tevoren zijn
geplandhttp://voicesevas.ru/news/yugo-vostok/2968-voyna-nayugo-vostoke-onlayn-18072014-hronika-sobytiy-postobnovlyaetsya.html.
Er komen deze week ook verontrustende berichten binnen over
militaire droppingen van Witte Phosphorus op burgerdoelen in
gebieden rond Lugansk. Hier zijn twee onbevestigde video's van
20-21 juli, 2014:
Kiev zal bankroet raken. Bronnen uit het parlement in
Kiev bevestigen dat vanaf 1 augustus Kiev zijn soldaten niet
meer kan betalen. Wil Kiev de oorlog tegen “terroristen” in Oost Oekraïne doorzetten dan moeten er nieuwe
geldbronnen worden aangeboord.
Na de ramp met MH17 gaan er stemmen op in het buitenland om militaire hulp te sturen en de Oekraïne
sneller medelid te maken van de NAVO. Nederland stuurt nu al NAVO troepen, naar het oorlogsgebied (The
Netherlands, are weighing up deploying NATO troops into the middle of this war zone) “om de crashsite
veilig te stellen”.
Vladimir Putin veroordeelt de gang van zaken: 'ik begrijp en zie wat hier gebeurt, de westerse NAVO bouwt
aan zijn militaire krachten op in het Oosten, in de Zwarte Zee en de gebieden rondom de Baltische staten.
Wat het Westen ook zegt'.
Terwijl de VS Kiev oostwaarts duwt richting Rusland om zijn marionettenrol te vervullen in een oorlog valt de
financiële en politieke situatie in Oekraïne uit elkaar.
Op donderdag 24 juli zegt premier of Ukraine Arseniy ‘Yatz’ Yatsenyuk (foto) af te
willen treden uit de door Washington-gestuurde coalitie. Video:
Gefabriceerd ‘bewijs’ uit Washington en Kiev
Na de bekendmaking van Ruslands satellietdata wordt het verhaal in Amerika
gewijzigd in theorie 1) de rebellen hebben MH17 per ongeluk neergeschoten en
theorie 2) Rusland is schuldig want zij hebben de condities gecreeerd voor deze
tragedie”.
Sinds het incident op 17 juli proberen Kiev en het ministerie van Buitenlandse Zaken
de rebellen en Putin de schuld in de schoenen te schuiven op basis van de volgende
zaken:
1. De audio “tapes” die zijn uitgegeven door Kiev
2. Video en foto’s van BUK batterijen
3. Claims van Kiev dat Oekraïne “geen militaire vliegtuigen in de lucht had” ten tijde van de crash. Dit wordt
door het Westen ook steevast herhaald en “erkend”.
Op 22 juli moet President Petro Poroshenko (foto) dus ook het officiële
verhaal van Kiev aanpassen.
Suchan verklaart hoe de westerse politieke media machine er alles aan doet
om Rusland en Poetin te casten voor de rol van internationale paria's: De
Oekraïne, de VS, de EU, de NAVO en andere westerse landen sturen
continue en systematisch grove leugens over bewijsmateriaal over de
tragedie met MH17 de ether in – ze maken botweg misbruik maken van de
tragedie. Doel is expansionisme van de NAVO en voeden van anti-Rusland
sentimenten.
Meteen na de crash uploadde de regering in Kiev een filmpje waarin is te zien hoe een BUK systeem wordt
verplaatst nabij Donetsk. Volgens Amerikaanse officials en CNN, FOX, ABC, NBC and CBS, was het
“onweerlegbaar” bewijs dat de rebellen de raket hadden afgevuurd.
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Rupert Murdoch’s krant, The Sun, kopte: “Poetin’s Raket”. Het lijkt op de poging van John Kerry en William
Hague en hun ‘open source bewijzen’ (YouTube videos) om de Syrische
regering de schuld te geven van een aanval met chemische wapens op de
eigen bevolking. Veel van de foto’s bleken te zijn vervalst, en ‘het gas’ kwam
uit Engeland.
Eindoordeel
Het is duidelijk dat Oekraïne de stroman is voor de VS en NAVO om oorlog te
voeren tegen Rusland. De partijdigheid van de Westerse verslaggeving over
de Oekraïne is opvallend. Ze kiezen de kant van Kiev en beschuldigen
rebellen, pro-Russische separatisten en Poetin. Er heerst een totaal gebrek
aan professioneel scepticisme dat ook de gebeurtenissen in Irak, Syrië enz.
typeert – en waarbij de kernvragen achterwege blijven. In Syrië is inmiddels
het tij gekeerd. Ook daar wordt al jarenlang een oorlog gevoerd door het
Westen, maar noemt men het internationaal steevast een “burgeroorlog”.
Beruchte valse You tube filmpjes en foto’s:
Kiev publiceerde ook bewust vervalste foto's, Link naar de gepubliceerde foto's
Audio Clips:
ITAR-TASS confirmeert vervalsing:
Lees ook: “Russische kozakken formaties zijn oorzaak van de chaos in de Oekraïne.”
We kunnen de conclusie trekken: Kiev brengt meerdere vervalste filmpjes naar buiten, Rusland geeft geen
andere partijen de schuld. Rusland deelt de satellietbeelden waardoor Washington wordt gedwongen met
een nieuw verhaal naar buiten te komen.
IMAGE: President Obama en John Kerry zijn niet in staat een duidelijke
versie van de gebeurtenis te presenteren. (Photo: RCJ)
Tot nu toe heeft Washington openlijk steun betuigd aan de fascistische en
racistische politieke partijen en militanten in het westen van Oekraïne, maar
terwijl Kiev’s wrede burgeroorlog doorgaat, kunnen op de wereld de
historisch bewuste mensen in Europa uiteindelijk in opstand komen tegen dit
risicovolle verstandshuwelijk.
Plaatsvervangend woordvoerder Marie Harf zei op dinsdag 22 juli dat, ja, de
Amerikaanse inlichtingendiensten nog steeds de berichten op 'social media'
als onderdeel van wat Staatssecretaris John Kerry omschrijft als "berg van
het bewijzen" rekenden. Harf heeft het zichtbaar moeilijk, stottert en heeft
zenuwachtige trekken.
Foto MARIE HARF: Onder President Obama, leden van het State
Department worden ineens ‘politieke activisten’.
De Amerikaanse regering bekende op afgelopen dinsdag dat zij bluften toen
zij “zeker” waren dat Rusland de schuldige was. Washington nodigde
medewerkers uit van Washington Post en LA Times, voor een update.
Los Angeles Times rapporteert: “Spionagediensten van de VS hebben niet kunnen verifiëren welke
nationaliteiten de daders hadden. Het SA-11 [anti-aircraft missile] zou door een “wegloper” van het
Oekraïense leger kunnen zijn bediend.
Het officiële verhaal van Washington luidt nu:
1. Separatisten schoten per ongeluk het verkeerde vliegtuig neer.
2. De raket miste doel door slechte geschoolde pro Russische rebellen.
3. Een eenzame gek, the lone wolf heeft het weer gedaan.
Amerikaans onderzoek reporter Robert Parry publiceerde op Consortium News, 20 juli (gebaseerdd op CIA
bron): Wat mij is verteld door een bron, die in het verleden vaak nauwkeurige informatie heeft geleverd, is
dat de Amerikaanse inlichtingendiensten over gedetailleerde satellietbeelden beschikt van de waarschijnlijke
batterij raket die de noodlottige raket heeft gelanceerd, maar de batterij onder de controle van de
Oekraïense regeringstroepen te zijn, in Oekraïense uniformen. "
Schrijver Walker spreekt in the Guardian over claims van pro-Russische separatisten in het oosten van de
Oekraine die helemaal geen BUK syteem zouden bezitten. En over ooggetuigen die door Gagarin Street in
Torez een Buk hebben zien vervoerd worden. Walker brengt slim de mogelijkheid dat de BUK van Kiev was
niet als optie naar voren.
Het eerste plan om een burgervliegtuig neer te halen dateert uit het Pentagon in 1962. Een ex-NSA analist
zegt in Strategic Culture:
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Het gebruik van commerciële passagiersvliegtuigen als “valse vlag doelwitten” voor de Amerikaanse
nationale veiligheid en inlichtingendiensten is niets nieuws. Uit de Nationale Archieven is ongeveer vijf
maanden voor de 9/11 aanslag een explosief geclassificeerd document naar voren gekomen.
Het document heeft de titel "Rechtvaardiging voor de Amerikaanse militaire interventie in Cuba" en schetst
voor de toenmalige minister van Defensie Robert McNamara een reeks van valse vlag aanvallen, met de
codenaam OPERATIE NORTHWOODS. Op verschillende doelen in de VS zouden aanvallen worden
uitgevoerd, maar de regering van Fidel Castro in Cuba zou de schuld in de schoenen moeten krijgen
geschoven. De datum is 13 maart 1962 en het Top Secret document NORTHWOODS is opgesteld door
Geheime Special Operations-officier, General Edward Lansdale.
In “OPERATIE NORTHWOODS” staan plannen voor het tot zinken brengen van een boot vol Cubaanse
vluchtelingen op weg van Cuba naar de Amerikaanse kust, het opblazen van een Amerikaans schip in
Cubaanse wateren en nog belangrijker (in het licht van de recente ramp met van Malaysian Airlines vlucht
17 in het oosten van de Oekraïne) een Cubaanse luchtmacht
aanval veinzen op een commercieel vliegtuig vol burgers.
Lansdale concludeert dat de Amerikaanse invasie in Cuba brede
steun zou ontvangen als gevolg van het verontwaardigde volk.
De opinie van de wereld en de Verenigde Naties moeten gunstig
worden beïnvloed door de het internationale imago van de
Cubaanse overheid negatief te beïnvloeden. Cuba moest
worden afgeschilderd als een alarmerende en onvoorspelbare
bedreiging voor de vrede van het westelijk halfrond.
Deze blauwdruk wordt nu zeker door de Amerikaanse
inlichtingendienst weerspiegeld. De VS en hun NAVObondgenoten maken gebruik van volledig gesynchroniseerde
boodschappen. Er is wilde speculatie, de rebellen in het oosten
van Oekraïne worden gekarakteriseerd als terroristen, Rusland
als de vijand en president Vladimir Poetin als 'de personificatie
van het kwaad' voor de Westerse consumenten.
De wereld kan alleen maar bidden, dat de waarheid zal
zegevieren.
Lees meer MH17 nieuws op: 21st Century Wire MH17 Files
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M118&ss=P2528&l=NL

Niet vermeld op ingrediëntenlijst
Je hebt naar aanleiding van de uitzending misschien snel
gecontroleerd of jouw bakker ook L-cysteïne gebruikt. En
waarschijnlijk stond het niet op de ingrediëntenlijst. Betekent dit
dat het niet in je brood zit? Nee. Volgens de Europese wetgeving
hoeft de broodverbeteraar E920 namelijk niet vermeld te worden.
Niet verplicht te vermelden
Supermarkten die hun brood in de winkel afbakken en bakkers
die hun brood vers verkopen hoeven geen ingrediëntenlijst op
hun product te vermelden. Maar dit betekent niet automatisch dat er geen L-cysteïne in het brood zit.
Daarnaast toont de ingrediëntenlijst op níet dagverse broden alleen de grondstoffen die een functie hebben
in het eindproduct. Denk hierbij aan ingrediënten als meel, water, zout, maar ook grondhulpstoffen die
bijvoorbeeld de houdbaarheid verbeteren.
Europese wetgeving
L-cysteïne valt niet onder die grondhulpstoffen. De stof heeft een functie in de bereiding van het brood en
wordt daarom op grond van de wet gedefinieerd als technische hulpstof. Het zorgt ervoor dat het deeg
soepeler wordt, wat de bereiding van brood versnelt. Technische hulpstoffen zijn wettelijk gezien iets anders
dan ingrediënten en hoeven daarom niet op het etiket te worden vermeld. Dit betekent niet dat het niet meer
in het eindproduct zit. L-cysteïne zit wel degelijk in je brood maar staat dus als gevolg van Europese
wetgeving niet op de verpakking.
Bron: Europese wet
http://keuringsdienstvanwaarde.kro.nl/seizoenen/2014/afleveringen/06-022014/niet_vermeld_op_ingredientenlijst
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Maak een einde aan de stilte: WO III wenkt!
13 mei 2014, The Guardian
Waarom tolereren we de dreiging van een nieuwe wereldoorlog, die zogenaamd in onze naam gevochten
gaat worden? Waarom geloven we de leugens? Harold Pinter schreef, we zijn zo geïndoctrineerd, het is één
grote, briljante, geestige en zeer succesvolle hypnose act; alsof de waarheid nooit is gebeurd, zelfs terwijl
het gebeurt.
Amerikaans historicus William Blum publiceert elk jaar een bijgewerkte samenvatting van het verslag van de
Amerikaanse buitenlandse politiek. Er blijkt uit dat de VS sinds 1945 heeft geprobeerd om meer dan 50 veelal democratisch gekozen - regeringen omver te werpen; in 30 landen heeft Amerika zich bemoeid met
de verkiezingen en in 30 landen de burgerbevolking gebombardeerd; de VS heeft chemische en biologische
wapens heeft ingezet en geprobeerd om buitenlandse leiders te vermoorden.
In veel gevallen is Groot Brittannië collaborateur. Het menselijk lijden en criminaliteit wordt in het Westen niet
erkend, ondanks geavanceerde communicatie en de aanwezigheid van vrije journalisten. Dat de meeste
slachtoffers van het terrorisme moslims zijn, mag niet worden gezegd. Dat het extreme jihadisme, wat leidde
tot 9/11, een gevolg was van het Anglo-Amerikaanse beleid (Operation Cyclone in Afghanistan) wordt
onderdrukt.
De naam van "onze" vijand is door de jaren heen steeds veranderd, van communisten tot islamieten. Over
het algemeen is het elke samenleving die onafhankelijk is van het westen, die strategisch is gelegen of
belangrijke grondstoffen bezit. De leiders van deze naties worden meestal met geweld opzij geschoven,
zoals Mohammed Mossedeq in Iran en Salvador Allende in Chili, of ze worden vermoord, zoals Patrice
Lumumba in Congo. De onafhankelijke leiders worden stuk voor stuk slachtoffer van een westerse
mediacampagne vol met karikaturen en laster, denk aan Fidel Castro, Hugo Chávez en nu Vladimir Poetin.
De rol van Washington in Oekraïne is alleen maar anders in die zin dat de gevolgen opvallend kunnen zijn.
Voor het eerst sinds de Reagan-jaren dreigt de VS de Derde Wereldoorlog te beginnen. Oost-Europa en de
Balkan zijn inmiddels militaire buitenposten van de NAVO geworden en Oekraïne, de laatste "bufferstaat"
tegen de grenzen van Rusland, wordt verscheurd. Wij in het westen steunen de nieuwe nazi's in een land
waar de Oekraïense nazi’s Hitler steunden. Washington was het brein achter de militaire
machtsovername/staatsgreep tegen de democratisch verkozen regering in Kiev in februari van dit jaar.
Washington wilde namelijk de marinebasis van Rusland in de Krim veroveren. De Russen verdedigen zich,
zoals ze dat de laatste eeuw tegen elke dreiging en invasie van het westen hebben gedaan.
Maar de militaire omsingeling van de NAVO heeft alles versneld, samen met de door Amerikageorkestreerde aanvallen op etnische Russen in de Oekraïne. Als Poetin kan worden uitgelokt om hen te
komen helpen zal zijn rol van paria een door de NAVO georkestreerde guerrillaoorlog rechtvaardigen, een
oorlog die zich zal kunnen uitbreiden naar Rusland.
Maar, Poetin doet niet wat de oorlogszoekers hopen. Hij gaat in gesprek met Washington en de EU, hij haalt
de Russische troepen aan de Oekraïense grens weg en dringt aan bij de etnische Russen in het oosten van
de Oekraïne om het provocerende referendum niet te houden. Deze tweetalige bevolkingsgroep, een derde
van de Oekraïense bevolking, wil al heel lang een democratische federatie, welke de etnische diversiteit van
het land weerspiegelt. Ze zijn autonoom en onafhankelijk van Moskou. De meesten zijn noch "separatisten"
noch "rebellen", maar burgers die veilig willen leven in hun thuisland.
Oekraïne is veranderd in een CIA- themapark. Alles wordt gerund door CIA-directeur John Brennan in Kiev.
“Speciale eenheden" van de CIA en FBI richten een veiligheidsstructuur op die wrede aanvallen doet op
diegenen die de staatsgreep in februari niet steunden. Bekijk de video's, lees de verslagen van ooggetuigen
van het bloedbad in Odessa. Fascistische boeven brandden het hoofdkwartier van de vakbond af en
doodden 41 mensen die niet op tijd weg konden komen. Kijk naar de politie, die stond erbij, keek ernaar en
deed niets. Een arts probeerde mensen te redden maar werd tegengehouden door pro-Oekraïense nazi
radicalen. Een van hen duwde hem ruw opzij, met de belofte dat binnenkort hij en de andere joden van
Odessa hetzelfde lot tegemoet zouden gaan... Waarom zwijgt de hele wereld, vraagt hij zich af?
Russisch sprekende Oekraïners vechten om te overleven. Toen Poetin aankondigde de Russische troepen
aan de grens met de Oekraïne terug te trekken pochte Kievs minister van defensie, een stichtend lid van de
fascistische partij Svoboda, dat de aanslagen tegen de "opstandelingen" door zouden gaan. Het westen
heeft deze informatie –Orwelliaanse stijl- omgebouwd tot propaganda: Moskou zou proberen om de
conflicten te orkestreren, aldus William Hague. Obama evenaart het cynisme met groteske felicitaties aan de
coupe-plegers om hun “opmerkelijke terughoudendheid" na het bloedbad in de Oekraïense havenstad
Odessa. De coupe-plegers zijn illegaal, maar Obama noemt hen "naar behoren verkozen". Het gaat niet om
de waarheid, zei Henry Kissinger ooit, maar wat wordt gezien als de waarheid.
In de Amerikaanse media wordt de gruweldaad in Odessa afgeschilderd als geweld waarbij "nationalisten"
(neo-nazi's) werden aangevallen door "separatisten" (mensen die handtekeningen verzamelen voor een
referendum over een federaal Oekraïne). Men zegt graag dat de wereld is veranderd na 9/11. Maar wat is er
veranderd? Volgens de grote klokkenluider Daniel Ellsberg heeft er een stille staatsgreep plaatsgevonden in
Washington en bepaalt het ongebreideld militarisme nu de regels. Het Pentagon trekt op dit moment aan de
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touwtjes bij 124 “speciale operaties”, geheime oorlogen. De stijgende armoede en verdwenen vrijheid in
Amerika zelf zijn een logisch uitvloeisel van een staat die eeuwigdurend oorlog voert. Voeg daar het risico
van een nucleaire oorlog bij en stel de vraag: waarom tolereren we dit?
Door John Pilger
Follow John Pilger on twitter @johnpilger
Bron: http://johnpilger.com/articles/break-the-silence-a-world-war-is-beckoning
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M118&ss=P2466&l=NL

‘Russische strijdmacht nadert grens Oekraïne’; NAVO vreest aanval
Meer dan 100 Russische gevechtsvliegtuigen en helikopters
begonnen vandaag aan een nieuwe militaire oefening.
Volgens Mykhailo Koval, vicehoofd van de Nationale Defensie
en Veiligheidsraad van Oekraïne, nadert een grote Russische
strijdmacht van 33.000 soldaten –andere bronnen: 42.000- en
160 tanks de grens tussen beide landen (1). NAVO-generaal
Philip Breedlove wil dan ook zo snel mogelijk een grote
troepenmacht in Polen legeren, zodat er onmiddellijk op een
eventuele Russische aanval op Oekraïne kan worden
gereageerd.
Vanochtend begonnen de Russen opnieuw met een grote militaire oefening waaraan meer dan 100
vliegtuigen en helikopters deelnemen. Een woordvoerder van de luchtmacht maakte in zijn commentaar
geen enkele melding van de situatie in Oekraïne, maar het zal voor iedereen duidelijk zijn dat de oefening
niet ‘toevallig’ wordt gehouden.
Een official van de Russische geheime dienst FSB verklaarde vandaag dat er meer dan 400 Oekraïense
militairen de vluchtelingenstatus hebben aangevraagd bij Russische grenswachten. Alleen al gisteren
zouden 12 soldaten uit het Oekraïense leger zijn gedeserteerd, mede omdat ze geen munitie en geen
voedsel meer hadden. (2)
NAVO-generaal: ‘Snel troepen naar Polen’
De Londen Times haalt NAVO-generaal Philip Breedlove aan, die eist dat er zo snel mogelijk duizenden
soldaten en een grote hoeveelheid militair materieel in Polen worden gestationeerd. Daarmee wil hij een
eventuele Russische aanval op Oekraïne snel kunnen beantwoorden. (3)
Westen stevent op oorlog met Rusland af
Sinds het instorten van de regering van EU-lakei Yatsenyuk wordt de situatie in Oekraïne met de dag
onstabieler. Het Westen, dat deze chaos zelf in gang heeft gezet door eerder dit jaar een neonazistische
staatsgreep in Kiev te steunen, beweert nu bang te zijn dat Rusland de huidige chaos kan misbruiken om het
oosten van het land in te lijven.
Deze propaganda is zoals we de afgelopen tijd al vaak hebben laten zien enkel bedoeld om de bevolking in
het Westen rijp te maken voor een oorlog tegen Rusland.
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Zero Hedge ; (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

EU en NAVO, instrumenten voor imperiale dominantie
 | Afdrukken |

E-mail
Gemaakt op maandag 04 augustus 2014 12:21
Publicatiedatum
Geschreven door Antoine Uytterhaeghe
De relatie tussen de imperialistische belangen van de VS en de
EU wordt alsmaar duidelijker. Het volstaat hiervoor zich even de
moeite te getroosten om de door hen in praktijk gebrachte
geopolitieke strategie nader te bekijken. Het is een strategie van
de oude, gevestigde, economische machten om Rusland en
China te omsingelen.
In de internationale fora en tegenover de publieke opinie gebruikt
men daarvoor de geforceerde discussie over het inzetten van
militair geweld, handig verpakt in 'Responsibility to protect' (R2P)
en vredeshandhaving. Ze speelt zich af tegen een achtergrond
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van intensivering van de kapitalistische crisis.
Het westers imperium ontwikkelt een geopolitieke lijn om staten te dwingen hun markten open te stellen,
zodat het vrije toegang en controle kan krijgen over de grondstoffen van deze landen. Er is een intrinsiek
verband tussen economie en oorlog. De huidige leidende kringen in zakelijk en politiek Europa zijn tot de
conclusie gekomen, dat actief deelnemen aan de door hen geïnstigeerde conflicten, direct of indirect onder
leiding van de Verenigde Staten, een noodzaak wordt.
Weliswaar hebben de VS en de EU elk heel eigen belangen te verdedigen waardoor er andere
benaderingen of een andere manieren van aanpak worden nagestreefd. Maar vergeten we toch niet wat
Oekraïne bijvoorbeeld betreft, het de EU is die de bal aan het rollen heeft gebracht. De associatieovereenkomst met de toen zetelende president in Kiev, Janoekovitsj, kwam erop neer Oekraïne uit te
hongeren en de politieke leiders te discrediteren. Janoekovitsj was niet tegen de overeenkomst op zich,
maar eiste financiële compensatie voor de kosten die voortvloeiden uit deze associatie met de EU. Deze
werden zoals we weten door de EU geweigerd – of beter gezegd uitermate minimaal uitgemeten – gezien
de financiële eurocrisis. De escalatie van het conflict werd nog opgevoerd en aangewakkerd door bepaalde
EU parlementsleden en andere Europese politici met de steun van de media in onze contreien.
De EU volgde de Duitse lijn en wou eigenlijk enerzijds Oekraïne binnenhalen maar anderzijds toch ook met
Moskou op goede voet blijven. De VS van haar kant wilde zeker geen rekening houden met de Russische
belangen. Daarom waren en zijn er grote verschillen met de VS, die sinds de Oekraïense oranje revolte al
meer dan 5 miljard dollar geïnvesteerd heeft om een regime change te bewerkstelligen. De VS strategen
zoeken hun militaire inplantingen aan de grens met Rusland te verstevigen en een horige vazal op de
Oekraïense presidentiële stoel te zetten. Maar deze redenen worden in onze gevestigde media in alle
toonaarden gemeden en dus blijven ze voor de westerse burger onherkenbaar.
De verdachtmaking van anti-oorlogsbeweging
Door de slechte ervaring van het imperialisme in de oorlogen met Irak en Afghanistan wordt de inzet van
troepen bij specifieke fases van de interventie in toenemende mate uitbesteed (outsourcing). Zo krijgt men
na een bepaalde tijd een Irakisering of Afghanisering van de oorlog door getrainde politiekorpsen met een
paramilitair karakter. Deze worden door het Westen gealimenteerd en opgeleid, van geld en wapens
voorzien met de bedoeling niet langer eigen westerse militairen als kanonnenvlees te moeten inzetten in het
conflictgebied. Zo worden de ware doelstellingen van de oorlog voor het thuisfront beter versluierd en kan
men zich toch verder intensief met het conflict bemoeien. De ware doelstelling was en is om van deze staten
protectoraten te maken en zo te verhinderen dat Irak bijvoorbeeld een machtsfactor in het Midden Oosten
zou zijn. In Afghanistan wordt het land bepaalde bevoegdheden ontnomen om te verhinderen dat de
nagestreefde geopolitiek van het westers imperium in het gedrang zou komen. Ook bij de huidige opmars
van ISIS in Irak wordt door het VS imperium en zijn regionale partners, Turkije, Saoedi-Arabië en Qatar, lauw
gereageerd. Voor deze landden is ISIS immers een factor voor het verzwakken van Iran als regionale actor
in de Golf.
De hunkering naar uitbreiding van invloedssferen vanwege de VS, EU en NAVO kent geen grenzen. De
oostwaartse uitbreiding van NAVO en EU, maar ook de EU piste van vrijhandelsovereenkomsten en militaire
samenwerking, zijn vaste bestanddelen van het westers machtsstreven. Moldavië, Georgië en Oekraïne
gaan zo de geopolitieke frontlinie vormen tegen Moskou. Bijgevolg mogen we ons verwachten aan verdere
militaire escalaties in de omsingelingsstrategie van de VS en C°.
Een gelijkaardige strategie zien we in de Zuid-Chinese Zee, waar Washington met haar bondgenoten,
Taiwan, Japan en Vietnam, de militaire samenwerking en bewapening opdrijft en aanwakkert. Dit is een
duidelijke containment-strategie en omsingeling van China. Deze militaire opbouw van het westers imperium
samen met de Aziatische bondgenoten heeft het potentieel om vrij vlug in een militair conflict te ontaarden.
De VS heeft er geen bezwaar tegen dat Tokio de naoorlogse grondwet wijzigt om een actieve, agressieve
militaire politiek te kunnen uitwerken. Zodoende kan de huidige regering van Japan de inzetbaarheid van
haar strijdkrachten integreren in de Amerikaanse omsingelingsstrategie in Azië en in andere conflictgebieden
waar de hegemonie van het imperium in het gedrang zou komen. Dit is voor Japan een omschakeling naar
een agressief beleid. De beschuldiging aan het adres van de Japanse vredesbeweging dat zij door hun
optreden het vredelievend beleid van haar regering ondermijnt is onderdeel van de huidige
oorlogspropaganda en wil elke tegenstand in diskrediet brengen. Als we de manier van verslaggeving
hierover in onze media nader analyseren, dan zien we dat de show altijd het agressief optreden van het
eigen kamp versluierd. Bovendien vormt deze aanpak een onderdeel van voorbereiding en goedpraten van
de oorlog, waarbij geprobeerd wordt de anti-oorlogsstem politiek uit te schakelen.
http://uitpers.be/index.php/maatschappij/566-eu-en-navo-intrumenten-voor-imperiale-dominantie
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Aanwijzingen dat de VS van plan is een nucleaire aanval tegen Rusland
Geplaatst op 13 juni 2014 door WashingtonsBlog
Voorwoord door Washington's Blog: Daniel Estulin is om hetzelfde te zeggen.
Door Eric Zuesse :
Vertaald door Google; origineel: zie de link onderaan.
Op woensdag 11 juni, CNN kopte "De VS Sturen B-2 Stealth Bombers naar Europa," en meldde dat "ze
aangekomen in Europa deze week voor de training." Wikipedia merkt op dat B-2's werden "oorspronkelijk
ontworpen in de eerste plaats als een nucleaire bommenwerper, "en dat" De B-2 is het enige vliegtuig dat
grote lucht-grond afstand houden wapens kan dragen in een stealth-configuratie. "
Met andere woorden, het belangrijkste voordeel van de nieuwere, "Stealth" versie van B-2, zijn de eerste
strike (of-verrassing attack) nucleaire capaciteit. Dat is de upgrade: het vermogen van het wapen te sluipen
op de target-land en te vernietigen voordat het een kans heeft om het vuur af een van zijn eigen kernwapens
in reactie op dat "first strike" aanval. Het voordeel van Stealth is het creëren en het stationeren van een
nucleair arsenaal voor het doel van het winnen van een nucleaire oorlog, in plaats van voor het doel van het
hebben van voortdurende vrede via "Wederzijdse Assured Destruction ', of MAD.
Sommige historische achtergrond is hier noodzakelijk, zodat een lezer kan begrijpen waarom dit gebeurt - de
overstap naar een doelstelling van eigenlijk winnen van een nucleaire oorlog (in tegenstelling tot het
afschrikken van een). Men kan niet begrijpen wat er nu gebeurt in de Oekraïne zonder dat dit grotere plaatje.
(Dit account is geschreven in de veronderstelling dat de lezer weet al een deel van de beschuldigingen die
het bevat, maar niet allemaal, en dat de lezer op de link klikt, waar een bepaalde bewering vereist
documentatie en ondersteuning.)
Ik heb al eerder gemeld over "Hoe en waarom de VS opnieuw hebt opgestart, de Koude Oorlog (Het
achtergrondverhaal dat Geprecipiteerd Oekraïne Burgeroorlog)," en, "Hebben we echt naar Re-Start de
Koude Oorlog?" Ik wees uit dat er we niet echt nodig hebben om opnieuw te beginnen met de Koude
Oorlog, helemaal niet, want het communisme (waartegen de Koude Oorlog was, in ieder geval naar verluidt,
vocht) duidelijk verloren van het kapitalisme (we eigenlijk won de Koude Oorlog, en rustig), maar dat
Amerika's aristocratie heel veel hoeft te re-start een oorlog met Rusland - en waarom het doet.(Het heeft te
maken met het behoud van de dollar als 's werelds reserve valuta , iets dat Amerika's aristocraten voordelen
enorm.)
Dus bijvoorbeeld een recente CNN Poll heeft gevonden dat de Amerikanen 'angst voor Rusland is enorm
gestegen in slechts de laatste twee jaar. Onze media presenteren een soort nieuws "rapportage" dat de
Russische leider Vladimir Poetin, plaatst in een zeer kwaad daglicht, zelfs als het niet gerechtvaardigd door
de feiten .
De situatie is nu zo dat vergelijkbaar is met dat vlak voor de Eerste Wereldoorlog , toen de aristocratie in
Amerika besloten dat een voorwendsel moest worden gemaakt voor ons naar de oorlog tegen Duitsland.Dat
Oorlog was al in Europa gestart op 28 juli 1914, en president Wilson wilde de VS buiten te houden, maar we
uiteindelijk sloot hij aan de kant van JP Morgan and Company. Dit werd in detail gedocumenteerd in een
belangrijk boek uit 1985, Groot-Brittannië, Amerika en de pezen van de oorlog, 1914-1918 , die goed werd
samengevat in Zakelijk History Review , door op te merken dat: "JP Morgan & Co diende als financiële en
inkoper van Groot-Brittannië , en de auteur maakt het bijzonder goed gebruik van de Morgan Grenfell & Co
papieren in Londen om die relatie te onderzoeken. Het uitbreiden van de Britse vraag naar Amerikaanse
dollars te betalen voor de Noord-Amerikaanse invoer maakte de politiek van deviezen absoluut centraal in
Anglo-Amerikaanse betrekkingen. Hoe te beheren die de politiek werd de belangrijkste zorg van de
vertegenwoordigers van Hare Majesteit in de Verenigde Staten, "en vooral van financiële en inkoper van
Groot-Brittannië in de VS
In 1917, na bijna twee jaar van zware anti-Duitse propaganda in de Amerikaanse pers dat een
overweldigende publieke steun voor onze toetreding tot die oorlog tegen Duitsland gebouwd, Congres
vinden dat, maart 1915, "JP Morgan belangen had gekocht 25 van Amerika's toonaangevende kranten , en
ingebracht hun eigen redacteuren, om de media te controleren " , zodat we zouden toetreden tot de oorlog
aan de kant van Engeland. Overwegende toen, het was leider van Duitsland die werd geprikkeld tot het
verstrekken van een excuus voor ons om de oorlog te verklaren tegen zijn land, dit keer is het de Russische
leider (Poetin) die wordt gedemoniseerd en geprikkeld tot het verstrekken van dergelijke een voorwendsel,
hoewel Poetin (in tegenstelling tot Duitsland's Kaiser) heeft tot nu toe afgezien van het verstrekken van het
voorwendsel dat Obama ons voortdurend waarschuwt dat hij zal (een Russische invasie van
Oekraïne). Bijgevolg zijn Obama's mensen het opvoeren van de druk op Poetin doorbombardementen op
het gebied van de naburige Oekraïne, waar de Russisch-sprekenden wonen , die familie over de grens in
Rusland zelf. Nog een paar weken van dit, en publieke steun van Poetin in Rusland kon tastbaar eroderen
als Poetin laat gewoon de slachting gaan zonder zijn het sturen van troepen in om hen te verdedigen en om
terug te vechten tegen Kiev bombardementen-campagne (Washington surrogaat's). Dit zou onder het
voorwendsel dat Obama is waarschuwing over te verstrekken.
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Ik heb ook gerapporteerd over "Waarom Oekraïne burgeroorlog van Global historisch belang." Het artikel
stelde dat "Deze burgeroorlog is van massale historisch belang, omdat het re-start de wereldwijde Koude
Oorlog, deze keer niet meer onder het vijgenblad rationalisatie van een ideologische strijd tussen 'het
kapitalisme' versus 'het communisme', maar in plaats daarvan meer rauw, als een strijd tussen, enerzijds, de
VS en West-Europese aristocratieën; en, aan de andere kant, de nieuwe opkomende aristocratie van
Rusland en China. "oorsprong van het conflict, als er verteld, werd verteld in zijn hoogste detail in
een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Diplomatieke Geschiedenis , over de manier waarop de
Amerikaanse president George HW Bush in 1990 misleiden leider Michail Gorbatsjov van de Sovjet-Unie in
de Gorbatsjov waardoor de Koude Oorlog te worden beëindigd zonder enige garantie wordt gegeven aan de
resterende romp land, zijn eigen Rusland, dat de NAVO en haar raketten en bommenwerpers zich niet zal
uitbreiden tot aan de deur en surround-Rusland Rusland met een first-strike mogelijkheid om Rusland te
vernietigen voordat Rusland zal zelfs een kans om zijn eigen kernwapens te krijgen in de lucht om de VS
terug in vergelding te vernietigen.
Dat oude systeem - "Volledige vernietiging verzekerd" of MAD, maar eigenlijk heel rationeel vanuit het
perspectief van het publiek aan beide zijden - is verdwenen. De VS in toenemende mate wordt
steedsnucleaire primaat . Rusland, omringd door de NAVO-landen en de Amerikaanse kernwapens, kan
worden uitgeroeid zou duren voordat zijn roestig en relatief nietige militaire macht kon worden monsterde
te reageren. Terwijl we niet worden omringd door hun wapens, worden ze omringd door ons .Terwijl ze niet
de mogelijkheid om ons te vegen voordat we kunnen reageren hebben, hebben we de mogelijkheid om te
drogen voordat ze in staat zijn om te reageren. Dit is de reden waarom de Amerikaanse aristocratie beweren
dat MAD is dood . Een artikel, "Environmental Consequences of Nuclear War" werd gepubliceerd in het
december 2008 Physics Today , en geconcludeerd dat "de indirecte effecten ['nucleaire winter']
waarschijnlijk de meerderheid van de bevolking zou elimineren." (Het zou zelfs erger, en veel sneller, dan de
verwachte schade van opwarming van de aarde.) echter aristocraten zich los van het publiek, en dus hun
perspectief is niet noodzakelijk hetzelfde als het publiek.Het perspectief dat JP Morgan en Co hadden in
1915 was niet het perspectief dat het Amerikaanse publiek had toen, en het was ook niet het perspectief dat
onze president, Woodrow Wilson, deed toen, toen we een democratie. Maar het is nog minder duidelijk
vandaag dat we een democratie dan het was in 1915. In dit verband zijn de dingen alleen maar erger
geworden in Amerika.
Dus, is president Obama probeert nu de EU-leiders over te halen om samen met hem om dit plan te
vervangen MAD met een first-strike kernwapens die Rusland helemaal zal elimineren van het wereldtoneel
te voltooien.
Zoals ik ook gedocumenteerd, het IMF is grondig voorstander van dit plan naar Rusland te verwijderen, en
kondigde op 1 mei, maar een dag voor onze bloedbad van onafhankelijkheid-supporters in het zuiden
Oekraïense stad Odessa op 2 mei , dat, tenzij alle onafhankelijkheid supporters in het zuiden en het oosten
van Oekraïne kan worden verslagen en / of gedood, zal het IMF de stekker eruit te trekken ten aanzien van
Oekraïne en dwingen in surseance van betaling.
Obama betekent duidelijk zaken hier, en dus de regering die we hebben geïnstalleerd in Kiev is het
bombarderen door zuidoostelijk Oekraïne , om de bewoners daar te overtuigen dat verzet zinloos zal
zijn.Een deel van de korte-termijn doel hier is om Rusland om de verliezen van alle onbetaalde schulden
Oekraïne absorberen naar Rusland, zodat veel minder van onbetaalde schulden van Oekraïne aan het IMF,
de VS en de EU , zal blijven onbetaald. Het is eigenlijk een internationale faillissementsprocedure, maar
zonder een internationaal faillissementsrechtbank, gebruiken in plaats van militaire middelen. Het is net als
de schuldeisers naar een failliet voor de terugbetaling, en degene met de meeste schutters betaald krijgt,
terwijl de anderen dat niet doen. Dit is de reden waarom het IMF beval de leiders in Kiev om de opstand
neer te zetten in Oekraïne zuidoosten. Wat belangrijk is voor het IMF is geen land, het is de Kiev regering de
voortdurende controle over de activa in de opstand deel van Oekraïne - activa die iets waard zal zijn in een
privatisering of sell-off om die schuld terug te betalen. Echter, voor Obama, wat nog belangrijker is dan
terugbetaald schulden is de voortdurende dominantie van de Amerikaanse dollar.Wall Street heeft dat nodig.
Onder andere aanwijzingen dat de VS bereidt nu een nucleaire aanval tegen Rusland is een artikel op 23
mei, "Amerikaanse Tests Uitgebreid Missile Voor NAVO Interceptor System," en ook een 10 juni
verslag van een website met goede bronnen in de Russische inlichtingendienst, die beweert dat de
Oekraïense president Petro "Poroshenko geheim een ontmoeting met ... [een] Amerikaanse delegatie onder
leiding van de directeur van ... de CIA National Clandestine Service Frank Archibald, die ook voormalig CIAchef in Oekraïne Jeffrey Egan, de huidige - Raymond Mark Davidson, Mark Buggy (CIA, Istanbul), Andrzej
Derlatka, een CIA-agent in de Poolse geheime dienst, en lid van de CIA Kevin Duffin die werkzaam is als
senior vice-president van de verzekeringsmaatschappij Brower. Poroshenko en Archibald tekende een
document getiteld een "overeenkomst inzake militaire samenwerking tussen de VS en Oekraïne '"
Bovendien, nauwelijks een maand voor de CIA en het State Department omverwierp de vorige, de proRussische, president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj , de regering van Nederland heeft na 18
jaar "dithering", om de VS om onze F-arm 35 bommenwerpers daar met kernwapens. En dit was al na
Holland's "Parlement in november afgetekend op een plan van de regering om 37 F-35As kopen om de

Nieuwsbrief 206 – 15 augustus 2014 – pag. 36

Nederlandse luchtmacht verouderende vloot van nucleair-capabele F-16's te vervangen. Nederland staat
wijd en zijd bekend voor het hosten van ongeveer twee dozijn Amerikaanse B-61 zwaartekracht bommen op
de vliegbasis Volkel, als onderdeel van de NAVO-beleid van nucleaire lastenverdeling. "
Bovendien is Obama niet alleen beefing onze eerste-strike nucleaire capaciteit, maar bouwt ook iets nieuws,
genaamd "Prompt Global Strike," om dat kernkracht te vullen door middel van "een precisie conventioneel
wapen staking" dat, indien gelanceerd tegen Rusland van naastgelegen Oekraïne, kunnen binnen een
minuut of zo veeg uit Russische kernwapens. Dat zou een uitwijkmogelijkheid zijn voor Obama, voor het
geval de leiders van de EU (met uitzondering van Nederland en misschien een of twee anderen) zou kunnen
gebeuren om te besluiten dat ze niet zal deelnemen aan onze geplande nucleaire invasie van Rusland.
Zeker, Obama betekent business hier , maar de grote vraag is of hij zal in staat zijn om de leiders van
andere "democratische" landen om mee te gaan met zijn eerste-strike plan.
De twee meest waarschijnlijke dingen die hem kan stoppen, in dit stadium, zou zowel de NAVO de sloop, of
anders Poetins beslissing om een politieke afstraffing onder zijn eigen publiek gewoon niet reageren op onze
toenemende provocaties nemen. Misschien zal Poetin beslissen dat een tijdelijke verlegenheid voor hem
thuis (voor zijn "wimpy") beter zal zijn, zelfs voor zichzelf, dan de vernietiging van zijn gehele land zou
zijn. En misschien, als Obama duwt zijn indubitable Superpower kaart te hard, hij zal nog meer in
verlegenheid gebracht door dit conflict dan Poetin zal zijn. Immers, dingen zoals dit en dit zijn niet van
plan om de reputatie van Obama polijsten in de geschiedenisboeken, indien hij om geeft dat. Maar
misschien is hij tevreden te worden beschouwd George W. Bush II te zijn geweest, gewoon een veel beteregesproken versie: een meer charmante leugenaar dan het origineel. Echter, als dingen komen om een
nucleaire invasie, zelfs een Amerikaanse 'overwinning' zal niet veel meer voor zijn doen voor de reputatie
van Obama dan Bush 'overwinning' in Irak leverde. In feite, zal misschien de Amerikanen dan komen om te
voelen dat George W. Bush was niet Amerika's slechtste president, na alles. Misschien is de tweede helft
van de Bush-Obama voorzitterschap zal nog erger zijn dan de eerste.
---Investigative historicus Eric Zuesse is de auteur, het meest recent, van Ze zijn niet eens in de buurt: De
Democratische versus Republikeinse Economische Records, 1910-2010 , en van CHRISTUS
'buiksprekers: The Event dat Gemaakt christendom .
http://www.washingtonsblog.com/2014/06/indications-u-s-planning-nuclear-attack-russia.html

Ebola: Tientallen Amerikanen ziek na terugkomst uit Afrika; WHO overweegt wereldwijd alarm
Xander 06-08-2014 16:38- in Algemeen Nieuws, Gezondheid-Psychologie, NWO-Complot, VS
Eerste dode in Marokko, ernstig zieke in Saudi Arabië
In New York is een uit Afrika teruggekeerde arts met
verschijnselen van ebola in het ziekenhuis opgenomen.
Het Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) heeft al
tientallen bezorgde telefoontjes van ziekenhuizen gehad die
burgers hebben opgenomen die kort na hun reis naar Afrika ziek
zijn geworden. In heel de VS worden zieken dan ook veel vaker
op ebola getest dan in de reguliere media wordt toegegeven. Is
na West Afrika, waar lichamen van ebola slachtoffers inmiddels gewoon op straat worden gegooid, ook in de
VS een uitbraak ophanden?
Ebola duikt in steeds meer landen op. In Marokko is een uit Liberia afkomstige man met ebola overleden (2).
In Saudi Arabië is een man die uit Sierra Leone kwam met duidelijke symptomen van het virus in kritieke
toestand een ziekenhuis in Jiddah opgenomen (3).
CDC woordvoerder Tom Skinner gaf gisteren toe dat al vele tientallen Amerikanen na terugkomst uit Afrika
ziek zijn geworden, en nu op ebola worden getest. Skinner vreest dat er nog vele telefoontjes zullen volgen.
In New York heeft een arts die in tot voor kort in Afrika werkte ebola-achtige symptomen gekregen. Een in
Ohio woonachtige zieke vrouw bleek na een test gelukkig niet de ziekte te hebben.
Ziekte heeft mogelijk al veel meer landen bereikt
Omdat ebola een incubatietijd van tot drie weken heeft, kan de ziekte zich ongemerkt al over veel meer
landen hebben verspreid dan de vijf waar ebola tot nu toe is vastgesteld. De eerste verschijnselen van de
ziekte zijn hoge koorts, braken en diarree. (1)
Lijken op straat gegooid
In Afrika zijn al bijna 900 mensen aan het virus, dat tussen de 60% en 90% dodelijk is, gestorven. Een arts
vreest dat het werkelijke aantal slachtoffers en besmette mensen al vele malen hoger is (5). Dat komt mede
omdat er uitermate dom wordt gehandeld; zo worden geïnfecteerde lijken in Liberia gewoon op straat
gegooid. (4)
WHO overweegt wereldwijd alarm
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In Genève zijn officials van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) bij elkaar gekomen om een strategie
op te stellen om de verspreiding van ebola te stoppen. De WHO overweegt serieus om een wereldwijd alarm
af te kondigen voor een pandemie. (6)
Xander (1) The Economic Collapse ; (2) Heritage Liberia ; (3) CBS News ; (4) Reuters ; (5) CBS News ;
(6) BBC via Breitbart

Homepagina » Het Complot » Ebola-epidemie: “Iemand heeft iets te verbergen”
Ebola-epidemie: “Iemand heeft iets te verbergen”
in Het Complot 6 augustus 2014
Het ebolavirus heeft in West-Afrika aan bijna 900 mensen het
leven gekost. Daarnaast zijn er twee Amerikaanse
ziektegevallen bekend. Mogelijk heeft ook een persoon in Saoedi-Arabië het virus onder de leden.
Susan Shepler van de American University in Washington DC verricht veldwerk in het getroffen gebied. Een
vriend van haar vertelde over de situatie in Sierra Leone. In een arme buurt zou een bepaalde groep
vaccinaties hebben verstrekt tegen ebola. Hij zei dat twee baby’s vrijwel meteen stierven nadat ze de prik
hadden gekregen. Het medische team verdween kort daarna en niemand weet wie de vaccins
heeft toegediend. De vriend van Shepler vermoedt dat de kinderen zijn vergiftigd zodat het lijkt alsof er meer
eboladoden vallen.
Volgens de vriend, een hoogopgeleide man, denken mensen dat iemand binnen de overheid veel geld
probeert te verdienen aan de strijd tegen de epidemie door de situatie erger voor te stellen dan hij is.
Shepler begon te twijfelen, waarna de vriend zei dat de hoofdaccountant van het ministerie van
Volksgezondheid van het land werkte aan een rapport over de besteding van het geld dat Sierra Leone heeft
ontvangen voor de bestrijding van ebola. De avond voor de presentatie van het rapport werd de man in
elkaar geslagen. Ook werd hem al het papierwerk afhandig gemaakt. “Iemand heeft iets te verbergen,”
beargumenteerde de vriend.
De Afrikanen zijn niet alleen bezorgd over regeringsfunctionarissen die hulpgeld in eigen zak steken. Er zijn
nog een aantal andere geruchten en complottheorieën die op het internet circuleren:
 De ziekte is door buitenlanders verspreid in Afrika
 Organen van stervenden en overledenen worden gestolen en verkocht op de internationale markt
 Ebola is een biowapen dat wordt verspreid via water
 Ebola is geen virus, maar hekserij
 Een farmaceutisch bedrijf heeft een nieuwe variant van het ebolavirus gemaakt om te verdienen
aan een geneesmiddel
 Lichamen worden in plastic zakken gewikkeld zodat mensen niet kunnen zien dat de ontbrekende
lichaamsdelen worden gebruikt voor hekserij
 Artsen besmetten West-Afrikanen met opzet met het virus zodat ze experimentele geneesmiddelen
kunnen testen op nietsvermoedende slachtoffers.
 Ebola wordt veroorzaakt door een kwade slang die doodt als je in zijn ogen kijkt
Lokale geruchten en complottheorieën moeten in het geval van een dodelijke uitbraak als deze serieus
worden genomen, schrijft sociaalnetwerksite Care2. Dat kan worden gedaan door mensen met respect te
behandelen. Internationale hulporganisaties en lokale overheidsagentschappen moeten het West-Afrikaanse
volk benaderen als intelligente partners in plaats van onwetende vijanden, aldus de site.
In Sierra Leone is wantrouwen tegen medische hulpverleners wijdverspreid en vallen veel mensen terug op
de traditionele medicijnmannen. Het wantrouwen wordt ook gevoed door de hoge sterftecijfers, waardoor
mensen hun hoop vestigen op alternatieve geneeswijzen.
Een behandelingscentrum in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, werd pas belaagd door een menigte
van duizenden mensen die, opgestookt door een oud-verpleegster, van mening waren dat de medische staf
daar kannibalistische rituelen uitvoert in plaats van ebolapatiënten zo goed mogelijk behandelt.
Een vrouw die aan ebola leed en door haar familie uit een ziekenhuis werd ontvoerd, overleed in een
ambulance die haar weer terug naar het ziekenhuis vervoerde. Haar familie was van mening dat zij valselijk
was beschuldigd van de ziekte.
[Care2]
http://www.ninefornews.nl/ebola-epidemie-iemand-heeft-iets-te-verbergen/
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De wereld staat in brand! Hoe lang mag dit doorgaan?
maandag 04 augustus 2014 - Geschreven door Nexus
Over de hele wereld woeden oorlogen die aangezet, opgezet,
georganiseerd worden door ons corrupte financiële systeem. De
dames en heren die daadwerkelijk aan de touwtjes trekken zijn in paniek. Ze zijn bang dat ze hun plannen
niet door kunnen voeren. Plannen die veel verder gaan dan enkel oorlog voeren op grote schaal ten
behoeve van de wapenindustrie en de banken die dit financieel mogelijk maken.
Iedereen heeft de afgelopen decennia kunnen volgen hoe eerst op valse gronden Afghanistan, Irak, Libië en
Syrië werden aangepakt. Al deze landen zitten met de groots mogelijke ellende omdat de krachten achter de
coulissen bepaalde financiële doelen hebben en steeds op zoek zijn naar meer macht. Bewijs in deze wordt
geleverd door de voortdurende inmenging van het IMF, een orgaan dat met ongekozen bestuurders tot één
van de machtigste organen van deze planeet behoort.
Met Afghanistan zijn ze nog ongeschonden weg gekomen, dat
Irak geen massavernietingswapens had was al op voorhand
duidelijk bleek uit gelekte documenten van gesprekken tussen
de voormalige premier van Engeland, Tony Blair en zijn
ambtsgenoot George Bush. Libië dat op basis van 1 enkele
resolutie compleet terug naar de middeleeuwen gebombardeerd
werd bleek later ook een financiële reden te hebben, Ghadaffi
wilde af van de petrodollar, net als Sadam Hoessein van Irak.
Syrië was en is nog steeds nodig als bruggenhoofd voor een
uiteindelijke aanval op Iran die hoog op het verlanglijstje staat van de financiële elite. Hier wordt dan ook
door die financiële elite heel veel geld in gestopt om de zogenaamde rebellen te voorzien van de modernste
wapens en apparatuur. De ellende moet immers voortduren want continuering van oorlogen betekent veel
opbrengsten in de wapenindustrie. De wereld geloofde de uit de duim gezogen verhalen van de VS
inlichtingendiensten niet want ze konden geen enkele stelling bewijzen, wij moesten het maar geloven en dat
doen mensen vandaag de dag gelukkig steeds minder. Mensen hebben lering getrokken uit voorgaande
conflicten en zien de parallellen. Hetzelfde spelletje dat ze overal uitrollen waar ze macht willen en financiële
invloed. De olie en gasbronnen van die gekoloniseerde landen worden natuurlijk subiet toegewezen aan de
redders in nood, de beschermers van onschuldige burgers, de bevrijders, de politie van de wereld.
De laatste telg aan het wiel van (on)fortuin is de Oekraïne geworden, een land dat als voortuin van Rusland
wordt gezien en dat op weg was naar echte democratie, al dan niet met vallen en opstaan. Nu, echte
democratie willen de financiële elite niet zien, (zie referendum 2006 en de minachting van de democratische
grondslag van vrije landen), het moet een pseudo- democratie worden zoals in vrijwel alle Westerse landen
waar de rijken der Aarde de echte bazen zijn enkel en alleen omdat zij de macht over de creatie van geld in
handen hebben. Geen mensen weet waarom die macht bij hen ligt maar ze ligt er wel. In maart van dit jaar
begonnen het IMF en de EU zich te bemoeien met de financiële huishouding van de Oekraïne, die tot dan
toe onder de beschermende vleugels van Rusland opereerden. Er was geen vuiltje aan de lucht want slechts
enkele maanden van tevoren was een nieuwe president gekozen, Janoekovitsj.
Tijdens de val van de Berlijnse muur hadden Gorbatsjov en zijn westerse tegenhangers afspraken gemaakt
over de voormalige vazalstaten van de ontbonden Sovjet Unie. Oost Duitsland mocht bij de NATO getrokken
worden maar de andere landen zouden niet gevraagd worden of anderszins betrokken bij dit
verdedigingsapparaat. Deze afspraken zijn botweg geschonden door de Westerse landen en de NATO,
vrijwel elk voormalig Oostblok land werd ingelijfd bij de NATO en zelfs bij de EU. Alleen de Oekraïne was
nog over en zelfs de voortuin van Rusland met misschien wel de belangrijkste Russische militaire basis (al
meer dan 15 jaar), gelegen in de Krim, zou ten prooi vallen van de Westerse alliantie. Niet vreemd dat de
leider van Rusland daar een stokje voor stak en de inwoners van de Krim via een referendum zelf liet kiezen
of ze zich bij Rusland wilden aansluiten. De inwoners van de Krim, veelal Russen of Russisch georiënteerd,
hoefden daar niet lang over na te denken en stemden haast unaniem voor aansluiting. Dit bleek een doorn in
het oog van de Westerse landen die hun investeringen al zagen verdampen.
Om de Oekraïne niet helemaal kwijt te raken werden de demonstraties die gaande waren in maart 2014 door
de Westerse alliantie gebruikt om verdeling te kweken binnen het Oekraïense volk. Zogenaamde vreedzame
demonstranten leefden zich wekenlang uit op de oproerpolitie die van Janoekovitsj de opdracht hadden
gekregen alleen de Maidan te beschermen maar zelf niet in te grijpen. Groepen neonazi’s werden bij het
conflict betrokken en kregen op dagelijkse basis geld uit Amerikaanse bronnen om rellen te schoppen en
angst te zaaien onder de bevolking van de Oekraïne.
Politiemensen werden met zware metalen buizen bewerkt, zware kettingen, spuitbussen die als
vlammenwerpers dienden maar de oproerpolitie greep niet in, ze bleven trouw aan hun afspraken, ondanks
vele dodelijke slachtoffers. Om alsnog een doorbraak te forceren werden de zogenaamd vreedzame
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demonstranten bewapend vanuit het westen en gebruikten deze wapens tegen politie en burgers van de
Oekraïne.
Deze aanslag werd de wereld in gebracht door de collaborerende media als een aanslag van Janoekovitsj
op zijn eigen bevolking terwijl het dus nazi groepen waren die overal ter wereld onder verschillende namen
opereren om landen te destabiliseren zoals Syrië, Libië, Irak, Palestina, Mali, etc. Te noemen groepen als Al
Nusra, Al Qaida, ISIS, allemaal gefinancierd, open en bloot, door de wapenindustrie en de Westerse landen.
Ook het Israëlische leger wordt gefinancierd door Westerse kanalen met veel geld, heel veel geld en heel
veel wapentuig. Als voorbeeld geef ik de verontwaardigde aankondiging van Obama waarin hij de vele
aanvallen op VN scholen in Gaza stad veroordeelt, plekken die toegewezen zijn door de VN als veilige
havens, waar vrouwen en kinderen en andere onschuldige mensen veilig kunnen schuilen. Net als de
onmensen die in al die andere landen huishouden worden onder valse voorwendselen deze scholen, gevuld
met onschuldige kinderen en vrouwen, toch gebombardeerd, zelfs als VN vertegenwoordigers in die scholen
contact hebben en aangeven dat er geen strijders aanwezig zijn. Een simpel, maar er werd vanuit die school
geschoten, blijkt voldoende om geen sancties op te leggen aan Israël die sowieso al 36 resoluties naast zich
neer leggen omdat de VN Israël nooit zal straffen. Vrijwel gelijktijdig met de verontwaardigde aankondiging
van de president van de vrede liet hij zijn congres een besluit nemen nieuwe wapens, raketten en mortieren
te leveren aan Israël om de strijd, die hij net nog verafschuwde, in alle hevigheid voort te kunnen zetten.
Neem die man die prijs af en berecht hem!
Ook de Ban Ki Moon, hoogste baas van de VN liet de wereld weten dat die aanvallen niet oké zijn maar
legde nadrukkelijk de klemtoon op het vrijlaten van één Israëlische militair die niet thuis gekomen was. Dat is
een schande, een moordende militair oppakken! Volgens de kranten is er een staakt het vuren afgekondigd
door Israël maar Israël zou Israël niet zijn als dat bestand om welke reden dan ook nog voordat het in ging
verbroken werd. Gaza, een gebied met 1,8 miljoen inwoners waarvan grotendeels burgers wordt dag en
nacht gebombardeerd met wapens uit Westerse landen, denk daar eens over na als je Rutte, Merkel,
Cameron of welke leider dan ook weer eens de zielige Piet ziet uithangen op TV. Het is toneel! Ze weten
precies waar ze mee bezig zijn, er zit structuur in, een structuur die de vrije media, ingekaderd, complotters
genoemd, al vele jaren geleden zag en jaar in en jaar uit voor waarschuwden. De echte terroristen dragen
driedelige pakken, zijn onbereikbaar voor gewone mensen, hebben macht en aanzien en genieten politieke
of bancaire onschendbaarheid.
Terug naar de Oekraïne moest ook daar een valse vlag aanslag, de aanslag op het passagiersvliegtuig van
Malaysia Airlines, net als bij al die andere oorlogen, de trigger zijn om het Oosten van de Oekraïne met veel
geweld te kunnen innemen. Men zocht naar een excuus om de totale oorlog tegen de opstandelingen te
beginnen. Helaas viel het vliegtuig in een gebied dat gecontroleerd werd door de opstandelingen, wat heet
gecontroleerd, het zijn bijna allemaal gewone mensen zoals jij en ik, die het niet eens zijn met wat er op de
Maidan gebeurde en niet onder de leiding van rechts-extremisten willen staan. Zou jij dat willen, zou jij je
verzetten? Ook in dit gebeuren spelt de collaborerende media en belangrijke rol. Berichten uit de coup
regering worden als waarheid afgedrukt in de kranten wereldwijd en alle berichten uit het Oosten van het
land worden als leugens beschouwd en niet eens gemeld.
Iedereen heeft de afgelopen weken kunnen zien op welke manier de mensen in het Oosten van de Oekraïne
hun best hebben gedaan de lichamen zo netjes mogelijk te bergen, spulletjes van de overleden passagiers
zorgvuldig in treinen stapelden opdat nabestaande nog iets hebben van hun dierbaren. Vanaf dag 1 kregen
de opstandelingen groen licht de doden te bergen maar in onze media werden andere verhalen geschreven.
De Pro Russische Separatisten ontwijdden lichamen, stalen spullen, zelfs knuffels zouden niet veilig zijn,
naar later bleek allemaal pure propaganda. Die mensen hebben hun stinkende best gedaan de lijken te
bergen en de spullen zo goed mogelijk te verzamelen en op te slaan. Dit alles zonder dat er geluiden waren
van geweld of beschietingen, de opstandelingen verdienen een pluim voor het vreselijke werk dat ze gedaan
hebben maar worden massaal en onterecht neergezet als moordenaars en dwarse figuren die niet willen
meewerken. Maar toen moesten de experts uit Nederland nog komen. Toen deze eenmaal in de buurt waren
om diepgaand forensisch onderzoek te doen werd de rampplaats beschoten door het Oekraïense leger
waarmee de bezoeken van de experts verhinderd werd. Dus niet de opstandelingen die onderzoek
frustreren maar het Oekraïense leger, dat nota bene steun krijgt van het Westen maakt het werken op die
plek haast onmogelijk. Dit heeft iedereen kunnen zien! Waarom schiet het leger op die plek, voorheen is er
geen kogel afgevuurd door de opstandelingen, die hielpen juist zeer goed mee?
Tegelijkertijd met de massa’s valse berichtgevingen in westerse kranten en nieuwskanalen worden de
opstandelingen of zoals ze inmiddels wereldwijd ingekaderd zijn, Pro Rusische Separatisten, geef ze een
eenheidsnaam en niemand vind het nog erg dat ze afgeslacht worden, op gruwelijke wijze afgeschoten,
neergeknuppeld tot de dood, verbrand en nog veel erger door nazi-troepen onder aanvoering van de Kiev
regering die op haar beurt weer luistert naar de VN, IMF, EU en de NATO, met andere woorden, onder het
mom van neerslaan van gewapende separatisten wordt momenteel een genocide gepleegd in het oostelijke
deel van de Oekraïne.
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De nu volgende beelden van de massaslachting van onschuldige mensen in het Oosten van de Oekraïne
door nazi’s kan heftige reacties oproepen. Deze beelden zijn onder geen enkele voorwaarde geschikt voor
jonge kijkers! Je bent gewaarschuwd!
De beelden gemaakt door mensen in de Oekraïne, van beide kanten, laten zien wat ik eerder al schreef over
de Oekraïne. De beelden spreken voor zich.
Dezelfde praktijken als in Syrië, gepleegd door rebellen die gesteund worden door het Westen, Libië, Irak,
Afghanistan, Gaza, Mali. Moordenaars die zonder aanzien des persoon iedereen neermaaien, ledematen
afhakken van vrouwen en kinderen, moeders achter pantserwagens meeslepen tot ze sterven, kinderen in
koelen bloede neersabelen alsof ze de laatste drek op Aarde zijn, kortom, de knokploeg van de machten
achter de schermen. Mensen, deze lui deinzen nergens voor terug. Als er een totale oorlog ontketend moet
worden om hun politieke doelen te bereiken dan doen deze mensen dit. Hoeveel bewijs hebben mensen nog
nodig? Hoeveel kinderen en vrouwen mogen afgeslacht worden voordat wij ons realiseren wat er werkelijk
aan de hand is? Word verdomme eens wakker! Straks zijn wij aan de beurt!
Net kreeg ik een oproep binnen van een organisatie die geldelijk gesteund wordt door de Nederlandse staat
en door het Koninkrijk Groot Brittannië. Luister zelf even wat deze organisatie vraagt en waartoe ze oproept.
Dit is niet de eerste oproep met deze boodschap, eerder werd er door de Kiev groep namens mevrouw
Tymosjenko opgeroepen om het Oosten in één klap met een atoomwapen te vernietigen.
Beste lezers. Ik heb in al die jaren veel ellende gezien en over geschreven maar wat momenteel allemaal
aan de hand is en blijkbaar niet gezien wordt door de massa omdat de media de massa verkeerd voorlicht is
de spreekwoordelijke hel op Aarde. Het is niet 10 voor twaalf maar het is al 10 over twaalf. Zonder actie
vanuit de burgers wereldwijd zullen de financiële machten deze ellende nog verder uitbreiden, zie Libanon
waar de ISIS huurlingen, ook betaald door het Westen, inmiddels binnen trekken, bewapend door westerse
landen vanachter de schermen gefinancierd door de banken en wapenindustrie. Blackwater die in de
Oekraïne toegevoegd is aan het moordende leger en wij weten allemaal hoe Blackwater te werk gaat. De VS
die haar schuldenplafond blijft verhogen en een grote oorlog nodig heeft, zoals steeds in onze recente
geschiedenis gebleken is. De BRICS die het huidige monopolie van de petrodollar als wereldmunt zal
doorbreken en een nieuw financieel systeem opzet. Tel deze zaken bij elkaar op en je weet dat zonder
ingrijpen van de burgers wereldwijd, dit zal uitlopen op een wereldoorlog waarvan wij de consequenties niet
zullen kunnen overzien. Maar wij kunnen het tij nog keren. Ze weten dat wij weten en ze doen er alles aan
om websites te sluiten die de waarheid onverbloemd doorsluizen. Ook het onafhankelijke nieuwskanaal uit
Zwitserland KlagemauerTV ligt onder vuur en doet een oproep aan alle mensen.
Het is tijd!
http://www.bovendien.com/laatste-nieuws/oekraine/de-wereld-staat-in-brand-hoe-lang-mag-dit-doorgaan

Obama gaat luchtsteun bieden aan ISIS
Het Belgische Standaard.be meldt vanochtend [citaat] De Amerikaanse
president Barack Obama heeft het licht op groen gezet voor luchtaanvallen
tegen militanten van de islamistische terreurgroep IS (Islamitische Staat). Dat
heeft hij donderdag gezegd. Militanten van IS hebben de grootste christelijke
stad van Irak Qaraqosh onder controle gekregen. Duizenden Iraakse
christenen zijn op de vlucht. Inmiddels kunnen we wel concluderen dat alles
wat de Main Stream Media meldt propagandistische George Orwell
dubbelspraak is. Als er geschreven wordt dat president Obama ISIS aan wil
gaan vallen, moet u dat maar gewoon vertalen als “Obama gaat luchtsteun
bieden aan ISIS“.
Het moet voor de oplettende lezer nu toch wel duidelijk zijn, dat het doel van ISIS (of IS – Islamic State – zo
u wilt) is, Syrië in de Oostflank aan te vallen en Iran in de Westflank. Verder meldt de Standaard [citaat] De
strijders van de IS slaagden er donderdag in de Koerdische troepen uit de stad Qaraqosh te verdrijven. De
voorbije weken hebben de Koerdische strijders maar liefst vier steden moeten prijsgeven aan de jihadisten.
De terreurgroep controleert ook sommige delen van Syrië. Ook hier is weer sprake van een
propagandistische leugen. Het merendeel van de Koerden zijn Soennitische moslims net als de ISIS
strijders. Hun (gezamelijke) vijandigheid richt zich tegen de Sjiitische troepen uit Syrië en Iran. Dat is de strijd
die zich aftekent. De Koerden vormen niet het probleem en strijden waarschijnlijk gewoon mee om de
Syrische en Iraanse troepen (die op hun beurt gesteund worden door Rusland) aan te vallen. Laat u niet
verblinden door wat er in de kranten staat, want zij smeren u echt scheppen vol zand in uw ogen. Leest u
meer hier en hier over de achtergrond van ISIS.
Bron linkvermeldingen: Standaard.be - BRON
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Prikbord nr. 408 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Europa is aan zet
De VS gaan hun krijgsmacht inkrimpen waarbij ook officieren met gevechtservaring worden ontslagen. De
bezuinigingen zijn voorspelbaar, sinds de VS in verhouding 3 maal zoveel geld uitgeven aan defensie als
hun Europese bondgenoten. Of Amerikaanse officieren straks hier kunnen solliciteren, is echter nog de
vraag. Nederland heeft allang de ‘koppeling’ losgelaten met de NAVO-norm en zelfs met de nationale
(linkse) norm die gerelateerd was aan het budget voor ontwikkelingshulp. Europa is in ieder geval aan zet nu
gebleken is dat het opheffen van eenheden als de MND-C (Multi-National Division – Central) van het ARRC
(ACE Rapid Reaction Corps), misschien wat voorbarig is geweest. Want internationale eenheden met vaste
verbanden en Amerikaanse inbreng/ ondersteuning op Europees grondgebied, die gezamenlijk oefenen en
hun materieel standaardiseren, kunnen de NAVO beslist geloofwaardiger maken.
Journalistieke vrijheid
Sommige verslaggevers moeten oppassen dat hun verzonnen verhaaltjes over eigen ‘waarnemingen’ in
Oost-Oekraïne niet worden tegengesproken door de feiten en de foto’s. Zo stond er in De Telegraaf een
foto van een onderzoeksteam van 7 personen waarvan één een emmertje droeg en twee geen
handschoenen nodig hadden, omdat ze kennelijk niet van plan waren iets op te rapen, en die op dezelfde
paar vierkante meters naar de grond staarden zonder dat er iets zichtbaar was van bodybags of draagbaren.
2
En zo worden dan binnen enkele weken 35 km ‘onderzocht’ zodat alle menselijke resten kunnen worden
gerepatrieerd. Nu is ook duidelijk waarom premier Rutte in de zoveelste persconferentie alleen zichzelf kan
herhalen, want de rest van de wereld weet inmiddels beter dankzij de toenemende ongeloofwaardigheid van
het mediacircus hier.
Onwetend geklets
Terwijl naar verluidt geen resten van slachtoffers meer te vinden zijn in Oost-Oekraïne, heeft de
Nederlandse vertegenwoordiger bij de VN verklaard dat het zoeken ernaar de hoogste prioriteit blijft. Dus
niet naar sporen van de oorzaak? Wat hebben die marechaussees dan nog te ‘zoeken’ in een vermeend
oorlogsgebied waar Nederland – door de lucht – medische voertuigen (ook gepantserd) naartoe stuurt. De
afkeer en onwetendheid over een dergelijke ‘militaire’ benadering, blijkt onder meer ook uit een ingezonden
brief (Tel. 6/8) met geklets over officieren die niets anders zouden doen dan sherry drinken in de mess. Ook
bij de Marechaussee is dit niet het geval en hun werk aanmerken als een civiele taak, betekent niet dat hun
militaire status is vervallen.
Portugese bank
Er zal wel een reden zijn dat een Portugese bank toch Europees geld krijgt: naar verluidt bijna 5 miljard via
de nationale regering. Dit is slechts een fractie van de totale afschrijvingen via een nieuwe bad bank.
Gezien de regel dat een bank 10 à 20 keer haar vermogen (spaartegoeden e.d.) mag uitlenen en dus lenen,
zou dit steunbedrag kunnen betekenen dat er dekking voor 50 tot 100 miljard aan schulden is ‘verdwenen’.
Hoeveel criminelen zijn daarvoor nodig geweest?
In buurland Spanje blijkt men bij onderzoek naar verdwenen miljarden ook op kopstukken van de
socialistische partij te stuiten. Die hadden al tientallen jaren een eigen ‘heffing’ van 3% op bouwprojecten en
niemand die ingreep… Hoeveel criminelen zijn daarvoor nodig geweest?
Rechtsstaat
Een echtpaar wordt bij de aankoop van een woning opgelicht door een advocaat en haar broer die zich
uitgeeft voor makelaar. De slachtoffers brengen de handel en wandel van deze advocaat in beeld met
behulp van openbare bronnen en worden bestraft met een dwangsom van 2,8 miljoen euro, te innen door
een deurwaarderskantoor dat volgens de KvK niet bestaat. Geen journalist wil zijn vingers hieraan branden,
temeer daar de rechter tot 4 maal toe een getuigenverhoor heeft geweigerd en bewijsstukken negeert, terwijl
ook de Orde van Advocaten en de Koninklijke Broederschap van Gerechtsdeurwaarders geen misstanden
willen zien. Intussen moest een rechter worden gewraakt en beslaglegging betwist, omdat onze ‘rechtsstaat’
mensen platwalst, die zich verzetten tegen juridische terreur. Helaas is dit niet het enige voorbeeld.
Timmermans
Hebben de voorbarige uitspraken van minister Timmermans over Israël de instemming van het kabinet, of is
hij op zoek naar een internationaal baantje? Hiermee zou de tactiek van Hamas om de burgerbevolking te
gebruiken als schild en – volgens een Duitse tv-ploeg - mensen daar zelfs toe te dwingt, de goedkeuring
krijgen van Timmermans.
Op ongewapende burgers schiet je immers niet; zelfs als de terroristen scholen, ziekenhuizen en moskeeën
misbruiken voor hun terreuraanvallen? (zoals ook in Elsevierwordt vermeld)
Opvallend zijn de verhalen over Israëlische raketten die dan weer bommen blijken te zijn of
(artillerie)granaten. Als het tevens waar is dat Hamas ook over mortieren beschikt, die dus een korte dracht
hebben, rijst de vraag tegen welke doelen deze werden gebruikt en wie het verschil kent tussen de scherf
van een artilleriegranaat en van een mortiergranaat, of van een Hamas-raket en een Israëlische raket.
Verwonderlijk
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De halve wereld lijkt vergeten dat de Palestijnen in Gaza zelf voor Hamas hebben gekozen en daarmee voor
de oorlog tegen Israël. En een ‘schone’ oorlog bestaat niet; zeker niet als islamitische terroristen die
ontketenen. Intussen is het verwonderlijk dat de onschuldige slachtoffers in Gaza dagelijks op het scherm
worden getoond, terwijl de oorlog in Noord-Irak veel meer slachtoffers eist. Het lijkt wel of de VN en de
media die met opzet negeren, zolang ISIS aan de winnende hand is, want dan kun je ze niet toeschrijven
aan de Iraakse regering of aan de Amerikanen.
Het is eveneens verwonderlijk, dat over asiel voor de bedreigde christenen daar Den Haag zich niet druk
maakt, terwijl Russische homo’s hier probleemloos welkom zijn.
Alleen Putin kan door VS gewilde wereldoorlog nog voorkomen’
‘Rusland moet dreigen met stopzetten energieleveranties, wat Europa in totale chaos zal storten’
‘Het lot van de mensheid hangt af van de Russische president
Vladimir Putin.’
Paul Craig Roberts, voormalig assistent-minister van Financiën
onder president Reagan en oud mederedacteur van de
gezaghebbende Wall Street Journal, schrijft dat het er sterk op
lijkt dat ‘Europa zich heeft neergelegd bij Washingtons drang
naar oorlog met Rusland, een oorlog die voor de mensheid
waarschijnlijk de laatste zal zijn.’ In Roberts ogen kan alleen
Putin een verwoestende Derde Wereldoorlog nog voorkomen. Dat zou hij dan moeten doen door zich veel
harder op te stellen dan nu het geval is.
Door gematigd en zonder echte dreigementen te reageren heeft Putin het verkeerde signaal afgegeven, stelt
Roberts. Het Westen heeft daardoor de indruk gekregen dat de Russische president zwak en angstig is.
‘Daarmee heeft de Russische regering Washingtons streven naar oorlog aangemoedigd.’
‘Russen willen comfortabel bestaan niet kwijt’
De grootste zwakte van de Russen is dat het kapitalisme veel mensen een goed en comfortabel bestaan
heeft gegeven. Dat prettige leven komt in gevaar als er een oorlog met het Westen uitbreekt. De meeste
Russen zitten daar niet op te wachten; zij willen dezelfde levensstandaard als in Europa bereiken of
behouden.
Roberts geeft het historische voorbeeld van de ooit gevreesde woeste Vandalen in Noord Afrika in de
e
6 eeuw. Die konden uiteindelijk door een klein contingent soldaten van het Oost Romeinse Rijk worden
uitgeroeid, omdat de Vandalen -na rijk te zijn geworden door hun veroveringen op de Romeinen- hun wil om
te vechten waren kwijtgeraakt.
Stopzetten energieleveranties zal EU in chaos storten
‘Rusland moet de wereld van een oorlog redden, maar het vermijden van oorlog vereist dat Rusland de
Europeanen duidelijk maakt welke prijs ze moeten betalen,’ aldus Roberts. Tot nu toe heeft Putin echter
alleen gematigde tegenmaatregelen, zoals importverboden van groente en fruit, voorgesteld als vergelding
voor de Westerse sancties, die feitelijk kunnen worden opgevat als een oorlogsverklaring.
Putin zei zelf dat hij voorzichtig wilde blijven ‘zodat de consumenten niet worden getroffen.’ Met andere
woorden: Rusland lijkt in het defensief gedrongen, en dat terwijl het Kremlin –en niet het Witte Huis, en zeker
niet de onmachtige EU- alle kaarten in handen houdt. Putin kan enkel door de energieleveranties stop te
zetten de economieën van Europa onmiddellijk doen instorten en de EU in totale chaos storten.
‘Putin hoeft dat niet lang te doen voordat Europa Washington vaarwel zegt en toegeeft aan Rusland. Hoe
langer Putin wacht, des te langer heeft Europa om zich voor te bereiden tegen het beste wapen dat Rusland
kan gebruiken om het door Washington gestarte conflict op vreedzame wijze op te lossen.’
‘Putin moet Europa laten kiezen tussen vernietiging of vrede’
De agressie van de Amerikaanse regering stopt in Roberts ogen pas zodra Putin zich realiseert dat hij de
enige is die de troefkaart in handen heeft, en deze ook gebruikt. ‘De wereld heeft genoeg van Washington,
zijn constante leugens en constante oorlogen en intimidaties. Putin zou er goed aan doen een paar uurtjes
door te brengen met Belisarius, de geweldige generaal van Justinianus de Grote.’
Belisarius zei dat hij zijn vijanden tegemoet trad met in de ene hand de onvermijdelijke verwoestingen, en in
de andere hand vrede en vrijheid. ‘Dat is precies de positie van Putin tegenover Europa. In één hand heeft
hij de vernietiging van Europa, in de andere hand vrede en vrijheid in de betrekkingen van Europa met
Rusland. Dat moet hij de stompzinnige Europese ‘leiders’ laten weten.’
Als Putin dit nalaat, dan zal de regering Obama zijn zin krijgen, vreest Roberts. ‘Dan zal Washington erin
slagen de wereld in een oorlog te storten, en zullen de ‘uitzonderlijke en onmisbare’ Amerikanen samen met
alle anderen sterven.’
Xander - (1) Infowars
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Obama overweegt aanvallen op IS om Yezidi's te redden
© AFP, EPA.
Op een berg bij de stad Sinjar in Irak zitten ongeveer 40.000
wanhopige Yezidi's gevangen. Als ze de berg verlaten worden
ze gedood door strijders van de Islamitische Staat (IS, voorheen
ISIS), als ze blijven, zullen ze sterven van de honger en dorst.
De eerste doden, waaronder 40 kinderen, zijn inmiddels een feit.
Hulp is wellicht dichtbij: de Amerikaanse president Barack
Obama overweegt luchtaanvallen of voedseldroppings om de
vluchtelingen te redden.
De slachtoffers kunnen vanwege de rotsachtige grond niet begraven worden. Ze krijgen noodgedwongen
een graf van stenen. 'Dit is een immens grote tragedie die effect heeft op het leven van duizenden mensen,'
vertelt VN-woordvoerder Davis Swanson vandaag vanuit Irak. 'Er is een groot tekort aan essentiële
levensbehoeftes als water, voedsel, onderdak en medicijnen.'
Swanson laat aan persbureau Reuters weten dat in de afgelopen 24 uur enkele mensen zouden zijn gered
door Koerdische milities, maar hij kon geen indicatie geven van de aantallen.
De Iraakse regering probeert water en eten te droppen op de berg, maar lang niet iedereen kan worden
bereikt. Er is niet genoeg, veel verpakkingen gingen kapot wanneer ze op de harde rotsgrond vielen of
kwamen in handen van IS.
Obama overweegt ingrijpen
Na de woorden van Swanson gaven twee bronnen bij de Amerikaanse regering aan dat president Barack
Obama overweegt luchtaanvallen of voedseldroppings uit te voeren in het gebied en zo de vluchtelingen te
helpen. 'Er kan daar een humanitaire catastrofe plaatsvinden', aldus een regeringsmedewerker.
Een beslissing van de president zou 'aanstaande' zijn. Obama zou verschillende mogelijkheden om in te
grijpen met zijn nationale veiligheidsteam hebben besproken. Bombardementen en het afwerpen van
voedsel en medicijnen in Irak worden niet uitgesloten.
Afgeslacht
Militanten van de IS veroverden dit weekend de stad Sinjar. De stad is al eeuwen de thuishaven van de
Yezidi's. Zij vormen een van de oudste geloofsgemeenschappen van het Midden-Oosten, maar worden door
extremisten beschouwd als duivelsaanbidders.
Tijdens hun opmars in Syrië en Irak toont IS tot nu toe geen enkele genade voor mensen die andere religies
aanhangen. Shabaks, Turkmenen, Yezidi's en christenen, niemand is volgens analisten veilig voor IS, zo
meldt Washington Post. Hoewel veel conflicten in Irak gingen tussen soennitische en sjiitische moslims is de
strijd van het soennitische IS anders. Iedereen, zelfs, soennieten die de waarden van de extreem religieuze
en terroristische groep niet delen, zijn de vijand.
Reden voor de meerderheid van de 300.000 Yezidi's in Sinjar om tijdens de belegering te vluchten.
Sommigen kwamen aan in kampen in de semi-autonome Koerdische gebieden, anderen zochten hun heil op
de berg.
Daar kunnen ze nu geen kant op. Verlaten ze de berg dan lopen ze het risico afgeslacht te worden door IS.
Veel van hun stadsgenoten die achterbleven in Sinjar ondergingen hetzelfde lot. IS plaatste dinsdag foto's
op sociale netwerksites waarop te zien is hoe mannen in een rij op de grond worden gelegd en van achteren
door het hoofd worden geschoten. Onder één van deze zeer expliciete foto's staat het commentaar
'vermoord ze als je ze vindt' geschreven.
Geen hulp
Achterblijver Khuldoon Atyas die de gewassen van zijn familie bewaakt, vertelt vanuit Sinjar dat hem wordt
opgedragen zich te bekeren of anders te sterven. 'Niemand komt ons helpen,' vertelt hij aan The Guardian.
Vanuit de bergen laat vluchteling Nafi'ee, een van de weinigen van wie de telefoon nog batterij heeft, weten:
'Er is nauwelijks eten, er zijn geen wapens en er is geen water. We hebben een stuk brood dat we met zijn
tienen moeten delen. We moeten twee kilometer lopen om water te halen. Gisteren waren er enkele
luchtaanvallen tegen de jihadisten, maar die maakten geen verschil.'
Ook de 23-jarige Shibab Balki kon dinsdag nog communiceren met de buitenwereld. 'Ik zag de dode
lichamen met met mijn eigen ogen,' klinkt het.
Abu Abbas, een 55-jarige ambtenaar die vluchtte naar Koerdistan vertelt aan persbureau AFP dat zijn
kinderen en familie gevangen zitten. 'Het grootste probleem is nu dat er geen eten is. Ze jagen op kleine
dieren in de bergen en eten alles wat ze kunnen vinden. Verschillende kinderen zijn al gestorven en
begraven in de bergen. Alle vrouwen geven hun melk aan de kinderen, of ze nou Yezidi, moslim of christen
zijn.'
40 kinderen dood
Zeker 500 Yezidi's waaronder de 40 kinderen stierven tijdens de belegering de afgelopen dagen. En het is
nog niet voorbij. 'De stress is enorm: uitdroging, vermoeidheid, mensen die dagen hebben gelopen. De
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fysieke impact voor de kinderen is heel groot, laat staan de psychologische impact,' zo uit Unicefwoordvoerder Juliette Touma haar zorgen.
Genocide
In Bagdad hield Vian Dakheel, de vertegenwoordiger van de Yezidi's in het parlement eenemotioneel
betoog voor haar volk. Ze vroeg of iemand alsjeblieft naar haar wilde luisteren. Ze vertelde dat vrouwen door
IS als seksslaven worden gebruikt en dat kinderen door uitdroging en honger sterven.
'Mijn mensen worden afgeslacht. Onze hele religie wordt van de aarde geveegd. Dit alles onder het mom 'er
is geen andere God dan Allah'. Er is een genocide onder de Yezidi's gaande. Broeders, los van alle politieke
conflicten, er is humanitaire solidariteit nodig. Ik spreek hier in de naam humaniteit: red ons! Red ons!'.
Oproep Paus
De internationale gemeenschap moet zich inzetten om christenen te beschermen die in Noord-Irak door
terreurbeweging Islamitische Staat worden verdreven. Dat heeft paus Franciscus vandaag gezegd. Het
kerkhoofd vindt dat buitenlandse regeringen humanitaire steun aan de vervolgde christenen moeten geven.
Franciscus verzocht de internationale gemeenschap 'een einde te maken aan het zich ontluikende
humanitaire drama en maatregelen te nemen om mensen te beschermen die door geweld worden bedreigd'.
Vooral 'ontheemden en mensen die afhankelijk zijn van de solidariteit van anderen' moeten de hulp krijgen
die zij nodig hebben, aldus de paus.
Naar Turkije
In Turkije zijn tot nut toe 150 Yezidi's toegelaten. Duizenden Irakezen, merendeels leden van de etnische
Yezidi-minderheid, zijn gisteravond naar de Turkse grens gevlucht. Turkse functionarissen meldden
donderdag dat er rond de 150 Yezidi's zijn toegelaten.
'Degenen met een paspoort zijn de grens overgestoken, maar de duizenden die dat niet hebben wachten
aan de andere kant van de grens', zei de burgemeester van een plaats in Zuidoost-Turkije waar Yezidi's zijn
ondergebracht.
© AFP.
Verschillende kinderen zijn al
gestorven en begraven in de
bergen. Alle vrouwen geven hun
melk aan de kinderen, of ze nou
Yezidi, moslim of christen zijn
Abu Abbas (55) die vluchtte naar
Koerdistan
Rookwolken tijdens gevechten
tussen Koerdische troepen en
militanten van IS. © reuters.

http://m.ad.nl/ad/m/nl/1013/Buitenland/article/detail/3715072/2014/08/07/Hongerdood-dreigt-voor-40-000Yezidi-s-op-berg-in-Irak.dhtml?originatingNavigationItemId=5585
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Interview met Israëlische ambassadeur Haim Divon met commentaar van Martin Vrijland
Vandaag plaatst Trouw, 1 van de propaganda kranten die Nederland rijk is
(ze dienen allemaal het belang van de staat en zijn dus allemaal per definitie
propagandistisch), een interview met de ambassadeur van Israël in
Nederland. Omdat ik het zo doorzichtig vind dat dit nu geplaatst wordt en
omdat alles precies verloopt zoals voorspeld, plaats ik bij deze graag mijn
commentaar bij dat interview. Onderstaand ziet u de vragen en antwoorden
zoals in Trouw vermeld. Daaronder ziet u mijn commentaar op deze
antwoorden.
Merkt u in Nederland een veranderende houding ten opzichte van
Israël?
“Het is te vroeg om tot een conclusie te komen. Maar ik kan wel zeggen dat
de demonstraties luidruchtiger zijn, met antisemitische slogans, de oproep de Joden te doden. Dit is een
nieuw element. Ik weet niet zo zeker of dat een brede kentering weergeeft. Ik denk eerder dat er radicale
groepen zijn met onacceptabele slogans. Er is vrijheid van meningsuiting, maar er zijn grenzen
overschreden.”
[MartinVrijland] Dit is enerzijds een gevolg van het feit dat Israël bewust honderden doden maakt onder
Palestijnse burgers met als vals alibi de “terreur” van Hamas (een door de geheime diensten zelf gecreëerde
club); waardoor mensen bewust tot wanhoop en woede gedreven worden. Dat is letterlijk gewoon gepland.
Anderzijds komt het door infiltranten die graag het vuurtje opstoken. De onaccpetabele slogans komen
hoogst waarschijnlijkheid uit de koker van de revolutiemanagers die al klaar stonden om dit vuurtje op te
stoken.
Zijn er ook in Israël grenzen overschreden? Moshe Feiglin, de Israëlische vicevoorzitter van het
parlement en lid van de Likoed-partij van premier Benjamin Netanjahoe, riep op tot het verdrijven van
de Palestijnen uit Gaza.
“Dit is een enkele stem, die niet de overweldigende meerderheid weergeeft. Hij probeert altijd extreme
standpunten in te nemen. Netanjahoe heeft woensdag nog gezegd dat hij met de Palestijnse Autoriteit wil
samenwerken.”
[MartinVrijland] De interviewer draagt bewust bij aan het propaganda spel van het ophitsen van de
Palestijnse bevolking en herhaalt bewust nog even de standpunten die iedereen boos moeten maken. De rol
van de ambasadeur is ‘the good guy’. Dat spel zien we altijd binnen “de illusie van democratie”; waarbij altijd
dames en heren de rol van ‘good guy’ versus ‘bad guy’ vervullen.
Als Feiglin een extreem geluid is, waarom maakt hij dan deel uit van de regeringspartij?
“In ons democratische systeem kiezen de partijleden hun kandidaten. Het reflecteert een emotionele reactie
en een trauma. Nog steeds zijn er Israëlische burgers die niet naar hun huis willen terugkeren. Zonder
provocatie zijn we aangevallen met raketten. Maar laat ik duidelijk zijn. Als iemand, ook een parlementariër,
een grens overschrijdt en een illegale uitspraak doet, zal er actie ondernomen worden.”
[MartinVrijland] Dergelijke extreme geluiden zin juist wenselijk. Ze hebben tot doel om de woede onder de
islamitische bevolking wereldwijd tegen joden op te stoken; daarbij geholpen door de revolutiemanagers die
overal klaar staan om olie op het vuur te gooien. Men wil het antisemitisme hypen en de “jodenhaat” pushen.
Daarvoor is dit extreem geweld in de Gazastrook gepland en daarvoor zijn dit soort extreme elementen
nodig. “Nog steeds zijn er Israëlische burgers die niet naar hun huis willen terugkeren”? Wat dacht u van al
die Palestijnen die geen huis meer hebben en alle doden die gevallen zijnonder de Palestijnen?
Zal wat er nu in Gaza gebeurt ook leiden tot een trauma en steun voor een meer extremistische
beweging dan Hamas?
“We horen stemmen uit Gaza van mensen die zich realiseren wat Hamas hen aangedaan heeft. Tot nu toe
kunnen ze zich niet uitspreken omdat ze dan gearresteerd of gedood worden. Wat er zal gaan gebeuren is
dat verslaggevers hier later over zullen berichten, als ze weg zijn uit Gaza. Nu zijn ze bang voor hun leven.”
[MartinVrijland] Kletspaart. Hamas werd gecreëerd door de Mossad zelf, zoals reeds uitgelegd in dit artikel.
Zijn dit de propagandistische leugens waarvoor een ambasadeur zijn riante salaris mag incasseren?
Veel mensen in Nederland voelen woede over de meer dan 1500 doden, onder wie honderden
kinderen. Ze hebben het idee dat een deel daarvan vermijdbaar was. Zijn 1500 doden proportioneel?
“Praten over proportionaliteit in oorlog is erg ingewikkeld. Was Dresden proportioneel? In een oorlog doe je
alles wat je kan. Buitenlandse waarnemers met een militaire achtergrond zeggen dat wij meer
terughoudendheid tonen dan andere landen. Iedere burgerdode is een tragedie, maar meer dan de helft van
de doden waren terroristen.”
[MartinVrijland] “De helft van de doden waren terroristen.” Welke terroristen? Die van Hamas? Maar was
Hamas niet door de Israël zelf gecreëerd? Nou goed, dat zullen velen niet willen geloven. Heeft Maurice de
Hond persoonlijk een peiling gedaan in Gaza met de vraag hoeveel dode “terroristen” er bij een aanval
vielen? Deze ambassadeur bewijst een goed ambassadeur te zijn van de zionitische arrogantie en de
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agenda van het ophitsen en boos maken van de bevolking. Hij gooit bewust olie op het vuur met zijn
uitspraken en waarschijnlijk is het de bedoeling dat hij binnen nu en een paar uur in het journaal komt met de
melding dat de Israëlische ambassade zwaarder beveiligd moet worden van wege antisemitische dreiging.
Ahron Bregman, een voormalig artillerieofficier in het Israëlische leger en nu docent aan de
oorlogsstudiefaculteit van King’s College Londen zegt dat het aantal slachtoffers omlaag kan, als
Israël geen zware artillerie nabij ziekenhuizen en scholen inzet, en vanuit vliegtuigen alleen bommen
van 250 in plaats van 1000 kilo werpt. Bent u het daarmee eens?
“Er zijn veel meningen. We doen ook onze eigen onderzoeken.”
[Martin Vrijland] Israël moet gewoon stoppen met het plegen van genocide met welk type bom dan ook. Dit
soort geleuter is ook weer bewust bijdragen aan het tot woede stemmen van de lezer. Daar zijn ze op uit;
zowel de interviewer (propagandist) als ambassadeur.
Maar kunt u specifiek op de mening van Bregman ingaan?
“Aangezien hij er niet bij was spreekt hij als iemand die het leger lang geleden verliet. Ik denk dat onze
mensen met alle antwoorden zullen komen.”
[Martin Vrijland] Israël moet stoppen met het doden van mensen omwille van haar agenda van het
wereldwijd aanwakkeren van “antisemitisme”.
Die waarnemers waar u het over heeft, die waren er toch ook niet bij?
“Sommigen wel.”
Waren ze getuige van de aanvallen en hebben ze er beter zicht op dan Bregman?
“Sommigen wel. Kolonel Richard Kemp heeft hierover gesproken. Ik weet niet of hij er zelf is geweest,
waarschijnlijk wel. Hij zat vroeger bij het Britse leger. En ik heb een artikel in een militair tijdschrift gelezen.
Maar we moeten beseffen dat de terroristen zich doelbewust schuilhouden tussen burgers en hopen dat wij
slachtoffers veroorzaken. We doen ons best dat te vermijden, maar in een oorlog kunnen fouten gemaakt
worden.”
[Martin Vrijland] Liegen dat het gedrukt staat is blijkbaar volkomen legitiem voor zionisten. Zo kan men
gewoon roepen dat “terroristen” zich onder de burgers verscholen. Voor het gemak vergeten we nog steeds
maar gewoon dat Hamas een Israëlisch bedenksel.
Israël zegt Gaza in 2005 verlaten te hebben. Veel juristen en landen zien Gaza nog steeds als bezet
gebied. Israël controleert het luchtruim, de territoriale wateren en grenzen. Is Israël echt weg?
“Ja. Later moesten we enkele maatregelen nemen. Kort nadat we weggingen zagen we wapensmokkel,
vijandelijkheden en gewelddadige retoriek. Je doet alles geleidelijk. Duitsland kreeg na de oorlog ook niet
meteen een leger.”
[Martin Vrijland] Het bewijst zich steeds meer dat deze Archontische zionistische vaandeldragers geen enkel
geweten hebben. Hoe durft deze man de Gazastrook met Nazi Duitsland te vergelijken. Ook dit moet
bijdragen aan het boos maken van de Palestijnse en islamistische bevolkingsgroepen; in dit geval binnen
Nederland.
Duitsland kreeg uiteindelijk volledige soevereiniteit. Premier Netanjahoe zei onlangs nog dat Israël
de veiligheidscontrole over de grens van de Jordaanoever nooit zal opgeven. Krijgen de Palestijnen
dan wel een echt soevereine staat?
“Het is onderdeel van geleidelijke stappen om vertrouwen te creëren. Voor ons is veiligheid het belangrijkste.
De veiligheidscontrole is een tussenstap, afhankelijk van de ontwikkelingen.”
[Martin Vrijland] Zowel de interviewer als de “ambassadeur” moeten nu bijdragen aan het compleet
gestoorde idee om de Palestijnen met Nazi Duitsland te vergelijken en gaan ongehinderd door met deze
beeldspraak. Het bloed van de lezer moet waarschijnlijk tot kookpunt worden gebracht met dit soort
statements.
Verscheidene voormalige Israëlische officieren zeggen dat Israël in de jaren zeventig en vroege jaren
tachtig de groei van Hamas niet tegenging, in de hoop dat het als tegenwicht voor Fatah zou dienen.
Was deze aanpak een mislukking?
“Ik weet het niet, het zou kunnen. Niemand dacht dat een organisatie die zich richtte op sociale
voorzieningen – iets wat we graag zagen – haar tactiek en ideologie zou veranderen. Het bleek bedoeld te
zijn om populariteit te winnen en daarna tegen de PLO te vechten.”
[Martin Vrijland] Een poging om de mond te snoeren van websites als die van Martin Vrijland (waarvan men
weet dat deze veel gelezen wordt) die beweren dat Hamas een Israëlisch bedenksel is. Hamas is het zelfde
voor Israël als wat Al Qaïda en ISIS (IS) voor Amerika (lees vazalstaat van Israël) is: een zelf geschapen
“vijand” die eigenlijk een huurlingenleger vormen voor de zionisten zelf. We hebben te maken met keiharde
decennia voortdurende propagandistische leugens die generatie op generatie de ogen dicht moeten smeren.
Er zijn berichten dat de steun voor Israël onder jongere generaties in Europa en de Verenigde Staten
afneemt, vreest u deze ontwikkeling?
“Vrees is niet het juiste woord, maar het baart ons wel zorgen. Daarom doen we extra ons best om onze
situatie uit te leggen. Geen land in Europa of de VS staat tegenover hetzelfde als wij. Wij hebben steeds
terugkerende raketaanvallen. En extremistische soennieten doden zelfs soennieten. Stel je voor wat ze met
Israël zouden doen.”
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[Martin Vrijland] Wat deze ambassadeur waarschijnlijk bedoelt is dat dat precies de planning is. Men wil niet
alleen dat de steun voor Israël afneemt, maar dat men een goed zelf geschapen alibi heeft om het
antisemitisme te hypen onder de bevolking. Enerzijds is dat een natuurlijk effect, omdat de door Israël
gepleegde genocide tot woede leidt; anderzijds wordt het door de geheimediensten met revolutiemanagers
aangewakkerd. Ook zullen er inside jobs gaan plaats vinden waarbij aanslagen op Israëlische doelen in
scene gezet zullen worden. Het is slechts een kwestie van tijd. Dit alles dient het grote zionistische plan wat
al beschreven werd door 33e graad vrijmetselaar van de Schotse Rite, Albert Pike in zijn brief aan Mazzini in
1871 (zie hier).
Bron linkvermeldingen: Trouw.nl

Evolutietheorie wankelt: Bot dinosauriër blijkt slechts 4000 jaar oud
Professor met 30 jaar ervaring en talloze publicaties ontslagen - ‘Alle tot nu toe opgegraven dinobotten in VS
maximaal 39.000 jaar oud’
Skelet van een triceratops in het Wetenschappelijk Museum in
Boston.
Een Amerikaanse professor heeft een ontdekking gedaan die de
evolutietheorie aan het wankelen kan brengen. Een bot van een
dinosauriër blijkt namelijk geen miljoenen jaren, maar slechts
4000 jaar oud te zijn. Mark Armitage, wetenschapper aan de
California State University Northridge (CSUN), werd vervolgens
ontslagen omdat zijn bevindingen blijk zouden geven van ‘een
religieuze overtuiging’.
Armitage, die al 30 jaar in het vak zit en al vele studies heeft gepubliceerd in gerenommeerde
wetenschappelijke bladen, ontdekte dat het fossiel nog sporen van weke delen bevat, iets dat onmogelijk is
als het om een miljoenen jaren oud exemplaar zou gaan.
Zijn laatste publicatie in juni betrof een opgraving in de Hell Creek Formation in de staat Montana. Het aldaar
gevonden fossiel van een Triceratops bleek weke delen te bevatten. Armitage zou ‘gefascineerd’ zijn
geweest, omdat dit nog nooit eerder werd aangetroffen. Vervolgens maakte hij zijn ontdekking wereldkundig
in het tijdschrift Acta Histochemica en aan zijn studenten.
Op staande voet ontslagen vanwege ‘religieuze overtuiging’
Kort daarna riep de decaan van de faculteit hem bij zich, en liet hem weten dat ‘in deze afdeling uw religie
niet wordt geaccepteerd.’ Armitages ontdekking ging namelijk in tegen alles wat de CSUN al tientallen jaren
aan zijn studenten onderwijst. Ruimte voor discussie was er niet; de professor werd op staande voet
ontslagen.
Armitage nam vervolgens advocaat Brad Dacus in de arm. ‘Het ontslaan van een medewerker op grond van
zijn religieuze overtuigingen is totaal ongepast en wettelijk niet toelaatbaar,’ was diens verklaring. ‘Veel
verontrustender is echter de poging om de wetenschappelijke spreekvrijheid aan een universiteit te
onderdrukken. Dit zou de hele academische wereld wakker moeten schudden en waarschuwen.’
Wetenschap zoekt alternatieve verklaring
Ondertussen ging de wetenschappelijke wereld naarstig op zoek naar een alternatieve verklaring voor
Armitages ontdekking. Volgens auteur Stephanie Pappas suggereerde paleontoloog Mary Schweitzer dat de
weke delen mogelijk zo lang bewaard zijn gebleven vanwege ijzer in het bloed van de dinosauriër.
Schweitzer en haar collega’s zouden eveneens weke delen hebben aangetroffen in een bot van een
Tyrannosaurus Rex, waarvan werd aangenomen dat deze 68 miljoen jaar oud is. Ook in dat geval zou het
ijzer in het bloed op een tot nu toe onbekende wijze weke delen hebben geconserveerd.
‘Het probleem is dat wij 300 jaar lang hebben aangenomen dat alle organische delen moeten zijn
verdwenen. Dus waarom zoeken naar iets dat er niet kan zijn? Niemand heeft daar naar gekeken,’
probeerde Schweitzer te verklaren dat in andere opgegraven fossielen geen weke delen werden gevonden.
‘Alle dinobotten in VS maximaal 39.000 jaar oud’
Desondanks is haar uitleg nog slechts een onbewezen theorie die de tot nu toe algemeen geaccepteerde
koolstof (C14) methode negeert. Aan de hand van het verval van C14 wordt de ouderdom van fossielen
vastgesteld. Armitages medestanders wijzen er overigens op dat de in Amerika opgegraven botten van
dinosauriërs volgens deze methode hoogstens 39.000 jaar oud te zijn.
‘Dinosauriërbotten met C14 horen in de tijd van 22.000 tot 39.000 jaar geleden thuis. Samen met de
ontdekking van weke delen in dinosauriërbotten is dit een aanwijzing dat er met de basiskennis over
dinosauriërs iets niet klopt,’ stellen ze in het tijdschrift New Geology. (1)
Ontdekking valt binnen Bijbelse schepping
De slechts 4000 jaar die Armitage vaststelde is niet alleen spectaculair jong, maar komt ook nog eens
overeen met de tijd van voor de Bijbelse zondvloed. Afgaande op de Bijbel –uitgaande van het
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Scheppingsverhaal- is de Aarde in zijn huidige toestand slechts 6000 jaar oud. Sommige creationisten –
‘scheppingswetenschappers’- denken echter dat de planeet vóór die tijd ook al een lange, onbekende
geschiedenis achter de rug heeft.
Kritiek van creationisten op de gebruikte C14 methode is dat evolutionisten er automatisch van uitgaan dat
het verval van het C14 atoom in de loop van miljoenen jaren constant is geweest. Hard bewijs hiervoor is er
echter niet, mede omdat nauwkeurige apparatuur om dit verval te meten nog niet zo lang bestaat.
Mocht het verval eerst veel sneller, en geleidelijk langzamer zijn verlopen, dan is iedere tot nu toe gedane
datering volkomen onbetrouwbaar, en zouden botten en skeletten van dinosauriërs inderdaad veel jonger
kunnen zijn dan tot nu toe wordt aangenomen.
Xander - (1) KOPP

Amerikaanse CDC: Uitbraak ebola in VS onafwendbaar
Alarmfase 1 van kracht in operationele centrum CDC – ‘Mogelijk massale paniek na bekenmaking besmette
Amerikanen’
Amerika is geen enkel opzicht voorbereid op een pandemie die
duizenden, misschien wel miljoenen mensen zal treffen.
Het Amerikaanse Centers for Disease Control heeft
gewaarschuwd dat een uitbraak van ebola in de Verenigde
Staten ‘onafwendbaar’ is. Tegelijkertijd wordt geprobeerd de
bevolking gerust te stellen dat het waarschijnlijk niet om een
grote uitbraak zal gaan. Ondertussen luiden steeds meer
organisaties de noodklok over West Afrika, waar de ebola
epidemie ‘oncontroleerbaar’ om zich heen grijpt. Volgens Mike
Adams, beheerder van Amerika’s bekendste alternatieve gezondheidssite Natural News, lijkt de
waarschuwing van het CDC erop te wijzen dat een aantal ziek uit Afrika teruggekeerde Amerikanen
inderdaad positief getest zijn op ebola, en dat het CDC dat binnenkort bekend zal maken.
CDC-directeur Tom Frieden gaf vorig week al een voorschot door in het operationele centrum van zijn
organisatie alarmfase 1 af te kondigen. Zijn toevoeging dat er naar verwachting slechts een kleine uitbraak
zal komen, zal echter weinig Amerikanen gerust stellen zodra bekend wordt dat het levensgevaarlijke virus
inderdaad hun land heeft bereikt. Onafhankelijke nieuwssites en blogs schrijven dat er mogelijk massale
paniek in de VS zal uitbreken.
VS niet voorbereid op uitbraak
Michael Snyder van het vaak aangehaalde ‘The Economic Collapse Blog’ wijst er op dat een paar zieken
nog wel volgens de ‘nieuwste standaarden’ zoals de overheid die heeft beloofd kunnen worden behandeld,
‘maar dat kunt u vergeten als duizenden of zelfs miljoenen Amerikanen worden aangestoken. Ons
gezondheidssysteem is nu al overbelast. We hebben eenvoudigweg niet de middelen om een tsunami van
hoge-risico-ebola-patiënten op te vangen. En natuurlijk hebben ook universitaire medici geen behandeling
voor ebola aan te bieden.’ Adams: ‘In werkelijkheid is bijna niemand in Amerika op een ebola uitbraak
voorbereid, niet de mensen, niet de ziekenhuizen, niet de supermarkten en de regering al helemaal niet.’
Zelfs een kleine uitbraak zal het noodzakelijk maken mensen in hun eigen woningen in quarantaine te
plaatsen.
Run op supermarkten
Na de officiële bekendmaking dat Amerikanen besmet zijn met ebola, vreest Adams een run op de
supermarkten. Mensen zullen alles wat er maar te krijgen is proberen te hamsteren: benzine, water,
levensmiddelen, desinfecterende middelen, munitie, wapens enz.. ‘Denkt u maar aan een ‘zombieApocalyps’, en u krijgt er een idee van. Voorbeeld: toen gemeld werd dat het drinkwater in Toledo (Ohio) met
landbouwchemicaliën was vervuild, werden ogenblikkelijk alle beschikbare watervoorraden in de winkels
opgekocht.’
In Hawaii is nu hetzelfde gebeurd. Na waarschuwingen dat het drinkwater mogelijk besmet raakt als gevolg
van de aanstormende orkaan Iselle, raakten waterflessen en andere praktische zaken zoals batterijen in
winkels praktisch uitverkocht. Inwoners van Hawaii kopen de winkels leeg, omdat ze stroomuitval en
overstromingen verwachten. Erger nog: veel inwoners zeggen dat ze het gevoel hebben er alleen voor te
staan, omdat er een ‘ieder voor zich’ mentaliteit heerst.
Orkanen gaan snel voorbij, pandemieën echter niet. Een ebola uitbraak kan zeer lang duren. ‘Wat zal de
onvoorbereide Amerikaan doen na een uitgaansverbod van 3 dagen? En na 5 dagen, een maand? De
meeste mensen kunnen zonder boodschappen niet langer dan een, hoogstens twee weken overleven.’
Ebola zal economie en samenleving ontwrichten
Bovendien zal een uitgaansverbod de lokale economie lamleggen, omdat niemand op zijn werk verschijnt.
Hoe kunnen waterbedrijven, nooddiensten, politie etc. dan blijven functioneren? ‘Wie denkt dat
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onderbetaalde politieagenten tijdens een ebola uitbraak op de straten zullen proberen de orde hand te
haven, leeft in een fantasiewereld.’
Een uitbraak van het virus kan dus ook de hele economie ontwrichten. Daarom wordt ebola door veel
regeringen als een potentieel biowapen gezien. Sommigen zijn er zelfs van overtuigd dat de epidemie in
West Afrika een ‘test’ is voor een grotere uitbraak in andere werelddelen. Bewijs voor deze complottheorie is
er echter niet.
Adams adviseert Amerikanen om zich tijdig voor te bereiden door een voorraad levensmiddelen, water,
medicijnen, desinfecterende middelen (zoals pure bleek), batterijen en dergelijke in huis te halen. ‘Ebola kan
zonder waarschuwing in uw buurt uitbreken, en de regering kan dan een gedwongen quarantaine
afkondigen. U kunt plotseling in uw eigen huis worden opgesloten en wekenlang geen boodschappen
kunnen doen.’
Natuurlijke antibiotica en immuunversterkers
Daarnaast pleit hij voor de aankoop van natuurlijke antibiotica. Hij waarschuwt echter dat er ook in de
natuurgeneeskunde niet één bewezen werkzaam middel tegen ebola bestaat. Desondanks zouden zaken
zoals Vitamine-C poeder, vlierbessen, preparaten van traditionele Chinese medicijnen en immuun
versterkende mineralen zoals zink en selenium kunnen helpen.
Tevens wordt door velen colloïdaal zilver genoemd, maar ook daarvan is niet duidelijk of het zal helpen
tegen ebola. ‘Rekent u er maar niet op dat de regering dit test, want die is enkel geïnteresseerd in
winstgevende medicijnen, niet in betaalbare natuurlijke middelen,’ aldus Adams.
Belangrijkste is het immuunsysteem tegen een eventuele virusinfectie te versterken. Dat betekent dat
mensen moeten stoppen met roken en het gebruik van was- en douchemiddelen met chemische
geurstoffen. Ook medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken moeten worden vermeden, net als
voedsel met immuun onderdrukkende toevoegingen en chemicaliën, zoals conserveringsmiddelen.
‘Niemand zal u helpen’
Hoe sterker het immuunsysteem, hoe groter de kans dat iemand besmetting met ebola overleeft, stelt
Adams. ‘Dat is een wijsheid die u van de CDC nooit zult horen. Het totale medische systeem is tegen het
idee gericht dat mensen hun eigen immuunsysteem kunnen versterken en daarom geen ‘wonder’medicijnen
of vaccinaties nodig hebben.’
Tot slot: als u zich tegen ebola wilt beschermen, bent u geheel op uzelf aangewezen. ‘Niemand van de
regering en gezondheidsinstanties zal u de waarheid vertellen die u moet horen, namelijk dat als u een
ernstige uitbraak wilt overleven, u voor meerdere weken water en voedsel in huis moet halen. Daarnaast
heeft u ook cash geld, desinfecterende middelen, zaklampen, een radio en allerlei andere ‘prepper’ zaken
nodig.’
‘Wacht u niet totdat de regering de aanstaande pandemie afkondigt. Dan is het te laat. Als u zich in een
mensenmassa terugvindt die in de rij staat voor voedsel, water of medicijnen, dan heeft u zich verslapen.’
Ebola in Afrika ‘oncontroleerbaar’
In West Afrika lijkt de ellende pas net begonnen. Volgens de christelijke hulporganisatie Samaritan’s Purse is
de wereld er niet op voorbereid als ebola zich verder verspreid. ‘De internationale reactie op de ziekte is
totaal ontoereikend. De ziekte is in Westafrika totaal oncontroleerbaar geworden.’ In Liberia heerst volgens
berichten zelfs een ‘Apocalypse Now’ stemming. (1)
Xander - (1) KOPP / Natural News

Een nuchtere kijk vanuit China op Europa
DE TOEKOMST VAN EUROPA…
Even lezen, nadenken, en doorsturen aan zoveel mogelijk “gezond”-denkende mensen.
Gepubliceerd op 23 maart. 2012 .
De visie van de Chinese Professor Kuing Yamang over de toekomst van Europa.
(Hij leefde enige tijd in Frankrijk).
De ondergang van Europa is niet meer te stoppen.
De huidige Europese gemeenschap is bezig met zichzelf te vernietigen.
-Hun sociaal model kost veel te veel geld. Veel Europeanen wensen niet meer te werken
en proberen gratis te leven door zogezegde diverse sociale uitkeringen te ontvangen.
- Hun 3 basis interesses zijn: vakantie, voetbal en de televisie.
De Europeanen leven ver boven hun financiële mogelijkheden.
Met als gevolg dat alle industriëlen Europa verlaten want ze kunnen de hoge loonkosten, belastingen en
taksen niet meer betalen.
- Om hun massa assistinaat te betalen worden staatsschulden gemaakt met leningen op leningen.
Europa leeft op krediet en hun kinderen en kleinkinderen zullen nooit in staat zijn deze schulden te betalen.
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Uiteindelijk vernietigen de Europeanen zelf hun levenskwaliteit door zichzelf te verarmen.
- Ze kiezen eigenlijk om veel meer geld te verteren dan ze ooit rechtmatigkunnen verdienen.
Er worden negatieve budgetten gekozen en de regeringen lenen altijd maar verder zonder dit ooit te kunnen
terugbetalen.
Zo verstikken ze zich zorgeloos in de schulden.
Buiten zich voortdurend in schulden te zetten hebben ze een andere ondeugd:
de regeringen laten de nog weinig werkende middenklasse belastingbetalers bloeden.
- Europa en speciaal Frankrijk en België staan op de kop van de financiële druk.
Het is er een financiële hel voor wie rijkdom wil creëren.
- In Europa hebben ze blijkbaar niet verstaan dat om rijkdom te creëren men niet moet verdelen maar men
eerst hard moet werken. Hoe meer ze deze gelimiteerde rijkdom verdelen hoe minder er voor iedereen zal
zijn. Degene die jobs produceren en creëren worden gestraft door belastingen en taksen. En degene die niet
werken worden sterk gemotiveerd door alle soorten onterechte sociale hulp Het is een totale inversie van
waarden.
Hun systeem is pervers en zal exploderen door financiële verstikking.
- De delocalisatie van de ondernemingen buiten Europa, zal de levensstijl verder doen verminderen.
Nog 1 of 2 generatie verder zal Europa door de rest van de wereld economisch gedepasseerd zijn
en zullen ze in armoede leven. Wij chinezen gaan ze dan wat zakjes rijst geven om te overleven
- Er bestaat nog een andere kanker in Europa : er zijn veeeeeeeeeel te veel ambtenaren, 1 op 5 en meestal
zeer goed betaald om ondermaats te werken. Hun doel is zo min mogelijk te werken
en zoveel mogelijk sociale voordelen te verwerven ze zijn ook de koplopers om te staken maar de politiek
heeft liever een luie ambtenaar dan een dopper dus de staat betaald deze luiaards omdat ze voor hun zullen
stemmen.
- Tenslotte kunnen we vaststellen dat door de opkomst van de Islam de volgende generaties in een totaal
verarmde gemeenschap gaan opgroeien. Van het oude Europese ondernemerschap zal niets meer te
merken zijn.
- Azië is nu al rijker dan West-Europa
Dat blijkt uit een rapport naar private rijkdom van de Boston Consulting van 2014
Het vermogen van de Aziaten steeg het voorbije jaar met gemiddeld 30,5 procent, tot 37 biljoen dollar.
Koploper was China, met een toename van 49 procent van de private rijkdom in 2013. Het aantal miljonairs
verdubbelde er bijna op één jaar tijd, blijkt uit het BGC-rapport. In 2014 wordt voor Azië nog meer groei
verwacht, waardoor dat continent West-Europa zal inhalen.
Christen in Utrecht bespuugd door moslims
gepubliceerd dinsdag 12 augustus 2014 10:30 door Jeffrey Schipper
De Utrechtse priesterstudent Fray Jaider Chantré Sánchez is zondag na een
kerkdienst bedreigd en bespuugd door twee moslimmannen. Hij droeg een Tshirt met het Arabische 'N'-teken, dat veel christenen dragen als teken van
verbondenheid in de strijd tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS).
Strijders van IS markeerden huizen van christenen in het Irakese Mosul met
de Arabische letter N. Die letter staat voor ‘nasrani’, de naam die moslims
gebruiken voor christenen. Sánchez: "Ze schreeuwden tegen mij verschrikkelijke dingen, zoals: 'We zullen
jullie allemaal vermoorden' en 'jullie zullen van de aardbodem verdwijnen'," vertelt de student
tegenover Telegraaf TV. "Ik was zo ontzettend bang, het was de eerste keer dat ik zoiets meemaakte. Ik was
helemaal alleen." Hij wist aan zijn bedreigers te ontkomen toen hij door een druk park ging lopen. De student
is van plan om dinsdag aangifte te doen.
Onvoorstelbaar
"Onvoorstelbaar dat iemand om het dragen van een T-shirt wordt uitgescholden en bedreigd," reageert
Klaas Muurling, woordvoerder van Open Doors. Via de webwinkel zijn deze T-shirts te verkrijgen. "Dit toont
aan dat het nieuws in Irak ook in Nederland enorm leeft." Hij benadrukt dat het T-shirt "geen statement tegen
ISIS, maar een teken van verbondenheid met medechristenen in Irak" betreft. Volgens Muurling is dit
incident geen aanleiding om het T-shirt in de kast te laten. "Het T-shirt kan helpen om gesprekken op gang
te brengen. Maar ga ermee niet door de Haagse Schilderswijk (een wijk met IS-aanhangers, red.) lopen. Dat
zou provocerend zijn."
Jan Bor van Stichting Hulp Vervolgde Christenen spreekt van "een verschrikkelijk incident". "Dit is heel erg
en een vorm van discriminatie." Voor hem is dit incident wél aanleiding om als christen een andere houding
aan te nemen, zonder T-shirt. "Blijkbaar kan dit provocerend overkomen. Het is belangrijk dat we voor onze
mening blijven uitkomen en christenen in Irak blijven ondersteunen. Maar je bereikt meer door het gesprek
aan te gaan en zo Gods liefde kenbaar te maken." Zijn stichting gaat zich "intern bezinnen" om te bekijken
hoe op dit sentiment ingespeeld kan worden.
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Veel media-aandacht
"We blijven onze boodschap luid en duidelijk vertellen," onderstreept Muurling namens Open Doors. In de
afgelopen weken is het populaire T-shirt al meer dan duizend keer besteld. Nog altijd worden er T-shirts
geleverd. Dat het spuugincident is beschreven op de voorpagina van De Telegraaf, toont volgens hem aan
dat media christenvervolging meer en meer in beeld brengen. "Die trend is al een langere tijd gaande. En dat
is een goede zaak. Maar ook yezidi’s en gematigde moslims – eveneens vervolgd door IS-terroristen –
verdienen steun."

En zo werkt klassieke homeopathie dus.. Simpel..!
2014 © WantToKnow.nl/.be
Klassieke Homeopathie werkt wel degelijk, maar hoe? Doordat homeopathie
ruim 235 jaar oud is, uitgevonden’ door de Duitse medicus/apotheker Samuel
Hahnemann, is de fundamentele bewijsvoering altijd op de achtergrond
gebleven. Want homeopathie werkte, werkt en zal werken, dus waarom al die
diepe analyses over het ‘hoe-en-waarom’ achter homeopathie..? Maar het is
sinds de laatste decennia, dat vooral van de kant van de miljardenverdienende
Big Pharma-pillenindustrie een ware hetze op gang gebracht lijkt te worden,
die homepathie het leven onmogelijk lijkt te moeten maken..
‘Het valt me op dat nagenoeg élke apotheek in Nederland, zoveel homeopathische producten in de
schappen heeft staan’….
De hetze tegen homeopathie heeft inmiddels al zover haar hatelijke tentakels in onze maatschappij
gewrongen, dat zelfs een neutraal geachte, Nederlandse Minister van Volksgezondheid in Nederland, Edith
Schipper, volledig haar boekje te buiten gaat, in dezelfde hetze tegen homeopathie.. (HIER artikel) We laten
het hier bij een quote van mevrouw de Minister, die zich werkelijk schandalig te buiten ging, in haar
veronderstelling dat homeopathie een ‘ONBEWEZEN GENEESWIJZE ZOU ZIJN’…!
Edith Schippers: ‘‘Evidence based’, dat zou m.i. de basis moeten zijn. Niet alleen voor medici, maar ook voor
apothekers. Het valt met op dat nagenoeg ELKE apotheek in Nederland, zoveel homeopathische producten
in de schappen heeft staan. Ik stoor me eraan, dat je bij het afsluiten van een aanvullende
ziektekostenverzekering, vaak niet eens kán kiezen voor een pakket, zónder vergoeding van alternatieve
geneeswijzen. Het is aan ons allemaal om de aantrekkelijkheid van alternatieve geneeswijzen te relativeren,
met de kracht van argumenten.’
John D. Rockefeller, oliemagnaat en alleenheerser.. Onderdrukker van homeopathie
als natuurlijke geneesWIJZE..
De door de petroleum-industrie gefundeerde farmaceutische industrie -aardolie staat
aan de basis van bijna alle chemische medicijnen- heeft een broertje dood aan
homeopathische geneesmiddelen, die gebaseerd zijn op de krachtige
geheugenfunctie van water.. Simpel, wat we zo gaan zien, goedkoop en effectief. Dat
zijn de kernbegrippen bij het toepassen en gebruik van homeopathische
geneesmiddelen. En laten we daar volledigheidshalve nog aan toevoegen, niet
onbelangrijk: homeopathische geneesmiddelen zijn VOLSTREKT VEILIG.
Daar waar bij chemische geneesmiddelen de bijwerkingen regelmatig de vermeende
hoofdwerking van een medicijn overtreffen, daar is homeopathie volstrekt veilig in het
gebruik. Maar hoe werkt het nou precies, als we praten over bewijs, bewijs… Want
ondanks gedegen onderzoek, heeft men nog niet preciés de vinger erachter, hoe
homeopathie werkt. DAT het werkt is duidelijk, maar hoe, is een ander verhaal..
Het bewijs is relatief simpel, maar van een ‘andere orde’..!
De Duitse tv-zender BR (Bayerisches Fernsehen) zocht het nu eens tot op het bot uit.
De zender sprak voor een speciale documentaire, met diverse onderzoekers en
(ervarings)deskundigen over de werking van homeopathie, bij zowel mensen als
dieren. Ook bestudeerden deze onderzoekers, de onderzoeksresultaten van
wetenschappelijk studies naar de werking van homeopathie. Het eindresultaat was te
verwachten: de documentairemakers/onderzoekers concludeerden dat er wel degelijk
bewijs is dat klassieke homeopathie werkt.
We laten je graag deze documentaire hier zien:
Professor Dr. Jacq. Benveniste (1935), ook wel ‘mister Homeopathie’ genoemd, stierf
in 2004 als een gedesillusioneerd man. Inmiddels is er alle reden zijn pionierswerk,
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rondom het geheugen van water, in ere te herstellen!
De magie van water..
Nieuw onderzoek van het ‘Aerospace Institute’ van de Universiteit van Stuttgart, ondersteunt de theorie dat
water een geheugencapaciteit heeft. Dat het dus in staat is, frequenties te ‘onthouden’ door deze op te
slaan.. Het is niet ‘zomaar’ een ontdekking, het is een claim die onze kijk op de wereld VOLLEDIG kan
en zal veranderen..! Heeft water een geheugen? Kan water daadwerkelijk een bepaalde ‘imprint’ van
energie vasthouden, waaraan het is blootgesteld? Het was de oorspronkelijke theorie van de Franse
immunoloog Dr. Jacques Benveniste, waarover we in DIT ARTIKEL al eens schreven.
Benveniste publiceerde een controversieel artikel in 1988 in het gezaghebbende tijdschrift ‘Nature’, waarin
hij uitlegde hoe homeopathie werkt. Maar als snel stond de medische wereld op z’n kop. Benveniste werd
door sommigen als kampioen gekroond, terwijl anderen hem verdoemden en zelfs wegzetten als ‘oplichter’..!
(vanzelfsprekend gaat dit door tegenstanders dan op de officiële site van Wikipedia..!)
In deze videoclip (van Oasis HD) kun je enige fascinerende experimenten zien, waarin het ‘geheugen van
water’ duidelijk naar voren komt. Daarbij zijn de resultaten met verschillende soorten bloemen,
ondergedompeld in water, uiterst prikkelend. Stel je toch eens voor, wat het betekent als de uitgangspunten
van Dr. Benveniste juist zijn..!
Meer dan 70% van onze planeet is bedekt met water en het menselijk lichaam bestaat voor meer dan 60%
uit water (onze hersenen voor 70% en longen zelfs bijna 90%!!). Dit impliceert dat onze energie in staat zou
zijn om ‘bewust’ uit onze lichamen en hersenen te reizen, recht in het veld van andere levende wezens van
allerlei soorten, via imprints in deze magische substantie, die water is.. De oceanen en rivieren, en niet te
vergeten de regen, is in staat om allerlei informatiestromen te transporteren over de hele wereld..!
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/en-zo-werkt-klassieke-homeopathie-dus-simpel/

Familieleden laten eboladoden rotten op straat
Door: redactie - 7/08/14 - 03u31 Bron: Reuters
Nabestaanden hopen zo quarantaine te vermijden
De besmette lichamen van Ebola-slachtoffers in Liberia worden,
tegen de opgelegde regels van de regering in, op straat gedumpt
door hun familieleden. Zo hopen ze quarantaine te vermijden.
Dat meldt Reuters.
© epa. © epa.
De overheid van Liberia kondigde vorige week enkele strenge
maatregelen aan om de verspreiding van de besmettelijke ziekte
tegen te gaan. Onder andere de lichamen van de slachtoffers
moeten onaangeroerd in huis blijven, tot de autoriteiten ze
komen oppikken en de woning ontsmetten. Familieleden en
vrienden van de doden worden vervolgens opgespoord en in
quarantaine geplaatst.
Plek om te sterven
Omdat de helft van de slachtoffers aan het virus sterft, zien veel
Afrikanen deze geïsoleerde zorgkampen echter als een
vervloekte plek waar ze zullen sterven. Om te vermijden dat ze
in quarantaine geplaatst worden, verplaatsen ze hun gestorven
familieleden uit het huis en leggen ze de lichamen op straat.
"Door de lijken zelf te verplaatsen, stellen ze zich bloot aan het
risico om besmet te raken", aldus minister van Informatie Lewis
Brown. "We raden iedereen aan de lichamen onaangeroerd in
huis te laten liggen."
De presidente van Liberia heeft intussen de noodtoestand in
haar land afgevaardigd. "Het ebolavirus en de gevolgen van de
ziekte blijven momenteel een probleem voor het voortbestaan,
de veiligheid en het welzijn van de republiek. Het betreft een
duidelijk en onmiddellijk gevaar", aldus Ellen Johnson Sirleaf. In het westen van Afrika zijn al bijna 900
mensen aan het ebolavirus overleden.
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1982095/2014/08/07/Familieleden-laten-eboladodenrotten-op-straat.dhtml
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Maak verborgen dieren in eten zichtbaar!
Wist jij dat er 'verborgen dieren' in jouw eten en drinken zitten? foodwatch deed productonderzoek en
vond visgelatine in vruchtensap, rund in chips en varkensharen in brood. In de ingredientenlijst kan je
dit vaak niet zien. Zogenaamde 'technische hulpstoffen' hoeven niet geëtiketteerd te worden. En een
fabrikant is niet verplicht om te vermelden of een E-nummer of aroma een plantaardige of dierlijke
herkomst heeft. Zo wordt jouw keuzevrijheid je ontnomen. En die van ruim 1,5 miljoen Moslims, Joden,
Hindoestanen, vegetariërs en veganisten in Nederland die bepaalde dierlijke stoffen willen vermijden.
Vind jij net als foodwatch dat de overheid voedselproducenten moet verplichten om alle dierlijke
bestanddelen duidelijk op de verpakking te vermelden? Teken dan nu de e-mailactie aan minister
Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en maak samen met foodwatch de 'verborgen
dieren' in ons eten zichtbaar!
>>Naar de e-mailactie
In veel voedingsmiddelen zitten dierlijke ingrediënten of producten verborgen. Ook in producten waarbij je dit
helemaal niet verwacht, zoals olijfolie of vruchtensap. Soms staan dierlijke ingrediënten op het etiket vermeld
als E-nummer of met een andere onduidelijke benaming. En sommige andere dierlijke ingrediënten hoeven
volgens de wet niet eens op het etiket te staan.
Onduidelijke E-nummers en andere additieven
Veel E-nummers zijn gemaakt van dierlijke producten. E120 (karmijnzuur) bijvoorbeeld, is een rode kleurstof
gemaakt van luizen en E542 is beendermeel. Ze staan wel op de verpakking, maar om ze in de winkel te
herkennen, moet je een flinke lijst uit je hoofd leren. Andere E-nummers kunnen een dierlijke óf een
plantaardige herkomst hebben, zoals E628 (Kaliumguanylaat, smaakversterker) en E471 (Mono- en
diglyceriden van vetzuren, verdikkingsmiddel). Maar een fabrikant hoeft die herkomst niet te vermelden.
Ingrediënten als aroma's kunnen ook dierlijke bestanddelen bevatten, zonder dat dit op het etiket te lezen is.
Je blijft als consument dus in het ongewisse.
Hulpstoffen niet geëtiketteerd
De huidige wetgeving laat toe dat 'technische hulpstoffen' helemaal niet op het etiket terug te vinden zijn,
omdat ze niet beschouwd worden als ingrediënten. Maar deze stoffen, die fabrikanten tijdens de bereiding
gebruiken, blijven vaak wel (gedeeltelijk) achter in het eindproduct. Een voorbeeld is gelatine, waarmee wijn
en vruchtensap wordt gefilterd of dat helpt vitamines vast te houden. Of de broodverbeteraar L-cysteïne
(E920). Als moslim of vegetariër kun je op geen enkele manier zien of zo'n dierlijk hulpmiddel is gebruikt
tijdens de productie. Hooguit kun je aan de producent vragen hoe het zit - maar is dat niet de omgekeerde
wereld?
Onverwachte dierlijke ingrediënten
Soms staan bepaalde dierlijke ingrediënten wel vermeld in de ingrediëntenlijst. Toch kan het zijn dat je zo'n
product tegen je zin hebt gekocht, omdat je het simpelweg niet verwachtte. Neem bijvoorbeeld Chavroux La
Tendre Bûche geitenkaas. In de ingrediëntenlijst staat 'gelatine' en die blijkt afkomstig te zijn van varkens,
hoorde foodwatch van de fabrikant. Je kúnt je er dus, door goed te lezen en te informeren, wel achterkomen,
maar wie verwacht nou varkensgelatine in geitenkaas? Of neem de 'traditionele olijfolie' van Carbonell. Die
bestaat voor 1,5% uit visolie. Op de voorkant staat wel een kleine afbeelding van een hartje met de tekst
'omega 3'en in de ingrediëntenlijst staat visolie vermeld, maar wie leest nou de ingrediëntenlijst van olijfolie?
In deze gevallen wijken de fabrikanten af van klassieke recepten en zetten daarmee consumenten op het
verkeerde been. foodwatch vindt dat producenten dit duidelijk moeten aangeven op de verpakking.
Kom in actie!
foodwatch wil dat op de verpakking duidelijk vermeld wordt of in het product een ingrediënt of 'technische
hulpstof' van dierlijke herkomst zit. Dit geldt ook voor dierlijke componenten in smaakstoffen, aroma's en
andere toevoegingen. Alleen dan kun je als consument (bepaalde) dierlijke ingrediënten echt vermijden. Wil
jij dat ook? Teken dan nu de e-mailactie aan minister Schippers.
>> Ja, ik teken ook!
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NY Times: Duizenden neonazi’s vechten voor leger Oekraïne tegen separatisten
‘Oekraïense leger beschiet Uglegorsk, honderden
burgerslachtoffers’
Ook vandaag voert het Oekraïense leger zware beschietingen uit
op pro-Russische dorpen en steden, en worden felle gevechten
gevoerd met de separatisten.
In onze berichtgeving over Oekraïne hebben we het vanaf het
allereerste begin over een neonazistische staatsgreep gehad.
De reguliere media en politici in het Westen deden deze
berichten af als ‘Russische propaganda’, maar inmiddels heeft
ook de New York Times toegegeven dat er duizenden goed bewapende neonazi’s aan de kant van het
Oekraïense leger –en daarmee aan de kant van de VS, de EU en de NAVO- meevechten tegen de proRussische separatisten
Bombardementen, en dan gewelddadige aanvallen
‘In de strijd om Donetsk heeft zich een dodelijk patroon ontwikkeld: het reguliere leger bombardeert van
afstand de stellingen van de separatisten. Daarop volgen er chaotische, gewelddadige aanvallen van enkele
van de half dozijn paramilitaire groepen die Donetsk hebben omsingeld, en die bereid zijn zich in
straatgevechten te storten,’ aldus de Times afgelopen zondag.
‘Van officiële kant in Kiev wordt gezegd dat de milities en het leger hun handelingen afstemmen, maar de
milities, die over ongeveer 7000 strijders beschikken, zijn woedend en soms niet te controleren. Een militie
genaamd ‘Azov’ veroverde het dorp Marinka en voert een vlag met een op een hakenkruis gelijkend neonazi
symbool.’
‘Bij de opmars namen de strijders hun bevelen niet uit Kiev aan, maar van een plaatselijke
legercommandant. In een video van de aanval is geen enkele terughoudendheid te bespeuren. Een soldaat
wijst op een vermeende door pro-Russische separatisten bezette stelling en schreeuwde: ‘Die schoften
zitten precies daar!’ Daarna opende hij het vuur.’
Neonazi milities ingezet tegen pro-Russische burgers
Dezelfde neonazi milities die in februari met Westerse steun tegen de wettig gekozen regering van
Janukovitsj vochten, worden nu als stoottroepen ingezet en vermoorden in het oosten van het land etnische
Russen. In een dorp met 10.000 inwoners hesen ze zelfs een neonazi vlag met een soort hakenkruis erop.
De Times zorgde er wel voor om deze informatie helemaal aan het einde van het artikel te plaatsen, zodat
bij zo min mogelijk lezers de ogen open zouden kunnen gaan voor wat er de afgelopen maanden werkelijk
gaande is in Oekraïne, van de gewelddadige demonstraties, staatsgreep, militaire operaties tegen de proRussische bevolking tot en met het neerhalen van de Maleisische Boeing 777.
Media bagatelliseren rol ultranationalisten
Op 6 april plaatste de NY Times een portret van de Oekraïense nationalist Juri Martsjuk, die in februari bij de
zogenaamde ‘volks’opstand tegen Janukovitsj gewond raakte. De krant ‘vergat’ daarbij te melden dat hij in
de stad Lviv leider van de extreemlinkse* Svododa partij was. Lviv is een bolwerk van neonazi’s en
Oekraïense nationalisten, die daar fakkeloptochten houden ter ere van Stepan Bandera, die in de Tweede
Wereldoorlog met de Nazi’s collaboreerde.
* In het Westen doorgaans ‘extreemrechts’ genoemd. Het Nationaal Socialisme heeft ideologisch echter
veel meer overeenkomsten met extreemlinks dan met extreemrechts. Daarom schrijven wij ‘extreem-links’.
Bandera, die een nationalistische organisatie aanvoerde die van Oekraïne een ‘rassenzuivere’ staat wilde
maken en duizenden Polen en Joden vermoordde, werd ook met vele vlaggen geëerd terwijl de
Amerikaanse senator John McCain in Kiev was om daar zijn steun voor de ‘revolutie’ tegen president
Janukovitsj uit te spreken.
‘Revolutie zou zonder Rechtse Sektor nooit hebben plaatsgevonden’
6 dagen later haalde de Times Roman Kowal, een plaatselijke leider van de ultranationalistische ‘Pravy
(Rechtse) Sektor’ aan, die letterlijk zei dat de revolutie in Oekraïne zonder zijn beweging nooit zou hebben
plaatsgevonden.
Onmiddellijk nadat het gemeentehuis van Kiev met wapens en molotov cocktails was overgenomen door de
Euromaidan ‘demonstranten’, werden er massaal vlaggen met swastika’s, ijzeren kruizen, Nazi-SS
symbolen, het Keltische ‘Klu Klux Klan’ kruis en van de Amerikaanse Zuidelijke Confederatie –die symbool
staat voor racisme, lynchpartijen en terreur- meegedragen en opgehangen (2). Desondanks haastten
Amerika en Europa zich om de nieuwe ‘democratische’ regering te erkennen, ondanks het feit dat minstens
vier ministeries in handen kwamen van linksextremen. Zo werd Andrij Parubij, commandant van de
‘zelfverdedigingstroepen’ van de Maidan opstandelingen, verantwoordelijk voor de Nationale Veiligheid.
Parubij richtte in 1991 de Nationaal Socialistische Partij van Oekraïne op, daarbij gebruik makend van
neonazi symbolen.
‘Zoveel mogelijk Russisch sprekenden vermoorden’
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Toen het nieuwe regime in Kiev in april een ‘antiterreuroperatie’ tegen de Russische bevolking in het oosten
begon, kondigde Parubij aan dat zijn paramilitaire groep, die inmiddels in de Nationale Garde was
opgenomen, aan het front zou meevechten. Nadat hij half april plotseling om onbekende redenen aftrad,
twitterde hij dat deze ‘Maidan zelfverdedigingstroepen’ waren overgeplaatst. Vervolgens lieten de neonazi’s
op 2 mei opnieuw hun wreedheid zien, toen ze in Odessa pro-Russische demonstranten in een
vakbondsgebouw dreven, dat daarna met Molotov cocktails in brand werd gestoken. Mensen die het
brandende gebouw probeerden te ontvluchten, werden achtervolgd en afgeranseld. Terwijl tientallen
mensen in het gebouw –dat met hakenkruis- en SS-achtige symbolen was bespoten- stierven, werd buiten
het Oekraïense volkslied gezongen.
Nu, in augustus, begint het net van het Oekraïense leger om de separatisten zich steeds strakker te sluiten.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van artilleriebeschietingen, luchtaanvallen en dus ook duizenden neonazi
strijders, die erop gebrand zijn zoveel mogelijk Russen en Russische sprekende Oekraïners te vermoorden.
Vandaag werd bekend dat twaalf ‘Pravdy Sektor’ militairen bij de gevechten bij Donetsk zijn omgekomen,
toen hun bus werd beschoten door separatisten (3).
Honderden burgerdoden door beschietingen leger
Bij zware beschietingen van de stad Uglegorsk door het Oekraïense leger zijn ‘tientallen, vermoedelijk zelfs
honderden doden gevallen’, zo meldt het perscentrum van de Volksrepubliek Donetsk. Alle slachtoffers zijn
burgers, aangezien er in de stad zelf geen volkstroepen aanwezig waren. (5) Vlak bij de Russische grens bij
Donetsk vinden er felle gevechten plaats tussen het leger en de separatisten (6).
De paramilitaire operatie in Oekraïne heeft volgens de VN al 2086 slachtoffers geëist (4). Dat al deze doden
en de grote chaos in het land het gevolg zijn van de Amerikaanse en Europese steun voor een
neonazistische staatsgreep is een even beschamend als verbijsterend feit, dat door de propagandistische
media in het Westen het liefst onder de tafel wordt gemoffeld.
Xander - ; (1) KOPP ; (2) YouTube ; (3) Handelsblatt ; (4) Ria Novosti ; (5) Ria Novosti ; (6) Ria Novosti

Waarom bouwt AREA 51 een mysterieuze nieuwe hangar en wat verbergen ze?
In de meest recente satellietbeelden vrijgegeven aan het publiek,
gedateerd 30 juni (gedeeltelijk) en 2 juni (volledig), blijft Area 51
veranderingen ondergaan, waarvan 1 gebied in het bijzonder.
Dit nieuwe bouwproject is van bijzonder groot belang, niet alleen
vanwege haar fysieke grootte, maar ook vanwege de zeer
eigenaardige locatie en het tijdstip.
Area 51 (aka Groom Lake, aka The Ranch, aka Dreamland, aka
Watertown Airstrip) en nieuwbouw lijken hand in hand gaan. De
geheimzinnige superbasis is net als het federale regering
Winchester Mystery House. Verbeteringen aan de basis zijn niet
gestopt sinds haar oprichting, die zich hebben voorgedaan in het
betere deel van de vorige eeuw.
Door de jaren heen is de basis uitgebreid van een droog meer-bed, naar een rij van lage hangars en
kazernes, tot een enorm complex met een zee aan gebouwen, tientallen en tientallen hangars, een
ingewikkelde radar installatie, een complex web van taxibanen en twee massieve betonnen landingsbanen.
Als deze Area 51-basis niet was gevestigd in het meest afgelegen en zwaar bewaakte deel van Amerika zou
het een willekeurig ander grote US Air Force basis kunnen zijn, kompleet met een baseball diamant en een
dreigende verkeerstoren.
Bron: http://foxtrotalpha.jalopnik.com/why-is-area-51-building-a-brand-new-hangar-and-what-wil-1617424839
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ISIS: Iedere moslim die een christen vermoordt gaat naar de hemel
Hoofden van christelijk kinderen systematisch op stokken gespietst en in parken geplaatst, christelijke
vrouwen gedwongen tot seksslavinnen – Genocide van christenen in volle gang
Door IS(IS) in naam van Allah gekruisigde ‘ongelovigen’.
Het vermoorden van christenen is voor moslims nu aantrekkelijker dan
ooit, want volgens de islamitische terreurbeweging IS(IS) kom je
daarmee rechtstreeks in de hemel terecht. ‘De ure komt, dat een ieder
die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen,’
voorzegde Jezus al.
‘Ze vermoorden onze mensen in de naam van Allah en zeggen hen dat
iedereen die een christen vermoordt rechtstreeks naar de hemel gaat.
Dat is hun boodschap,’ aldus aartsbisschop Athanasius Toma Dawod
van de Syrische Orthodoxe Kerk. ‘Ze hebben kerken in brand gestoken en zeer oude boeken verbrand. Ze
hebben onze kruisen en beelden van de maagd Maria beschadigd. Ze bezetten onze kerken en veranderen
die in moskeeën.’ (1)
‘Stop de islam’
Al in 1989 waarschuwde aartsbisschop Marcel Francois Lefebvre het Westen voor dit islamitische geloof, en
hoe het onder het mom van ‘religieuze tolerantie en diversiteit’ naar het Westen zou komen: ‘Jullie vrouwen,
jullie dochters, jullie kinderen zullen worden gekidnapt en naar plaatsen zoals Casablanca worden
meegenomen. En jullie zullen ze niet terug kunnen krijgen, want ze hebben hun moskee op zo’n manier
gebouwd dat zelfs de politie er niet in kan. Hoe zal Frankrijk er dan uitzien? In sommige Britse plaatsen is dit
al zo.’
Op de vraag van een journalist hoe dit te voorkomen, antwoordde Lefebvre:
‘Vraag deze regering de islam te stoppen, en doe wat we altijd gedaan hebben. In de basis kunnen wij niet
samenleven, dat is onmogelijk. Ze moeten in hun eigen land blijven. Ieder jaar komen er 50.000 moslims
naar Frankrijk. U zult zien wat er gaat gebeuren met de moskeeën, als ze gaan zeggen: vermoord de
christenen, omdat ze dan naar de hemel gaan en de ziel van degene die ze hebben vermoord meenemen.’
(2). De waarschuwingen van Lefebvre bleken zoals iedereen inmiddels weet tevergeefs. Europa zette de
sluizen voor de islam juist nog verder open, waardoor steeds meer steden –denk aan de Schilderswijk in
Den Haag- nu opgezadeld zitten met gevaarlijke islamitische ‘no-go’ zones, waar bijna geen autochtoon
meer durft te komen.
‘Wereld heeft lang niet zo’n kwaad gezien’
In Irak worden christelijke kinderen systematisch door terroristen van IS(IS) onthoofd, waarna hun afgehakte
hoofden op stokken worden gespietst. De VN heeft inmiddels bevestigd dat de vrouwen van christelijke
mannen worden afgepakt en gedwongen worden om seksslavinnen te worden.
‘De wereld heeft een generatie lang niet zo’n kwaad gezien,’ zei een Chaldeese activist. ‘Kinderen, moeders
en vaders worden systematisch onthoofd. In Mosul is een park waar de hoofden van kinderen op stokken
worden gespietst.’ Als christenen in staat zijn de ‘boete’ die ISIS hen oplegt omdat ze geen moslims zijn te
betalen, dan worden hun vrouwen en kinderen achteraf alsnog van hen afgepakt. ‘Het is dus echt bekeer of
sterf, de dood door het zwaard.’ De rode Arabische N waarmee de huizen van christenen worden
gemarkeerd, en waar we al enkele weken geleden over berichtten, houdt in dat als de christelijke bewoners
het wagen terug te keren, zij worden vermoord.
‘Genocide en Holocaust tegen christenen’
‘Daarom zeggen we dat er een Holocaust tegen christenen aan de gang is. De wereldgemeenschap kan niet
de andere kant opkijken... Ze vermoorden echt iedere christen die ze zien. Dit is in alle opzichten een
genocide. Ze willen dat iedereen zich bekeert en ze willen dat de Sharia de wet van het land wordt.’ (3).
Theodore Shoebat: ‘Als christenen verdwijnen, zullen ook de (bescherm)engelen (Hebr.12:22; 1:13-14) met
hen verdwijnen. Daardoor zullen demonen hun plaats innemen en het land overspoelen met hun chaos en
geweld, en nemen ze de zielen van de moslims in bezit en drijven hen tot waanzin, barbaarsheid, sadisme
en de bloederigste slachtpartijen.’ ‘Als de aanwezigheid van de heiligen wordt weggenomen, zal ook hun
licht uitdoven, want ‘gij zijt het licht der wereld’ (Mat.5:14). De zeeën van duisternis zullen het land
veroveren, waardoor het land beroofd wordt van de vrede van het Heilige Kruis, en het zal worden verlaten
naar het pad van verdoemenis.’ (3)
Xander - ; (1) The Guardian via Shoebat ; (2) YouTube ; (3) Almanar via Shoebat
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Komeet #67P is ‘geen komeet’…!??
2014 © WantToKnow.nl/.be
Een komeet die geen komeet is, maar een soort gestuurde satelliet, gemaskerd als een komeet.. Tja, het zal
wel weer koren op de molen zijn van de vingerwijzenden, de mensen die geloven dat de
‘samenzweringstheoristen’ altijd overal maar wat achter moeten zoeken… Maar toch is het enige wat wij
kunnen doen, is JOU TE LATEN BESLISSEN, op basis van de beelden die we zien en de informatie die tot
ons komt. En dit is dat verhaal over de bewering dat komeet # 67P geen komeet is..!!
Op maandag 11 Augustus, ontvangt een uitgever op YouTube een opzienbarende e-mail, die afkomstig zou
zijn van iemand van ESA, want zo stelt hij of zij zich voor. Het blijkt, dat de ontvanger van de mail, een
YouTube-uitgever, ‘Secureteam10′ genaamd, afgelopen dagen druk bezig is geweest, de authenticiteit van
het bericht te checken; met andere woorden: kan deze e-mail inderdaad van iemand komen van ESA, het
European Space Agency…?
Het blijkt dat de mail door verschillende proxy-servers is gegaan, waardoor het onmogelijk is, voor bijna
iedereen, om te achterhalen, wat het uiteindelijke IP-adres was, waar de mail vandaan is verzonden, laat
staan wie de daadwerkelijk zender was.. De e-mail is op een dusdanige manier opgesteld en verwoord, dat
‘secureteam10′ besloot het verhaal op internet te zetten. De foto’s die bij de ESA-mail waren bijgesloten, zijn
van een indrukwekkende grootsheid.. Deze bijlagen/foto’s hadden een zeer duidelijk karakter en hebben de
essentiële boodschap.
Screenshot van de YouTube, waarin de e-mail
van de ESA-klokkenluider.
‘Komeet 67P is geen komeet, maar een
satelliet, die naar believen van koers kan
veranderen. Op de 2 originele foto’s is
duidelijk te zien dat er structuren voorkomen
op 67P, die bij de officieel vrijgegeven beelden
geairbrushed zijn. Met andere woorden:
Komeet #67P is GEEN KOMEET..!
Dit is de vertaalde boodschap van de
contactpersoon van ESA:
“Ik kan mijn naam niet onthullen, mijn rang binnen de ESA (European Space Agency), noch andere
onderscheidende informatie geven, over mezelf, die mijn veiligheid in gevaar zou kunnen brengen. Echter, ik
heb deze email geschreven, die ik naar je heb opgestuurd, samen met enkele (illegaal verkregen) foto’s in
kwestie, omdat er op dit moment talloze zaken aan de hand zijn in de wereld. In het bijzonder op het gebied
van ruimte-verkenningsvluchten, en het doel hiervan. En er worden leugens verteld; in het bijzonder
schandalige cover-ups die worden doorgeduwd naar de publieke sfeer, zonder enige consequentie.
En in dit geval, met het oog op het Rosetta-ruimtevaartuig, en haar publiek verkochtte missie, om komeet
#67P/Churyumov-Gerasimenko te onderzoeken. En heb niet EEN MOMENT het idee dat een ruimteagentschap plotseling op het idee komt op miljarden dollars te spenderen om een ruimtevaartuig te bouwen,
en dat op een 12-jaar-durende reis te sturen. En dat om simpelweg wat close-up-foto’s te nemen van een
willekeurige komeet die door de ruimte zweeft. Ik hoop dat je kijkers en volgers, als het niet je kijkers zelf
zijn, niet zo naïef zijn als de overheid hoopt dat ze zijn.
Er is ALTIJD een reden om zoveel geld te spenderen aan een dergelijke missie, en die reden, zo kan ik je
verzekeren, is niet om foto’s te maken van een ruw stuk ruimterots.
De plaatjes die bij deze e-mail worden verzonden, zijn 2 van de ORIGINELE plaatjes die door het Rosettavaartuig zijn genomen, tijdens haar nadering van komeet 67P.
Door te verklaren dat ze origineel zijn, helder ik op dat ze de
onbewerkte versies zijn van de beelden, die al aan het publieke
domein zijn vrijgegeven, of snel zullen worden vrijgegeven. Deze
foto’s duiden de werkelijke aard van de missie en de werkelijke
reden, dat ruimte-agentschappen over de hele wereld, er
prioriteit van gemaakt hebben om eraan deel te nemen en
deelgenoot te worden van de militaire verkenningsmissie rondom
dit object.
Zo zal binnenkort de speciale landingsmodule van het ESARosetta-ruimteverkenningsvoertuig op de ‘komeet’ staan voor ‘nader militair onderzoek’..!
Komeet 67P is GEEN KOMEET.. Zo’n 20 jaar geleden, begon NASA radio-signalen te ontvangen vanuit een
onbekende oorsprong in de ruimte. Later zou men te weten komen dat deze uitbarstingen zeer waarschijnlijk
afkomstig waren, uit de richting van komeet 67P. Naarmate de techniek voortschreed, werd bevestigd, dat
deze signalen niet alleen direct afkomstig waren van deze komeet zelf, maar dat de komeet naar believen
van koers leek te veranderen, wat natuurlijk voor veel geleerden een onmogelijkheid was, ervan uitgaande
dat we spreken over een object dat onderhevig is aan de wetten van de fysica in de ruimte.
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Het was in deze tijd precies, dat de NASA besloot om een militair-gesteunde verkenningsmissie naar dit
object voor te gaan bereiden, in de hoop de werkelijke aard van deze komeet te achterhalen. Door haar
karakter en geheimhouding, maakte de Amerikaanse ruimte-organisatie een deal met Europese
overheidsinsiders, om de missie publiekelijk te verkopen, met het doel dat men simpelweg eens een goed
beeld wil krijgen (een van) de miljoenen kometen die door de ruimte vliegen. Het was de perfecte
schuilmantel, die ervoor zorgde dat overheden doro konden gaan met het van de grond krijgen van deze
missie, zonder dat daarbij de noodzaak aanwezig was de lancering geheim te houden.
De bijgevoegde beelden zijn niet bewerkt, en laten de werkelijke
innerlijke werking zien van komeet 67p, die –zoals nu blijkt- iets
volslagen ánders is dan een komeet en die alleen maar als
zodanig is vermomd.. Met betrekking tot wie deze vermomming
heeft gecreëerd en waarom dit is gedaan, daarop kan ik geen
antwoord geven. Het enige wat ik je kan vertellen, is dat wat dit
ding is; het toont tekenen aan de buitenkant van machineachtige delen en onnatuurlijke oppervlakte. Ik vertrouw erop dat
je je best zult doen om deze beelden naar de juiste bronnen zult
verspreiden, en dat je simpelweg nog even geduld moet hebben
voor mijn volgende bericht.
Wat dit object precies is, blijft onduidelijk in de verborgenheid, en
onaangetast. En dat lijkt om goede redenen zo te zijn.
Met respectvolle groet,”
De fotobijlagen bij de betreffende mail tonen opnames van het ESA-ruimtevaartuig, dat nu bij de komeet
rondhangt en continue foto’s naar Aarde stuurt. Maar ze onthullen de ware aard van deze ‘ruimtesteen’.. Er
vliegen miljoenen kometen door het heelal en het bijzondere is natuurlijk het antwoord op de vraag, waarom
ESA nu speciaal déze komeet koos voor onderzoek. En als je die vraag in verband brengt met deze film,
dan is het verhaal verbijsterend in onze ogen.
De foto’s die bij de ESA-mail zaten zijn van een indringende kracht, doordat ze een volledig andere versie
tonen, dan de officiële foto’s dat doen; foto’s die voor de publiciteit zijn vrijgegeven.. MAAR DUS ZOUDEN
ZIJN BEWERKT..! Wanneer je beide foto’s vergelijkt, dan komt het ‘maskerade-plaatje’ tevoorschijn. Maar
oordeel vooral zelf!!
Nadat het ruimtevaartuig Rosetta de komeet heeft ingehaald, zal
het licht vóór de komeet uit gaan vliegen, terwijl zij samen rond
de zon zullen bewegen. Daartoe zal Rosetta een complexe serie
manoeuvres iutvoeren, om de afstand tussen het ruimtevoertuig
en de komeet te verkleinen. Van zo’n 100 km afstand tot rond de
25 tot 30 km..!! Officieel heet het dat dit gedaan wordt om zo
goed mogelijk ‘een landingssite uit te kiezen’. Vlak voor de
landingsmissie start, zal Rosetta in November op slechts zo’n
2,5 kilometer afstand van de komeet gaan vliegen. De schaal op
deze animatie is niet correct; Rosetta’s spanwijdte van de solarpanelen is 32 m, terwijl de komeet ongeveer
4 km lengte heeft. (Credit: ESA–C. Carreau)
Engels verder op: http://www.wanttoknow.nl/overige/media/komeet-67p-is-geen-komeet/

Nazi fundament onder Europese Unie ?
Menselijk lichaam als jachtgebied
Het menselijk lichaam van 6,5 miljard mensen wereldwijd is een enorme afzetmarkt voor bestaande, maar
vooral ook nieuwe chemische ‘medicijnen’ die de farmaceutische industrie moet ontwikkelen om hun
omzetten te kunnen laten groeien. Hiervoor moeten steeds nieuwe ziektes en aandoeningen worden
gecreëerd en is een overkoepelend coördinatiecentrum nodig, een soort van politbureau, om dit
internationaal in de juiste banen te kunnen leiden. Stond dit gebouw van het chemiekartel tijdens de Tweede
Wereldoorlog in Berlijn, tegenwoordig is het hoofdkwartier ondergebracht in het gebouw van de Europese
Commissie in Brussel. Hier bepalen economische belangen de politieke beslissingen van Europa. Vanuit
deze locatie treden de leiders van de kartels in het openbaar naar voren. Al in 1969 werd er door de exnazi’s Walter Hallstein en Karl Winnacker een actiecomité voor de vorming van een “Verenigde Staten van
Europa” opgericht. Zoals reeds eerder vermeld werd Hallstein in 1957 benoemd tot de eerste voorzitter van
de pas opgerichte Europese Economische Gemeenschap (EEG), het fundament van de latere Europese
Unie (EU). Alles wat Hallstein al in 1939 in nazi-Duitsland openlijk verkondigde, kon hij vanaf 1957 in Brussel
in praktijk gaan brengen.
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Europese Unie is een dictatuur
De Europese Unie, ontstaan uit de Europese Economische Gemeenschap, is in feite niets anders dan een
centraal kartelbureau, het hoogste instituut dat de kartelbelangen in Europa ten uitvoer brengt. De Europese
Commissie is de politieke uitvoerende macht van dit kartel. Deze commissie wordt niet democratisch
gekozen, maar wordt benoemd. Deze commissie maakt de wetsontwerpen en het is de taak van het
Europese Parlement om ze goed te keuren. Bij belangrijke kwesties of vragen vaardigt de Europese
Commissie ook richtlijnen en verordeningen uit, die zonder tussenkomst van het parlement wetten worden
voor meer dan 500 miljoen Europeanen. De Europese bevolking wordt wijsgemaakt dat de EU een
democratische unie is! Dit is echter een pertinente onwaarheid. De daadwerkelijke macht ligt bij de Europese
Commissie, het kartel-politbureau. Europeanen mogen weliswaar om de vier jaar het Europees Parlement
kiezen, maar een recht op wetsvoorstellen, het kenmerk van elke democratie, heeft het Europese Parlement
echter niet. Om de machtsverhoudingen beter te begrijpen is het wellicht handig om te weten dat de
Europese Commissie bestaan uit 27 commissarissen, gesteund door een apparaat van 54.000 technocraten
en bureaucraten. Beroepsbureaucraten, die jarenlang worden betaald om er kartelbelangen doorheen te
drukken. Het EU-parlement bestaat uit 736 afgevaardigden en de Europese Commissie heeft per
parlementslid de beschikking over 80 bureaucraten om deze afgevaardigden in toom te houden.
Samenvattend kan gesteld worden dat de Europese Unie geen democratie is maar een heuse dictatuur. Een
voorbeeld is het Verdrag van Lissabon, dat door de kiezers van Frankrijk, Nederland en Ierland werd
afgewezen, maar er toch op zéér ondemocratische wijze doorheen werd gedrukt. In de overige lidstaten
vonden de politici het niet eens nodig dat het volk werd geraadpleegd. Macht welke uitgaat van het volk, dat
is het grondbeginsel van elke democratie.Wanneer de politieke uitvoerende macht, in dit geval de Europese
Commissie, niet meer door het volk wordt gekozen en, belangrijker nog, niet kan worden weggestemd, dan
wordt elke democratie een dictatuur.
Controlewaanzin
Zo wordt ook duidelijk waarom de kartel-commissarissen van de EU lijden aan een buitensporige mate van
“controlewaanzin” waardoor ze heel Europa tot op het ziekelijke af bespieden. Omdat deze
kartelcommissarissen precies weten wat ze doen zijn ze bang. Ze zijn bang dat, wanneer de mensen
eindelijk begrijpen in welke situatie ze zijn gemanoeuvreerd, ze op een dag de straat op zullen gaan en
eisen dat er in Europa een echte democratie moet komen. Dit zal chaos veroorzaken waarop het hele
kaartenhuis in elkaar zal storten! Hier hebben deze kartelpolitici schrik voor. Daarom is het voor hen van
levensbelang om het doen en laten van de menselijke samenleving te controleren. Op alle mogelijke
manieren worden de Europeanen gecontroleerd via hun internetaccount, gsm, bankrekening, medisch
dossier, openbaar vervoer tot aan het gebruik van de privé auto toe.
Derde poging tot wereldheerschappij
De Eerste en de Tweede Wereldoorlog werden ontketend met als doel om militaire wereldheerschappij te
verwerven voor economische doeleinden. Dit is twee keer mislukt, maar de kartels geven niet op. Het
probleem is dat zij hun doelen niet meer openbaar kunnen verkondigen, omdat men niet zal toelaten dat
voor de derde keer de aftocht zal moeten worden geblazen. Zij zullen dus een andere manier moeten vinden
om de landen die veroverd moeten worden ook zonder wapens op de knieën te krijgen. Maar hoe moet dat
voor elkaar gekregen worden?
Welnu, dit bleek achteraf niet zo heel moeilijk te zijn!
Euro
Eerst werden de Europese landen, met uitzondering van Groot Brittanië, Noorwegen, Zweden, Denemarken
en Zwitserland, ondergebracht in een muntunie met maar één munt, waarin geen afzonderlijke devaluatie
mogelijk is. Tegelijkertijd werden de regels versoepeld voor het uitgeven van staatsobligaties waardoor veel
Europese politici doelbewust in de verleiding zijn gebracht om enorme staatsschulden op te bouwen.
Vervolgens ensceneerden de banken een financiële crisis. Hierdoor werden de economieën van complete
landen flink beschadigd en in een aantal gevallen zelfs geruïneerd zodat ze onder curatele kwamen te staan.
De ‘Derde Wereldoorlog’ is momenteel al volop aan de gang in Europa, met als uiteindelijk doel dat ieder
land zijn soevereiniteit zal moeten opgeven. Dit wordt bereikt door financiële chaos te creëren in diverse
landen met als doel de bevolking door armoede of dreigende armoede zodanig murw te maken dat zij
uiteindelijk akkoord zullen gaan met het opgeven van hun soevereiniteit. Als voorbeeld hebben we
Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Italië en het is nog maar een kwestie van tijd dat ook de overige
Europese landen aan de beurt zullen komen. Als de Europese burger niet in actie komt dan zal de derde
poging van de kartels om tot wereldheerschappij te komen worden gewonnen zonder dat er ook maar één
schot hoeft te worden gelost. Het kan geen toeval zijn dat het juist het land is van waaruit IG Farben zijn
twee eerdere pogingen heeft ondernomen, dat als financiële ‘winnaar’ uit de strijd tevoorschijn zal komen.
Er is maar één mogelijkheid om aan deze geraffineerd opgezette val te ontkomen, en dat is door Europa als
politieke- en als muntunie met de meeste spoed vaarwel te zeggen.
Zie ook : DR. RATH KANKER “HET EINDE VAN VOLKSZIEKTE NUMMER ÉÉN” (VIDEO, NEDERLANDS
ONDERTITELD)
https://www.youtube.com/watch?v=WuhbyHE8mDg
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Glenn Thomas 49 jarige ebola expert aan boord van vlucht MH17
Glenn Thomas, een 49 jarige ebola expert die van origine uit Blackpool
(boven Liverpool) Engeland komt en werkzaam was voor het WHO (World
Health Organisation) te Genève, zat naar verluidt aan boord van vlucht
MH17. Zijn naam komt overigens niet voor op de officiële passagierslijst,
waardoor het even geduurd heeft voordat achterhaald werd dat Glenn aan
boord zou hebben gezeten. Los van de vraag of het vliegtuig nu eigenlijk
wel echt uit de lucht geschoten is of dat (zoals ik veronderstel) het vermiste
vliegtuig van vlucht MH370 gebruikt is om een scene te creëren en de
passagiers dus “verdwenen” zijn, is het opmerkelijk te noemen dat juist
deze man vermist is. Op 18 juli verscheen het bericht van zijn aanwezigheid
op de vlucht al op de website van de BBC.
De ebola-uitbraak die momenteel wereldwijd gaande is, draagt de geur van iets onnatuurlijks om zich. Het
komt de krachtvelden die aansturen op een wereldregering wel erg goed uit, zo lijkt het. Men is in de gehele
wereld bezig aan te sturen op oorlog, uitputting door crisis en milieurampen (bijv. Fukushima). Een
pandemie zou nog eens mooi een extra schepje bovenop de paniek en chaos kunnen leggen. In Amerika is
men daarnaast ook nog eens druk bezig een burgeroorlog te ontketenen na het doodschieten van een
negroïde jongen door een agent. Het lijkt er op dat men nu vol gas de wereld in chaos aan het storten is.
Al eerder werd aangetoond dat Amerika bezig is virussen te ontwikkelen, waarvoor nog geen vaccin bestaat.
Ruim een maand geleden werd duidelijk dat een Amerikaanse professor een onbestrijdbaar
Mexicaans griepvirus ontwikkelde. De vraag is nu of het huidige ebola virus een zelfde soort historie heeft.
Het gerucht gaat dat Bill en Melinda Gates zijn verbonden aan laboratoria voor biologische wapens in de
plaats Kenema te Sierra Leone. Naar verluidt zouden deze laboratoria het episch centrum vormen voor de
ebola-uitbraak die momenteel gaande is. In dit centrum zouden klinische tests zijn uitgevoerd op mensen om
zo een vaccin te kunnen ontwikkelen. Als daarbij dezelfde methodes gehanteerd zijn als door Professor
Yoshihiro Kawaoka uit Michigan –die voor de ontwikkeling van een onbestrijdbaar virus het dodelijke H1N1
virus tijdens de uitbraak in 2009 gebruikte en zorgde dat zijn virus niet door het menselijk immuunsysteem
werd afgebroken – dan hebben we mogelijk te maken met een behoorlijk ernstige situatie. Professor
Kawaoka ontwikkelde dit virus naar eigen zeggen om beter onderzoek naar de ontwikkeling van vaccins
mogelijk te maken.
Naast de bekende namen van Bill (Microsoft oprichter) en Melinda Gates duikt een andere opmerkelijke en
zeer bekende naam op. Georges Soros een miljardair NWO puppet pur sang, is altijd wel ergens te vinden
met een investeringsfonds in landen waar massaslachtingen, oorlogen of andere New World Order
aangelegenheden (zie hier) plaatsvinden. Nu valt hij niet direct te linken aan de laboratoria, maar lijkt hij wel
erg close te zijn met President Ernest Koroma van Sierra Leone. In 2009 sprak Soros nog uit flink in het land
te gaan investeren.
Van Glenn Thomas wordt nu beweerd (zie ook hier) dat hij mogelijk meer zou weten over een frauduleuze
kwestie rondom de genoemde laboratoria. Gespeculeerd wordt dat mensen naar de laboratoria zijn gehaald
door ze met een valse testuitslag de diagnose ‘besmet’ te geven. In het laboratorium zouden ze dan zijn
gebruikt als proefkonijn. Nu valt dit mijns inziens allemaal niet echt hard te bewijzen, vooral vanwege het feit
dat Glenn Thomas aan boord van vlucht MH17 zat en dus “verdwenen” is. Wel kunnen we uit dit soort
berichtgeving opmaken dat er mogelijk een luchtje aan de ebola-uitbraak zit. Vooral het opmerkelijke feit dat
meer dan 170 hulpverleners besmet zouden zijn geraakt met het ebola-virus. Hoe kan het dat hulpverleners
besmet raken? Je zou toch aan mogen nemen dat onderzoekers als Professor Kawaoka en zijn
medewerkers (illustratief) goede bescherming hebben tegen dergelijke virussen. Anders zouden ze bij de
ontwikkeling van een dergelijk virus zelf doodgaan en onmiddellijke besmetting op hun omgeving in gang
zetten. Dat zoveel hulpverleners besmet zouden kunnen raken is dan ook uiterst dubieus te noemen.
Het heeft er alle schijn van dat deze ebola-uitbraak de zionistische New World Order marionetten erg goed
uitkomt. In de meeste gevallen kunnen we de stelregel ‘Problem, Reaction, Solution’ onderscheiden. Creëer
een zelf geschapen probleem (Problem), zorg voor wereldwijde chaos en paniek met liefst zo veel mogelijk
doden (Reaction) en kom vervolgens met allerlei dwingende wetgeving voor mensen die zich niet willen
laten vaccineren (Solution). Het doorvoeren van draconische wetten die nog meer van de privacy van de
wereldbevolking zullen afsnoepen en tevens om een wereldwijde aanpak (wereldregering) vragen, omdat
een virus nu eenmaal grensoverschrijdend werkt, is een zegen voor de elitaire kliek die de wereld willen
onderwerpen aan One World Government. Een bijkomende mogelijkheid is om bij verplichte vaccins een
extraatje in het vaccin te stoppen. Het zou een prima manier zijn om de wereldbevolking nanotechnologie te
injecteren, waarbij het menselijk lichaam – of liever gezegd het menselijk brein – aan het internet gekoppeld
kan worden. Hierover heb ik meer geschreven in mijn artikelen over de NSA en het transhumane netwerk
(zie hier en hier).
In mijn optiek is deze virusuitbraak dan ook zelfgeschapen en hebben de New World Order marionetten de
oplossing al op de plank liggen. Maar we gaan de komende tijd waarschijnlijk eerst de “Problem, Reaction’-
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fase meemaken. Dat betekent dus lekker veel doden wereldwijd om angst in te boezemen. De ‘Solution’ zal
de gehele wereld opgedrongen gaan worden. “We sure need a one world government, don’t we?”
Bron
linkvermeldingen: Geenstijl.nl, BBC.com, Infowars.com, Reuters.com,Infowars.com, birdflu666.wordpress.co
m, getholistichealth.com
Like this:
http://www.martinvrijland.nl/2014/08/15/glenn-thomas-49-jarige-ebola-expert-aan-boord-van-vlucht-mh17/

Nibiru komt eraan (video)
De donkere dagen begonnen met het laatste bezoek van de
Verwoester en dit werd voorspeld door vreemde tekenen aan de
hemel.
Alle mensen werden stil en liepen rond met een bleek gelaat.
Zo begint het verhaal in de Kolbrin Bijbel over de laatste keer dat
de planeet Nibiru de aarde passeerde. Een heftige tijd die voor
grote veranderingen op aarde zorgde.
De Kolbrin Bijbel is een verzameling van oeroude teksten die
vertaald zijn. De herkomst is het oude Egypte en daarna komen
we ze weer tegen in de Middeleeuwen. De manuscripten zouden
gered zijn tijdens een brand in het klooster van Glastonbury Abbey in 1184. Er gaat zelfs het gerucht dat de
beroemde Nicola Tesla enkele van zijn wijsheden haalde uit de Kolbrin Bijbel.
Deze bestaat uit in totaal elf boeken, waarvan men zegt dat de eerste zes geschreven zijn door Egyptenaren
ten tijde van de Exodus. Het werk is nooit toegankelijk geweest voor het grote publiek, maar werd altijd
geheimgehouden en bestemd voor een select groepje mensen. Tegenwoordig is er een gedrukte versie
beschikbaar via het Culdian Trust.
Onze aarde maakt heftige veranderingen mee. Dit geldt voor zowel de aarde zelf als het klimaat maar ook
voor de mensen die op deze planeet leven. Naarmate de onbekende planeet Nibiru dichterbij komt, worden
de effecten heftiger.
Iemand die zich al meer dan tien jaar bezighoudt met het voorbereiden van de mensheid op de komst van
de planeet Nibiru of Planet X zoals zij die noemt, is Nancy Lieder.
De periode tot de daadwerkelijke komst/passage van deze planeet heeft zij ingedeeld in tien verschillende
periodes, oplopend van één tot tien.
De afgelopen jaren bevonden wij ons in periode 7 en dit tijdperk werd vooral gekenmerkt door heftige
bewegingen en in sommige gevallen het afbreken van de tektonische platen. Dit was/is vooral merkbaar in
Zuidoost Azië, waar wij eerder uitvoerig over hebben geschreven.
Volgens Nancy zijn we nu de volgende fase ingegaan. Dat wil niet zeggen dat alle veranderingen die hadden
moeten plaatsvinden in fase 7 compleet zijn, maar meer dat we een soort overlap krijgen waarbij de effecten
behorend bij fase 7 doorgaan, terwijl wij ons ook al in fase 8 bevinden.
Wat kunnen wij verwachten in fase 8?
Deze zal behoorlijk lang duren en niet binnen enkele maanden voorbij zijn. Een paar specifieke kenmerken
zijn:
De zichtbaarheid van Planet X, Nibiru, zal
aanzienlijk toenemen. Als voorbeeld geeft zij de
volgende foto die zeer recent is gemaakt en
waarbij je Nibiru rechts van de zon ziet.
Dit zal dan in de praktijk beteken dat we steeds
meer opnames van Nibiru zullen zien als een
soort tweede zon aan de hemel en dat mensen
de planeet wellicht binnen niet al te lange tijd (nog beter) met het blote oog kunnen waarnemen. Een tweede
aspect van deze fase is dat er explosies zullen plaatsvinden in de olievelden van Irak. Dit zal worden
veroorzaakt volgens Nancy omdat deze velden door de heftige aardveranderingen als het ware zullen
scheuren.
Het meest kenmerkende van deze fase is de grote sociale onrust die zich wereldwijd toont. Het zal een
periode worden van opstanden en voedselonlusten. Omdat dit ook de periode zal zijn waarbij mensen zullen
beseffen dat de komst van de planeet Nibiru werkelijkheid is en dat dit ongekende effecten teweeg zal
brengen. Tot zover Nancy Lieder.
Je hoeft alleen maar rond te kijken op onze aarde om te kunnen constateren dat wij in een bijzondere tijd
leven. Het lijkt een soort collectief onbewust weten dat er binnen niet al te lange tijd grote veranderingen
zullen plaatsvinden en wat iedereen onrustig maakt.
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Iets dat ervoor zorgt dat mensen elkaar overal ter wereld om het minste of geringste in de haren vliegen. De
oorzaak van allerlei excessen overal, waarbij idioterie de norm wordt. Iets dat ons doet weten dat het einde
nabij is. Dat wil zeggen, het einde van een beschaving zoals wij die tot nu toe gekend hebben.
Tenslotte zullen wij allemaal in onze genen ergens de ervaring hebben opgeslagen van een eerdere
passage van Nibiru, bijgenaamd de Verwoester. Een gebeurtenis die uitgebreid staat beschreven in de
Kolbrin bijbel zoals wij al eerder berichtten:
“De donkere dagen begonnen met het laatste bezoek van de Verwoester en dit werd voorspeld door
vreemde tekenen aan de hemel. Alle mensen werden stil en liepen rond met een bleek gelaat. Angst nam de
bevolking in haar grip en vrouwen werden door die angst onvruchtbaar. Ze konden niet zwanger worden en
degene die het wel werden verloren hun kind.
De dagen van stilte werden gevolgd door een tijd waarbij trompetgeschal en doordringende hoge tonen
werden gehoord in de hemelen en de mensen werden net zo bang als een kudde zonder herder. De doden
waren niet langer heilig en werden in het water gegooid. De pakhuizen waren volgestouwd met graan en
niemand verbouwde nog wat. Het vee werd alleen gelaten en zwierf rond en dwaalde naar vreemde weiden.
Hun geblaat werd genegeerd en men slachtte het vee van de buurman. Niemand bezat nog iets. De
openbare registers werden heen en weer geschoven en vernietigd. En niemand wist meer wie er slaaf waren
en wie meester. De plaag waarde door het land, de rivier was bloedrood en overal was bloed. Zij die
dronken van de rivier moesten onmiddellijk overgeven. Het stof beet zich vast in de huid van zowel mens als
dier.
Door de gloed van de Verwoester was de aarde gehuld in een roodachtig licht. Het land was platgeslagen en
verwoest door enorme hagelstenen die neer beukten op alles wat stond. Ze kwamen naar beneden in hete
buien en achter hen aan kwam een soort vreemd gloeiend vuur dat over de aarde liep. De vis in de rivieren
stierf, wormen, insecten en reptielen sprongen omhoog vanuit de aarde. De duisternis van een lange nacht
spreidde een zwarte mantel over de aarde waardoor iedere lichtstraal werd gedoofd. Niemand wist wanneer
het dag of wanneer het nacht was want de zon wierp geen schaduw". Dat was toen. Nu zijn de eerste
tekenen zoals die in de Kolbrin bijbel worden beschreven voor eenieder duidelijk zichtbaar.
De maker van de onderstaande video noemt de verschijnselen die zich de afgelopen maand voordeden op
onze aarde dan ook niet voor niets: Something strange is going on, the end of the earth”. Dat zal het niet
worden want ook vorige keren waren er mensen die het hebben overleefd.
Heftig zal het wel zijn, een soort complete “reset” van onze planeet en alles wat er nu op leeft.
Bron: Zetatalk Newsletter
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8207:nibiru-komt-eraanvideo&catid=35:universum&Itemid=48

De VS wil Wereldoorlog III omdat grote banken onmachtig zijn om te betalen
28 juli 2014
Een Amerikaanse auteur en columnist zegt dat de Verenigde Staten een derde wereldoorlog wil beginnen,
omdat de meeste van haar grote banken insolvent zijn.
Dean Henderson maakt deze opmerking in de ‘Veteranen Vandaag’ (www.veteranstoday.com). Henderson
reageert op recente uitspraken van het Witte Huis door plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur voor
Strategische Communicatie Ben Rhodes. Rhodes zegt dat er “zwaardere” Europese sancties “op tafel
komen” tegen Rusland.
Dat is alleen maar meer agressie door de Verenigde Staten en de alliantie van de Anglo-IsraëlischeAmerikaanse bankiers, die gewoon alles proberen om de Russen te provoceren in een derde Wereldoorlog,
omdat alle grote banken niet aan de betalingen kunnen voldoen,” vertelt Henderson aan Press TV.
Washington en Moskou liggen met elkaar overhoop over de crisis in Oekraïne. De Verenigde Staten
beschuldigt Rusland van het ondersteunen en bewapenen van de pro-Russische separatisten in het oosten
van de Oekraïne. Het Kremlin ontkent.
De Verenigde Staten beweert ook dat Rusland deels schuldig is voor het neerhalen van een Maleisische
passagiersvliegtuig in Oekraïne.
Henderson zegt dat deze beschuldigingen gewoon “een voorwendsel” zijn van de VS om zijn failliete
bankiers te redden; Washington heeft dit al eerder gedaan in de Tweede Wereldoorlog.
ISH/ISH
Bron: http://www.presstv.ir/detail/2014/07/28/373149/insolvent-us-banks-want-wwiii/
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M69&ss=P2546&l=NL
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