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De ISIS CubeSat voor bedrijven en overheden en de onderhuidse chip
Bron: Martin Vrijland
De tekenen staan levensgroot aan de wand. U hoeft ze alleen maar te kunnen
lezen. ISIS is de naam die we overal op zien duiken. ‗In your face‗ wordt alles
getoond. Echter zoals ik in dit artikel al uitgelegd heb, is de hypnotische status
van de meeste mensen zo groot, dat het niet uitmaakt of de tekenen aan de
wand staan. De hypnotische toestand die is gecreëerd door jarenlange
brainwash vanuit scholen, kerken, moskeeën, radio, kranten, bladen, films, tv,
enzovoort, is overheersend. Hierdoor kunnen veel mensen de tekenen
simpelweg niet zien met hun volle bewustzijn. Door die categorie mensen worden dergelijke zaken lacherig
weggewuifd als ‗complottheorie‘. De artikelen op deze site geschreven zijn dan ook alleen voor die mensen
die allereerst beginnen te onderkennen dat ze jaren lang verblind zijn geweest.
Een vraag die u zichzelf zou kunnen stellen is: ―Waarom duikt de naam ISIS
overal steeds maar weer op?‖ Ik zal mijn visie hierop uitleggen. Dit heeft alles
met ‗Saturnus symboliek‘ te maken. Die naam ISIS staat eigenlijk voor de
Egyptische ‗godin‘ Isis die vaak wordt afgebeeld zoals hier rechts weergegeven.
Nu waren die Egyptenaren wel een beetje raar. Ze produceerden sowieso allerlei
vage afbeeldingen, vindt u niet? Dit blijkt echter allemaal een veel diepere
betekenis te hebben dan u wordt verteld in de officiële geschiedkunde. Een en
ander wordt goed uitgelegd in de documentaire ‗Symbols of an Alien Sky‗, die u
onder deze link vindt. De rode bol boven het hoofd van Isis verwijst naar
Saturnus. Een oude planetaire opstelling zou hebben bestaan uit Saturnus,
Venus en Mars, die vanaf de aarde min of meer in een rechte opstelling achter
elkaar zouden hebben gestaan. De lichtreflectie hiervan inclusief de plasma
ontlading (zoals bij het noorderlicht) die zichtbaar zou zijn geweest in de atmosfeer (gerepresenteerd door
de slang) zou een bepaald visueel effect hebben gegeven. Dit visuele effect
wordt vaak op meerdere manieren afgebeeld. De schelp vorm van het Shell logo
is daar één van de vele voorbeelden van. Isis refereert dus onopgemerkt naar de
symboliek van de Saturnus cult. Wij vinden dat wellicht raar, maar als u goed om
u heen kijkt ziet u de symboliek echt overal. Denk alleen maar eens aan het
bedrijf Saturn dat afgelopen juni werd overgenomen door de Media Markt. U
vindt de Saturnus symboliek ook terug in vele bedrijfslogo‘s of vlaggen van
landen. Het gebruik van het woord ISIS zal door velen wellicht worden opgevat als een toevalligheid als
gevolg van het afkorten van een combinatie van woorden. Als u er echter goed op gaat letten, dan is het
allemaal minder toevallig dan u denkt. Let bijvoorbeeld ook op de combinatie van symboliek. De zwarte
kubus of het alziend oog zijn beide Saturnus symbolen. Kantelt u namelijk de kubus vorm in perspectief, dan
ziet u een hexagoon, oftewel een figuur met 6 randen. Dit hexagoon is precies wat de Voyager ruimtesonde
waarnam op de noordpool van Saturnus op 2 april 2014. Op de zuidpool werd gek genoeg een alziend oog
waargenomen. Dit mag toch wel bijzonder worden genoemd, wetende dat beide symbolen al eeuwen zo niet
millennia door de Saturnus cult worden gebruikt en verheerlijkt. De zwarte kubus is dus 1 van de symbolen
van de Saturnus cult. Mag het dan toevallig worden geheten dat een satelliet project van de universiteit van
Delft de naam ISIS kreeg en een kubus satelliet op de markt bracht? ―Ach, Vrijland je zoekt nu achter elke
boom iets―. Goed, kijkt u dan nog even naar het logo van ISIS (zie rechts). Saturnus is de zesde planeet
vanaf de zon gerekend en wordt daarom altijd de zesde planeet genoemd. De halve maan staat weer voor
de reflectie zoals wordt uitgelegd in ‗Symbols of an Alian Sky‗; het woord ISIS staat op de zesde positie;
need I say more? Ik zei al: gehypnotiseerde mensen kunnen de tekenen aan de wand niet zien. Bent u
wakker?
De nieuwe ‗CubeSat‘ van ISIS kan modulair worden opgebouwd. Als je
meerdere kubussen aan elkaar koppelt, ontstaat zo een rechthoekige satelliet
(zie afbeelding). De satelliet kan voor minder dan een miljoen worden
gelanceerd zo meldt het bedrijf. Een saillant detail is dat de Archontische
bloedlijn (Saturnus cult leden van de Maltezer ridder orde) van de Oranjes
vereerd werd door een munt van Willem Alexander en Beatrix in de eerste ISIS
satelliet mee de ruimte in te sturen. Oranje is nu dus letterlijk boven.
De satelliet heeft een uitermate nuttige functie, zo omschrijft de website van ISIS [citaat] Low rate
information, in the form of a messaging service, not unlike automated text-messaging, will provide 24/7
status information on assets. Such services will become available for companies and governments, without
the need to invest in large scale infrastructure or operations. Vrij vertaald betekent dit dat bedrijven en
overheden 24 uur per dag, 7 dagen per week – oftewel onafgebroken – al hun ‗assets‘ kunnen traceren. Nu
weet de gemiddelde Nederlander dat wellicht niet, maar de officiële status van het burgerschap is die van
een ‗asset‘ (bezit). U bent dus feitelijk bezit van de staat. Daarom heeft u een Burger Service Nummer. De
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nieuwe ISIS satelliet maakt het dus mogelijk om de ‗assets‘ van koning Willem Alexander en koningin
Maxima – of de New Word Order (wat eigenlijk gewoon de oude Egyptische, Babylonische oude wereldorde
is) – altijd en overal te traceren. Begrijpt u nu waarom u altijd uw ID kaart op zak moet hebben? Deze bevat
namelijk een RFID chip. Kan dit signaal door satellieten worden opgevangen? Het antwoord daarop is ―ja‖.
Leest u in dat kader bijvoorbeeld dit artikel (Engelstalig) van RT.com. U kunt er dus wel vergif op innemen
dat de NSA en de AIVD (die volledigsamenwerken) u kunnen traceren waar u ook bent. Het probleem is nu
nog dat u uw pasjes weg kunt leggen. Gelukkig heeft u dan nog wel een fulltime getraceerde mobiele
telefoon op zak. In de nabije toekomst zullen daarom toepassingen worden gepromoot die ‗uw leven een
stuk makkelijker moeten maken‗ waardoor u van ―al die lastige pasjes‖ af bent. Dan hoeft u alleen nog maar
even een chip onder uw huid te accepteren. Hieronder ziet u hoe die wereld er uit zal zien. De Saturnus cult
ISIS zal u ondertussen volgen. Uw hart regelt uw identificatie.
Bron linkvermeldingen: Wikipedia, Wikipedia, isisspace.nl, isisspace.nl, isisspace.nl,security.nl, RT.com

Researchers: In december mogelijk 100.000 ebola patiënten
In het slechtste geval alleen al in Liberia 100.000 zieken op 1 december – CDC houdt rekening met mutatie,
waardoor ebola zich ook door de lucht kan verspreiden
Researchers in onder andere de VS waarschuwen dat ebola zich inmiddels zo
snel verspreidt, dat er in september 10.000 en in december zelfs al 100.000
mensen besmet kunnen zijn. Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie
(WHO) is 40% van de tot nu toe geconstateerde ebola gevallen –ruim 3000,
waarvan 1500 zijn overleden- in de afgelopen 3 maanden ziek geworden.
Alessandro Vespignani, natuurkundige aan de Northeastern University in
Boston, is één van de wetenschappers die onderzoek verrichten naar de
verspreiding van ebola. Gebaseerd op de huidige besmettingssnelheid verwacht hij dat de grens van 10.000
zieken op 24 september wordt overschreden.
‗De aantallen zijn echt angstwekkend,‘ zegt Vespignani. ‗We hopen allemaal dat dit niet zal gebeuren.‘ Hij
benadrukt dat in zijn model geen rekening is gehouden met meer en strengere maatregelen om de
verspreiding van ebola tegen te gaan.
Doemscenario: Op 1 december 100.000 Liberianen ziek
Vorige week schatte de WHO dat er zo‘n 20.000 mensen getroffen zullen worden door ebola. Niet iedereen
is dus even pessimistisch, maar alle betrokken wetenschappers zijn het er over eens dat de huidige
maatregelen niet voldoende zijn om ebola te stoppen. Zo gaat de verspreiding van ebola in Liberia al zó
snel, dat in het slechtste geval het aantal van 100.000 patiënten al op 1 december kan worden
overschreden. Het risico dat ebola zich over steeds meer landen verspreidt is nu nog klein, maar naarmate
er meer mensen ziek worden wordt dat gevaar steeds groter.
In Nigeria is de ziekte tot in de hoofdstad Lagos opgerukt. Volgens het model is het zeer waarschijnlijk dat
ebola inmiddels ook Ghana, Groot Brittannië en de Verenigde Staten heeft bereikt. Het Centers for Disease
Control acht het risico op een uitbraak in Amerika nog altijd ‗extreem laag‘, maar treft daar ondertussen wel
de noodzakelijke voorbereidingen voor.
‗Ebola mogelijk ook door de lucht‘
De meeste experts zeggen dat ebola zich niet door de lucht verspreidt en de kans op een pandemie daarom
gering is. Toch zijn er aanwijzingen dat het ebolavirus zich muteert en er varianten ontstaan die wel zoals de
griep via de lucht worden overgedragen.
Vorige maand waarschuwde het CDC dan ook dat luchtvaartpersoneel maskers moet verstrekken aan
potentiële ebola patiënten, zodat ‗het aantal druppeltjes dat door praten, niesen of hoesten in de lucht wordt
uitgestoten, wordt verminderd.‘
In 2012 constateerden Canadese wetenschappers na een experiment dat ebola in theorie inderdaad via de
lucht van de ene op de andere soort kan worden overgedragen.
Eerste zieke Westerlingen kunnen paniek veroorzaken
Er hoeft maar één Westerling met ebola per vliegtuig terug te keren naar Europa of Amerika, en de kans dat
er ook hier in korte tijd veel meer mensen besmet raken is aanzienlijk. Het virus kan echter ook door per trein
of (vracht)wagen reizende immigranten het Westen bereiken.
De WHO raadt mensen die in contact met een ebolapatiënt zouden kunnen komen aan om N-100
gezichtsmaskers te dragen. Mocht het tot een pandemie komen, dan zijn er nog tal van andere
voorzorgsmaatregelen nodig, waaronder strenge hygiëne en zelfs plastic lichaamspakken. Bovendien
bestaat het gevaar dat er massaal paniek uitbreekt als bekend wordt dat de eerste Amerikanen of
Europeanen ziek zijn geworden. Hoogstwaarschijnlijk zal er dan een run op de supermarkten ontstaan,
omdat veel mensen dan wekenlang hun huis niet zullen durven verlaten. (1)
Xander - (1) Infowars
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De ongelofelijke geschiedenis van Adolf & Angela : Waar of niet waar ?
12 oktober
De laatste maanden circuleert er een hardnekkig gerucht over de Duitse
bondskanselier, ook nu weer naar aanleiding van haar visitatio aan de
momenteel slechtste leerling van de Europese klas. Dit werd nog versterkt door
vele uitspraken, cartoons of foto‘s waarbij zij in al dan niet bedekte termen wordt
voorgesteld als de erfgename van het Nazi-regime en zelfs met Hitler
geassocieerd wordt.
Want dát wordt er gefluisterd
Mevrouw Merkel zou de (onnatuurlijke) dochter van Adolf Hitler zijn !
Ieder weldenkend mens doet deze veronderstelling in een eerste reactie af als totale
nonsens.
Wie echter doorzicht begint te krijgen in wat er in deze wereld aan het gebeuren is
zal echter met open ingesteldheid op kritisch onderzoek gaan om na te gaan of er
achter deze rook al dan niet een reëel vuur schuilgaat.
Ik heb ook lang geloofd dat JFK door Lee Harvey Oswald, dat 9/11 door Osama was
beraamd, dat WO II de schuld was van Hitler, enz. … tot je begint na te denken en
de bronnen te onderzoeken.
Men dient hierbij te beseffen dat de geschiedschrijving altijd van de hand van de
‗winnaars‘ is en dat de persberichtgeving in belangrijke mate gecontroleerd wordt
door de huidige werkelijke machthebbers.
Bovendien blijkt de ware realiteit soms erger te zijn dan de fictie waardoor ze voor veel mensen moeilijk aan
te nemen is. ‖ Dat kan ik niet geloven ‖ zegt men dan. Cognitieve dissonantie heet dat met een geleerd
woord : men kan de waarheid niet integreren in zijn wereldbeeld en dus wordt het van de tafel en onder de
mat geveegd als onmogelijk of als complottheorie,
Kan het zijn dat Angela de dochter is van Adolf ?
Na wikken en wegen heb ik besloten om toch in alle openheid onderstaande tekst aan uw oordeel voor te
leggen. Hierin wordt deze hypothese verkend en toegelicht. Het is een louter persoonlijk initiatief. Ik besef
dat de inhoud explosief-gevoelig kan zijn maar in een vrije, democratische samenleving moeten de ideeën
zonder schroom of remming kunnen circuleren.
Het staat iedereen vrij zijn filtering te doen van ‗ Wahrheit und Dichtung ‗ !
Hoogachtend, Peter Vereecke - Doorniksesteenweg 81 8500 Kortrijk
tel. 056/256150 - peter@belfort-group.eu
***********************************
Wie is Angela Merkel werkelijk ?
We kennen haar nu al een aantal jaren, maar wat weten we met zekerheid van deze grande dame ?
Wikipedia vermeldt :
Zij is de dochter van de lutherse dominee Horst Kasner en lerares Herlind Kasner-Jentzsch. De familie
verhuisde in het najaar 1954 van Hamburg in het vrije West-Duitsland naar het Brandenburgse Quitzow in
de communistische DDR, waar de vader de leiding over een protestantse Luthers-Evangelische gemeente
overnam. (…). In 1977 trad Angela Kasner in het huwelijk met de natuurkundige Ulrich Merkel. Het huwelijk
werd in 1982 burgerlijk gescheiden, maar zij behield de naam van haar ex-man.
Volgens de burgerlijke stand is dus Horst Kasner haar vader. Hij was tijdens WO II als Duitse soldaat
gevangen genomen door de Russen, werd na de oorlog protestantse dominee, trouwde met een
Poolse en verhuisde dan al vlug – kort na Angela‘s geboorte – naar de DDR … Heel merkwaardig : hij
koos er dus vrijwillig voor om een ‗ Ossi ‗ te worden …
Angela drie jaar oud : een engeltje …
Hij moet het daar naar zijn zin gehad hebben en stond bekend als ‗ Rote Kasner
‗. Hij stond in goed aanzien bij KGB en Stasi, had een mooi appartement, twee
auto‘s en kon vrij naar het westen reizen. Hij zou in de jaren zeventig en tachtig
de Bundesrepublik Deutschland regelmatig bekritikeerd hebben en een
tegenstander geweest zijn van de val van de muur. Merkwaardig …
Dochter Angela leerde vloeiend Russisch en reisde regelmatig naar Moskou en Leningrad en schijnt een
overtuigde en geëngageerde communiste geweest te zijn, d.w.z. overtuigd van de noodzaak van een sterk
centraal staatsgezag waaraan de burger loyaal gehoorzaam dient te zijn.
Angela verscheen vrij plots aan de top van het politieke firmament als ‗ das Mädchen‗ van Helmut Kohl, die
haar als minister in zijn kabinet opnam en die ze opvolgde in 1999 toen hij ingevolge een schandaal moest
aftreden.
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Ze had dan ook een perfect „engelachtig‗ profiel : vrouw, relatief jong,
intellectueel, Luthers, Oost-Duits, onbesproken imago … Wie kan daar kritiek op
hebben ?
Hier moeten we al onmiddellijk de parallel trekken met president Obama. Ook
over zijn herkomst is er grote twijfel : hij is er nog altijd niet in geslaagd een
geldig en authentiek geboortebewijs voor te leggen. Ook in zijn verleden zijn er
grote zwarte gaten, ook hij werd plots vanuit totale onbekendheid naar de top
gecatapulteerd met een ‗onaantastbaar‘ en proper imago : jong, zwart,
charismatisch, de man van ‗change‘ en ‗vredesduif‘. Wie durft daar kritiek op te uiten ?
Wat is nu het gerucht ?
Volgens informatie die zou afkomstig zijn van de KGB (en Stasi ?) zouden er twee belangrijke gegevens niet
kloppen in haar officieel levensverhaal.
Het eerste is haar geboortedatum : het zou niet 17 juli 1954 geweest zijn, maar drie maand eerder, nl. 20
april. So what zul je zeggen, maar dit is dezelfde geboortedatum als Adolf Hitler. Merkwaardig …
We weten dat binnen Illuminati-kringen getallen een heel belangrijke symbolische en energetische betekenis
hebben. Nine eleven deed zich niet toevallig voor op 11 september. Het getal 11 heeft een heel diepgaande
numerologische betekenis, die voor ons mensen heel vreemd is. De val van de muur (en dus de start van de
Duitse Wiedervereinigung ), vond plaats in 1989 op 9 november : 9/11. George H. W. Bush sprak zijn New
World Order-rede uit op 9/11 van 1990, president Roosevelt deed de eerste steenlegging van het Pentagon
op 11 september 1941 …
Zo sprak paus Benediktus XVI een gebed uit voor vrede naar aaleiding van nine eleven op 20 april 2008 op
ground zero : il faut le faire …
De tweede ‗ onnauwkeurigheid ‗ in haar curriculum vitae hangt daar nauw mee samen. Haar werkelijke
vader zou Adolf Hitler geweest zijn en dit zou gebeurd zijn via een kunstmatige inseminatie, waarbij ene
dokter Carl Clauberg zou betrokken zijn, waarover verder meer.
Dit is dus de essentie van het ophefmakende gerucht: Angela zou kunstmatig geconcipieerd zijn met het
sperma van Adolf en ter wereld gekomen – toevallig op dezelfde dag als haar natuurlijke vader ? – met als
bedoeling via haar de nazi-erfenis verder te zetten en te voltooien.
Op het eerste zicht lijkt dat een plot voor een Dan Brown-roman : hoe geloofwaardig is het dat Angela
Merkel een dochter van Hitler zou zijn en wie haalt het in zijn hoofd om procreatief aan de slag te gaan met
het genetisch materiaal van de meest gehate man van de twintigste eeuw, die volgens de
geschiedenisboeken op zijn krankzinnige eentje een heel land, continent en wereld meegesleurd heeft in
een waanzinnige oorlog ?
Op het eerste zicht lijkt deze aanname bovendien tijdsmatig totaal onmogelijk
want hij is gestorven in 1945 en Angela is beslist jonger dan 67 jaar … !
Stop echter nog niet met lezen want nu wordt het intrigerend. Laten we eerst de
vraag stellen : wat weten we over Hitler zelf ?
Over de figuur van Adolf Hitler zijn er heel wat historische onduidelijkheden, te
beginnen al met ook zijn werkelijke afkomst ! Hierover is merkwaardig genoeg – alweer !
– niets met zekerheid geweten.
Dit zou het ware verhaal zijn en het is gebaseerd op o.a. het in 1940 gepubliceerde
rapport van Hans Jürgen Koehler, een hooggeplaatst Gestapo-officier.
Het verhaal begint bij Hitlers grootmoeder Maria Ann Schiklgruber, die werkte als jong
meisje op het kasteel van Salomon Rothschild. En over deze machtige familie weten we
wel een en ander, ook al wordt dit mainstream heel stilletjes gehouden …
De Rothschilds komen uit het gebied Khazaria (tussen Kaspische en Zwarte Zee
gelegen). Khazaria was ook de naam van een imperium waarover je in de meeste
geschiedenisboeken opvallend weinig leest. De Kazharen hadden zich in 740 PC
‗bekeerd‘ om opportunistische redenen tot het Jodendom en hun godsdienst & cultuur overgenomen. Toen
hun rijk ten einde liep zwermden ze uit, vooral richting westen, waar ze zich integreerden en heel invloedrijk
werden, vooral in (bank)zaken.
Zo kocht Mayer Amschel Bauer, een vooraanstaande kazhar-inwijkeling, in de
achtiende eeuw te Frankfurt een huis waar boven de grote toegangspoort een
rood schild hing met daarin een hexagram. De familienaam Bauer werd
vervangen door Rothschild en het oud esoterisch symbool raakte vanaf toen
bekend als ster van David of zegel van Salomon. Oorlogen werden hun grote
specialiteit : zij liggen aan de werkelijke oorsprong van de grote revoluties, de
twee wereldoorlogen en de meeste recente conflicten.
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Deze Kazharen staan bekend als de Askenazi-Joden, afgeleid van Askenaz, de
kleinzoon van Japhet, de zoon van Noah. Vanaf begin twintigste eeuw weken ze
massaal uit naar de USA, waar nu hun voornaamste machtscentrum is. Ze
controleren er Wall Street, de media, Hollywood, het onderwijs, de geheime
diensten, de grootste multinationals en het militair-industrieel complex. Maar hun
macht lag begin negentiende eeuw nog vooral in Duitsland.
Maria Ann Schiklgruber was dus een eenvoudig meisje die als dienstmaagd
werkte op het Weense kasteel van Salomon Rothschild, de tweede zoon van
Mayer Amschel Bauer. Zij werd zwanger van hem en baarde in 1837 een zoon
Alois. Dit werd op de gebruikelijke manier discreet geregeld en Alois kreeg als
achternaam Schiklgruber. Ze huwde later met Johann Georg Heidler/Hiedler in
1842. Zij stierf in 1847 en hij tien jaar later in 1857.
In 1876 veranderde Alois zijn naam in Heidler, genoteerd als Hitler, toen hij
trouwde (voor de derde maal) met Klara Polzl, kleindochter van Johann Heidler.
In 1889 werd op 20 april Adolf Hitler geboren:
Kleine Adolf …
Merkwaardig detail is dat zijn oudere halfzuster ‗Angela‘ als naam had. Haar dochter
Geli had min of meer dezelfde naam (> Angelika ), zij zou zelfs ‗een relatie‘ gehad
hebben met oom Adolf en pleegde op 18 september 1931 om onbekende redenen
zelfmoord. De naam Angela was dus goed gekend in de Hitler-dynastie. Merkwaardig
….
Belangrijk is dus dat Adolf Hitler via zijn grootmoeder een afstammeling is (voor één
vierde om precies te zijn ) van de Rothschilds, die dé gangmakers zijn van het zionisme, het streven naar de
oprichting onder hun leiding van de staat Israël, en die hierbij het Joodse volk via de holocaust gruwelijk
misbruikt hebben. Adolf Hitler is overigens niet alleen : ook Stalin had Rothschild-bloed in de aderen en
Winston Churchill was de natuurlijke zoon van Edward VII van het huis Saksen-Coburg Gotha. Wie begint te
graven, die komt tot de ontdekking dat de werkelijke geschiedenis van de ‗ groten der aarde ‗ soms heel
anders is dan ons in de geschiedenisboekjes verteld wordt …
Nogmaals : de Rothschilds zijn Ashkenazim, die zich dus Joden noemen maar dit genealogisch niet zijn en
in tegenstelling tot de Sephardim-Joden geen spatje Semitisch DNA hebben. Ze zijn vooral bankiers en de
basis van hun fortuin ligt in oorlog. Dat is voor hen een onwaarschijnlijk rendabele aangelegenheid en zij
zitten dan ook achter ongeveer iedere belangrijke oorlog en grote revolutie van de laatste twee eeuwen.
Het is onderhand duidelijk geworden dat ook het nazi-regime in het zadel geholpen is door de Duitse
financieel-economische elite, die voor, tijdens en na WO II voluit hebben samengewerkt met de Wall Streetvrienden, waarbij langs weerzijden inzonderheid de familie Rothschild dé bepalende rol speelde achter de
schermen. De naam ‗ nazi ‗ zou zogezegd een afkorting zijn van ‗ nationaal-socialisme ‗, maar men moet niet
veel verbeelding hebben om de link te leggen met Ashkenazi … Ze zijn zo sluw en arrogant, mijnheer … We
verwijzen voor meer informatie over de sponsors van de Nazi‘s naar de boeken van Jacques Pauwels.
Het feit dat Hitler in de woelige periode na WO I als retorisch-demagogisch
getalenteerde megafoon in stelling werd gebracht wordt hierdoor bijzonder helder
verklaarbaar : Adolf Hitler werd door de Rothschilds gesteund omdat hij een Rothschild
was en door hen kon gebruikt worden voor hun grootse plan, nl. na WO I de tweede
ernstige poging om de nieuwe wereldorde te realiseren. Hij zou opgeleid zijn aan het
Tavistock Institute in 1912 onder een valse naam.
De tweede wereldoorlog is voor deze elite inderdaad (net als de eerste ) een
gigantisch succesverhaal geweest : vele landen kwamen in de schuld bij hun banken,
West-Europa viel als een rijpe vrucht in de mand van hun bedrijven en de basis werd
gelegd voor meerdere door hen gecontroleerde supranationale structuren (de UNO, de
Nato, de EU), voor de uitbreiding van het militair-industrieel establishment en de
geheime diensten (CIA, MI 5 & 6, Mossad, … ) en het was het begin van een
ononderbroken reeks van oorlogen en conflicten met de USA als dé
onvermoeibare verdediger van vrijheid, welvaart en democratie en met de
ashkenazi-elite achter de schermen als schaakspelers en geldschieters.
Wat weten we over het levenseinde van Adolf Hitler ?
Volgens Wikipedia is het duidelijk :
In de laatste dagen van de oorlog, tijdens de Slag om Berlijn in 1945,
trouwde Hitler met zijn minnares Eva Braun. Op 30 april 1945–minder dan twee
dagen later – pleegden beiden zelfmoord om niet gevangen genomen te worden
door het Russiche leger en hun lichamen werden verbrand.
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Een pakkend romantisch-tragisch verhaal, maar is het werkelijk zo gebeurd ?
De vergelijking met het overlijden van Osama Bin Laden dient zich andermaal onweerstaanbaar aan … : de
grootse schurk wordt gevonden, hij vindt de dood in een dramatische context als een rat in een val en wat
doet men ? Men besluit onmiddellijk het lijk te laten verdwijnen in vuur of water met als bewijs achteraf
slechts een paar schimmige foto‘s … hoe geloofwaardig kan dit zijn ? Je hoeft echt geen complot-denker te
zijn om dit hoogst eigenaardig te vinden en te vermoeden dat hier iets verdoezeld wordt.
Osama‘s lijk
(voor het fenomeen van fotoshop klik op deze link)
Dit is de foto van Hitlers lijk:
Hoe de dood een mens toch kan veranderen …
De waarheid is wellicht dat Hitler levend de bunker verlaten heeft. En hij is niet
de enige : massaal veel Nazi-toplui werden doorgesluisd in samenwerking met
het Vatikaan naar Rusland en vooral Amerika kort voor en na het definitieve
einde van WO II via de operatie ‗Paperclip‘ om daar een nieuw leven te gaan
leiden en te gaan werken voor o.a. de CIA, het Pentagon en de Nasa. Er zijn
heel wat ernstige aanwijzingen dat ook Hitler in het geheim via Denemarken en Spanje werd overgebracht
(samen met Eva Braun ) naar Argentinie waar hij op 73-jarige leeftijd een natuurlijke dood zou gestorven zijn
op 13 februari 1962.
En wat dan met de zogezegde lijken ?
Er is geen enkele rechtstreekse getuige van wat er in het privé-vertrek van Hitlers bunker is gebeurd.
Sommige bronnen bevestigen dat Adolf en Eva enige dagen voor het einde zouden vervangen zijn door
lookalike‘s of dubbelgangers. Onmogelijk is dit niet want het is geweten dat heel wat staatsleiders „doubles‟
hebben : Sadam Houssein, Bush, Moubarak, Kaddafi, Obama, enz..
Sadam Hoessein had minstens drie doubles …
Er is dan ook heel wat twijfel omtrent de authenticiteit van de lijken die met
petroleum op de binnenplaats van de kanselarij overgoten werden. Geen enkele
verzekeringsmaatschappij zou het bedrag van een overlijdenspolis uitkeren op
basis van zo‘n flinterdun dossier, dat rammelt langs alle kanten.
De werkelijke geschiedenis is inderdaad zelden zoals ze ons wordt voorgesteld.
Maar nu terug naar onze hoofdvraag : is Angela een dochter van Adolf ?
Het is geweten dat de hoofdrolspelers op het wereldtoneel marionetten zijn van
de elite en ook dikwijls uit hun rangen komen. Het is dus aannemelijk dat Adolf Hitler gezien zijn Rothschildafkomst in stelling is gebracht. Ook heel wat Amerikaanse presidenten blijken het juiste bloed in de aderen
gehad te hebben. De meesten zijn gewoon familie van elkaar. Democraat Obama bv. spreekt republikein
Dick Cheney aan met ‗ cousin Dick ‗ …
Door de geheime elite is bovendien al vele decennia op onvoorstelbare wijze
geëxperimenteerd in militaire laboratoria door inlichtingendiensten met top secret
geboorteprogramma‘s van kinderen die op allerlei manieren van dienst kunnen
zijn voor hun plannen, cfr. Het Monark Mindcontrol Program. Dit geldt wellicht
ook voor Barack Obama, alias Barry Soetorno want wie is zijn werkelijke vader ?
De basis voor dit soort experimenten werd overigens in de naziconcentratiekampen gelegd …
Het idee is dus helemaal niet absurd dat na WO II Angela zou geconcipieerd zijn
binnen de ‗hoogste‘ kringen als een replika/kloon van de man die midden vorige
eeuw zo voortreffelijk hun belangen had gediend in hun tweede poging tot het
vestigen van de New World Order, waarover ze de laatste jaren steeds meer en
openlijker spreken (ook Angela zelf !). De keuze van de naam Angela zou dan
misleidend cynisch kunnen begrepen worden als het nieuwe engeltje dat de
wereld nu definitief naar een ‗nieuwe‘ orde zou leiden.
Wie zijn ogen open heeft weet dat de Duitsers de tweede wereldoorlog verloren
hebben, maar dat het nazi-regime en zijn kopstukken gewoon werden verplaatst
naar hun nieuwe machtscentrum de USA, waar de toestand nu al bijna even erg
is als in Duitsland tijdens de jaren dertig.
Angela zou dus verwerkt zijn via kunstmatige inseminatie en deze
bevruchtingsdaad zou gesteld zijn door Carl Clauberg ergens in augustus van
het jaar 1953.
Wat weten we van Carl Clauberg ?
Het is een huiveringwekkend figuur, die samen met Mengele een van de ‗angels
of death‘ was in het concentratiekamp van Ausschwitz, Hij werd omschreven door getuigen als ‗ een
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griezelige, lelijke dwerg‟ en zijn experimenteerspecialiteit waren vrouwen. Vooral kunstmatige inseminatie
zou hem geboeid hebben. Merkwaardig …
Na de oorlog werd hij gevangen genomen door de Russen en in 1948 veroordeeld tot 25 jaar opsluiting.
Merkwaardig is dat hij in 1953 in vrijheid komt. Officieel is het ingevolge een uitwisseling van gevangenen
tussen Rusland en Duitsland, maar het zou tijdsmatig en logischerwijze ook
kunnen als beloning voor de geslaagde fertilisatie.
In 1955 verhuist hij naar West-Duitsland, wordt ingevolge klacht van Joodse
organisaties opgepakt en veroordeeld. Hij sterft in de gevangeniskliniek in
augustus 1957. Opgeruimd staat netjes ware het niet dat zijn notitieboekje in de
archieven van de KGB werd bewaard …
Hij zou dus ingevroren sperma van Hitler ingebracht hebben bij een
draagmoeder. De keuze zou gevallen zijn op Gretl Braun, zus van Eva, om op
die manier zijn succesvol geslacht verder te zetten met instemming van de machthebbers van USSR, USA
en het Vatikaan.
Hier is een foto van de zusjes Braun :
Er zou eveneens overeengekomen zijn dat Hitlers dochter pas aan de macht zou
komen als ook het Vatikaan in Duitse handen zou gevallen zijn. Dit gebeurde toen
voormalig Nazi-man Joseph Ratzinger zijn ambt als paus Benedictus XVI opnam op
20 april 2005. Hier duikt dus alweer die fameuze verjaardag op van Adolf …
De heilige vader
Blijkbaar is 20 april voor de Illuminati een belangrijke datum : elf (!) dagen voor het
satanische heksen-hoogfeest van Beltaine op 30 april, op de vooravond van 1 mei. Dit
is ook – toevallig ? – de dag van de veronderstelde zelfmoord van Adolf en Eva … En
wanneer huwden William en Kate ? Juist … Merkwaardig toch ?
En wanneer precies in 2005 werd Angela kanselier ?
Op 22 november, nog zo‘n symbolisch-numerologisch belangrijke datum : tweemaal elf. In 1963 werd op
diezelfde dag John F. Kennedy publiekelijk terechtgesteld omdat hij als president niet wilde dansen naar de
pijpen van de elite.
Nog een paar eigenaardigheden in de marge.
Etymologisch zou „hitler‟ betekenen ‗ herder die in een hut woont ‗ en Adolf
„edele wolf‖ of samengevoegd : herder-wolf of een wolf die zich als herder
voordoet of als dusdanig wordt gepresenteerd …
Hitler noemde zichzelf spottend ‗ Herr Wolf ‗ en we vinden dit terug in de namen
van zijn hoofdkwartieren in Oost-Pruisen ‗ Wolfsschance ‗ (verdedingingswal), in
Frankrijk „Wolfsslucht‟ (wolfsravijn) en in Oekraiïne aan het oostfront ‗ Wehrwolf ‗. Hitler liet aan het woord ‗
werwolf ‗ (manwolf ) een ‗h‘ toevoegen waardoor het veranderde in ‗ Wehr‗, het Duitse woord voor
verdediging.
Angela heeft net als papa Adolf een obsessie voor Wagner (die ook een satanist was ) en ze verklaarde gek
te zijn op zijn Parsifal, een occult en demonisch operastuk.
Parsifal is de ridder van de legendarische koning Arthur. De naam Parsifal zou
een Perzische achtergrond hebben en letterlijk betekenen ‗ reine gek ‗ of ‗
zuivere dwaas ‗ … Parsifal is het verhaal van de zoektocht naar de graal, een
diep symbolische en existentiële queeste. Geluk vindt men niet door het na te
jagen, maar door zijn werkelijke levensdoel te beleven. Ieder van ons heeft een
opdracht die men diep in zichzelf vindt en moet volgen. We zijn heel ver
afgedwaald …
Wat is nu de conclusie ?
Of het waar is of niet dat Angela Merkel de dochter van Hitler is kunnen we niet
met zekerheid weten en zal wel altijd voorwerp van speculatie blijven. Het is ondenkbaar dat hiernaar ernstig
officieel onderzoek zou gebeuren. Bovenstaand relaas maakt wel duidelijk dat het niet onmogelijk is : er is
een aannemelijke context, er zijn heel wat aanwijzingen die dit lijken te onderbouwen en ook qua uiterlijk is
er een behoorlijke gelijkenis.
Waaraan niet kan getwijfeld worden is wat Angela Merkel vandaag is en betekent : kanselier van Duitsland,
dé bewindsvrouwe van de EU, voorzitter van de G 8 en de machtigste vrouw ter
wereld. Of ze nu zijn dochter is of niet ze heeft zijn droom waargemaakt en de
machthebbers achter hem : eenmaking van Europa onder Germaanse (en
Vatikaanse ) vlag.
Wie de werkelijke geschiedenis van de EU kent weet inderdaad dat deze
eenmaking en deze op papier democratische maar de facto fascistische
constructie reeds in de jaren vijftig binnen CIA-kringen zijn voorbereid en dat de
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zogenaamde founding fathers van de Europese eenwording onder invloed van de Rothschilds stonden :
Paul-Henry Spaak : premier van Belgiê, oprichter van EGKS, secretaris-general van Navo en voorzitter van
de eerste algemene vergadering van de VN, waar hij deze straffe uitspraak deed :
” We do not want another committee, we have too many already.
What we want is a man of sufficient stature to hold the allegiance of all the people
and to lift us up out of the economic morass into which we are sinking.
Send us such a man, and whether he be God or devil, we will receive him “
Jean Monnet, ook Rothschild-marionet, schreef in een persoonlijke brief aan een vriend
in 1952 reeds :
” De Europese staten zouden naar een superstaat moeten geleid worden
zonder dat het volk goed beseft wat er gebeurt.
Dat kan bereikt worden in opeenvolgende stappen, waarbij iedere stap wordt
vermomd als een economische doelstelling,
maar uiteindelijk en onomkeerbaar zal leiden naar een federatie “
Wie meer info wil over de werkelijke oorsprong en bedoeling van de Europese Unie,
verwijzen we graag naar dit boek :
Angela kwijt zich hoe dan ook met verve van haar opdracht.
Zij bepaalt de regels van de financiële en fiscale orthoxie, legt alle EU-landen draconische
besparingsmaatregelen op, zij heeft het ESM doorgeduwd waardoor de soevereiniteit van de nationale
staten een lege huls wordt en alle macht naar de (Rothschild)banken gaat, zij heeft ervoor gezorgd dat
kritiek uiten op zionisme als een misdaad wordt beschouwd, dat Europa een trouwe partner blijft van Israël,
enz.
Zij zorgde in 2007 als voorzitter van de Europese Raad voor het doordrukken van het verdrag van Lissabon,
dat de centralisatie van de macht betonneerde, dat de EU tot een rechtspersoon maakt, dat voorzag in een
ambt van president en minister van Buitenlandse Zaken.
Zij was op 7/7/2007 voorzitter van een G8-bijeenkomst in Heiligendam.
Kortom Angela heeft ervoor gezorgd dat de EU tot het dictatoriale gedrocht is verworden dat het nu is. Als
het verhaal van haar afstamming klopt dan is zij een waardige erfgename van het Rothschildgedachtengoed en een waardige dochter van Adolf (wolf) Hitler (herder) : net zoals hij bleek ook zij in plaats
van herder (die voor de schaapjes zorgt ) veeleer een wolf te zijn (die rechten, welvaart, vrijheid en
democratische betrokkenheid van 500 miljoen burgers heeft afgenomen ). Nog iets merkwaardigs : zij
zorgde in datzelfde jaar 2007 ook voor de uitbreiding met Bulgarije en Roemenië waardoor het geografische
centrum van de EU nu – toevallig ? – in de Duitse (! ) stad Geinhauzen ligt, meer bepaalde de citadel
NeerlHolz, gesticht door Frederick von Hohenstaufen, beter bekend als ‗ Barbarossa ‗, die door de Engelse
paus Adrianus IV in 1150 tot keizer gekroond werd.
Lange tijd waren beiden goede maatjes : het pauselijke gezag werd uitgebreid tot
Engeland en Ierland, het Roomse Rijk werd vanaf dan ‗ heilig ‗ genoemd en
Barbarossa droomde van een herstel van het Romeinse rijk. Het verschil tussen
Romeins en Rooms is nooit groot geweest …
Merkwaardig is dat de grootste militaire ondernemeing ooit waarbij het Duitse leger
in 1941 het Oostfront opende Operatie Barbarossa genoemd werd … En dat is het
belangrijkste van deze beschouwingen over Angela Merkel : door haar beleid heeft
ze bijgedragen tot de uitwerking van de Nieuwe Wereld Orde. Dit is overigens ook
dé rode draad doorheen de geschiedenis nl. het streven naar een zo groot mogelijk
rijk, liefst waar de zon nooit ondergaat.,,
En dàt is was nu dezer dagen sluipenderwijs aan het gebeuren is. Wie zich de
vraag stelt waarom de wereld in toenemende mate in de verkeerde richting
evolueert die komt telkens weer bij het grote plan en complot dat zich momenteel in
deze wereld voltrekt.
Het gaat uit van een beperkte elite van families zoals de Rothschilds die al millenia lang de mensheid
hebben gedomineerd, gemanipuleerd, gecontroleerd en geëxploiteerd. Zij zijn bezeten door de drang naar
bezit, rijkdom en macht. Zij werken in het geheim en achter de schermen in bijeenkomsten van de
Bilderberggroep, de Council of Foreign Relations, de Trilaterale Commissie, de Committee of the Three
Hundred, de top van de Vrijmetselarij en obscure, satanische clubs als Skull and Bones. Hun ultieme doel is
één totalitaire wereldregering die zij besturen, één wereldmunt die zij onder controle hebben, één
wereldeconomie die zij met hun multinationals globaal monopoliseren, één religie die zij bepalen, één leger
en inlichtingendienst, enz..
Conclusie
Het belangrijke is niet zozeer of Angela nu al dan niet een dochter is van Adolf, maar wel dat een kritisch
onderzoek naar haar persoon en betekenis bijdraagt tot het inzicht hoe onvoorstelbaar we belogen en
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bedrogen worden, hoe we door een beperkte elite, die we niet zien maar die wel bestaat en bijzonder
werkzaam is achter de schermen, in een richting geduwd worden die we met hart, hersenen en geweten niet
als de goede kunnen beschouwen en hoe we vanuit deze groeiende bewustwording ons kunnen losmaken
uit dit moeras van leugens, vernedering en verknechting. Voor alle problemen zijn er oplossingen. En we
hebben de keuze tussen ofwel die van hen ofwel deze die we samen vanuit respect voor het heilige leven
kunnen vinden.
We hebben de morele plicht om wakker te worden en op te staan uit onze toestand van verblinding,
misleiding en verslaving om onze waardigheid als mens en als spiritueel wezen terug te veroveren.
Dat is een van de grootste uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden in deze turbulente eindtijd.
Peter Vereecke, Waarheidszoeker

Nieuwe president Donald Tusk, vicevoorzitter Frans Timmermans en hun vliegrampen
Het zal velen wellicht zijn ontgaan, omdat de Main Stream Media alleen maar
prachtige verhalen produceert over de geweldige capaciteiten van de nieuwe
grote leiders, maar beide heren die afgelopen week een nieuwe toppositie
mochten ontvangen binnen de EU hebben allebei te maken met indrukwekkende
vliegrampen. Donald Tusk wordt de nieuwe president van Europa en Frans
Timmermans wordt vicevoorzitter. Dat alles gebeurt vrijwel gelijktijdig. Los van
het feit dat er geen enkele sprake is van democratie en de president van EU
gewoon aangewezen wordt door een stel pipo‘s in pak in Brussel, is het zeer
opmerkelijk dat beide heren betrokken zijn bij een vliegtuigramp met grote
impact op de samenleving.
Donald Tusk was premier van Polen toen in 2010 het presidentiële vliegtuig met daarin de president en zijn
vrouw en meerdere hooggeplaatsten neerstortte nabij het militaire vliegveld van de Russische stad
Smolensk. In dit artikel vindt u daarvan de achtergronden. Niet alleen beweerde de tweelingbroer van
omgekomen president Lech Kaczyński nog in 2012 dat het waarschijnlijk om een aanslag ging, ook
onderzoekers stuitten op opmerkelijke zaken. Zo is op amateurbeelden kort na de ramp te horen hoe
schoten gelost worden en een mogelijke overlevende vermoedelijk gedood werd. Donald Tusk was
eindverantwoordelijk voor het onderzoek naar deze vliegramp.
Frans Timmermans is degene geweest die vanaf het eerste moment bijgedragen heeft aan de ‗regime
change‘ in de Oekraïne via de Gene Sharp methode. Vanaf dag 1 was duidelijk dat de Oekraïne in een
oorlog met Rusland gesleept moest worden. Daarbij werd niet geschroomd om met een neonazi-partij
samen te werken. Ook werden afgetapte telefoongesprekken en ander bewijsmateriaal waaruit bleek dat
Amerika en Europa achter de coup in de Oekraïne zaten, compleet genegeerd door de Main Stream Media.
Vervolgens was Frans Timmermans prominent aanwezig ten tijde van de false flag vliegramp MH17. Zijn
speech over de gestolen trouwring was compleet verzonnen, wat blijkt uit het feit dat er geen enkel
beeldmateriaal te vinden is dat dit ondersteunt. Timmermans vertelt tijdens zijn VN speech hoe een
separatist een trouwring van de hand van een slachtoffer zou halen. Dit verhaal zou gebaseerd zijn op deze
YouTube beelden die sinds 20 juli de ronde doen. Het is gewoon keihard propagandistisch liegen dat het
gedrukt staat.
Beide heren krijgen nu als beloning een hoge positie binnen de EU. Van hun geweldige politieke prestatie of
hoogstaande kwaliteiten moeten ze het niet hebben. Er is duidelijk een andere reden voor deze plotselinge
promoties. Donald Tusk spreekt niet eens Engels of Frans. Frans Timmermans heeft niet veel meer
gepresteerd dan dat hij voornamelijk zijn gezicht heeft laten zien in de operatie die tot ‗regime change‘ en
oorlog in de Oekraïne moest leiden. Hij staat aan de basis van het optuigen van wereldoorlog 3. Het tekent
zich allemaal af onder de ogen van het volk en iedereen wil maar blijven geloven in het sprookje dat de Main
Stream Media ze voorschotelt. Zelfs als de NAVO duidelijk laat blijken dat oorlog het doel is, met hun nieuwe
ideeën over de ‗Flitsmacht‘, dan wordt daar een romantisch heroïsch beeld aan gekoppeld door de Main
Stream Media. Dat een oorlog dood en verderf op grote schaal betekent en dat Europa zelf bewust aanstuurt
op deze oorlog lijkt niemand te willen zien. De term ‗flits‘ in deze nieuwe leger eenheid doet overigens erg
denken aan het Duitse woord ‗blitz‘, wat we kennen uit het woord ‗Blitzkrieg‘ dat door de nazi‘s gebruikt
werd. Misschien wordt het eens tijd dat mensen zich serieus af gaan vragen of we niet gewoon onder een
verborgenvoortzetting van het naziregime leven.
Bron linkvermeldingen: volkskrant.nl, nrc.nl, gestolengrootmoeder.nl, Telegraaf.nl
http://www.martinvrijland.nl/2014/09/02/nieuwe-president-donald-tusk-en-vice-voorzitter-frans-timmermansen-hun-vliegrampen/
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Zorgministerie maakte in 2012 geheime deals met farmaceuten
Posted on 4 september 2014 (Foto: Rijksoverheid.nl)
Het ministerie van Volksgezondheid maakte in 2012 een geheime deal met
de farmaceuten Böhringer Ingelheim (BI) en Bayer over de aanschaf van
dure pillen tegen Trombose. VVD-minister Schippers besloot deze deal niet
aan de Tweede Kamer te melden en geheim te houden, terwijl het
ministerie intern toch ‗maximale transparantie‘ voorschrijft. De minister
besloot de pillen groot in te kopen zodat de fabrikanten kwantumkorting
zouden geven. De korting werd daarna deels
doorgegeven aan zorgverzekeraars, maar ook hun
voordeel is tot op heden een geheim. Wel werd gesnoeid
in de trombosediensten.
Dat onthulde De Telegraaf donderdagochtend. De krant
is in het bezit van stukken over de aanschaf van de
medicijnen.
Over de geheimhouding van het voordeeltje voor de verzekeraars schrijven ambtenaren in een interne
notitie: ‗We moeten erop beducht zijn dat het niet wordt uitgelegd als de patiënt betaalt terwijl de
zorgverzekeraar incasseert‘. Zonder de geheimhouding was de deal niet mogelijk, schatte het ministerie in.
PvdA-Kamerlid Kuzu noemt het ‗onacceptabel‘ dat de fabrikanten meeschreven aan de Kamerbrief. De
geheimhouding aan de Kamer lijkt echter een groter probleem voor Schippers. Normaal gesproken geldt dat
als een doodzonde. Schippers heeft wel veel krediet in de Kamer. Ze kreeg als eerste zorgminister namelijk
de zorgkosten onder controle. De bewindsvrouw heeft toch al geen fijne week. Het rapport over de
misstanden bij de zorgwaakhond NZA zorgden dinsdag voor forse kritiek op haar ministerie. En vanavond
onthult het tv-programma Zembla dat de vorige zorgminister Ab Klink een injectie van 100 miljoen euro aan
het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum in 2009 geheim hield.
(Bron : De Telegraaf)
http://www.politalk.nl/nieuws/zorgministerie-maakte-in-2012-geheime-deals-met-farmaceuten/

NAVO beschuldigt Rusland van aanval op Oekraïne
Rusland zou inmiddels duizenden soldaten en honderden tanks in
Oekraïne hebben – President Poroshenko kondigt voorlopige
wapenstilstand aan
Terwijl president Poroshenko zojuist een tijdelijke wapenstilstand
aankondigde, is het Oekraïense leger bij Mariupol in hoogste staat van paraatheid gebracht.
Er gaat bijna geen dag voorbij of het Westen doet nog een schepje bovenop de al maandenlang
aanhoudende oorlogsretoriek aan het adres van Rusland. Vanochtend beschuldigde NAVO-secretarisgeneraal Anders Fogh Rasmussen Rusland letterlijk van een ‗aanval op Oekraïne‘. We hebben met een
dramatisch veranderde veiligheidssituatie te maken,‘ waarschuwde hij.
Rasmussen provoceert Rusland met NAVO-lidmaatschap Oekraïne
De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov onderstreepte vandaag dat de neutraliteit van
Oekraïne nooit ter discussie mag worden gesteld. Rasmussen suggereerde amper 2 uur later dat Oekraïne
op de langere termijn wel degelijk lid van de NAVO kan worden. Het Kremlin heeft dat echter al jaren als
rode lijn gesteld. Het eventuele NAVO-lidmaatschap van Oekraïne zal dan ook vrijwel zeker een militaire
confrontatie met Rusland veroorzaken.
Lavrov benadrukte overigens dat Rusland bereid is om samen met de OVSE te werken aan een de-escalatie
van de crisis in Oekraïne. Tevens riep hij alle strijdende partijen in het land op om het wapenstilstandsplan
van president Putin te accepteren. De Oekraïense president Petro Poroshenko heeft zojuist een
wapenstilstand voor vandaag heeft afgekondigd, mits er in Minsk een stappenplan voor een vreedzame
oplossing voor het conflict wordt ondertekend.
‗Duizenden Russische soldaten en honderden tanks actief‘
Kort daarvoor verklaarde de NAVO dat Rusland al ‗duizenden soldaten en honderden tanks en
pantservoertuigen‘ in Oekraïne heeft, en dat in hun positie ‗geen wezenlijke verandering‘ is gekomen. Ook
zouden er nog steeds 20.000 Russische soldaten aan de grens klaarstaan voor een eventuele invasie.
Vorige week sprak de NAVO nog van slechts 1000 Russische soldaten die aan de kant van de separatisten
zouden meevechten. (1)
Zoals we de afgelopen weker al lieten zien is er echter nul komma nul bewijs dat Russische troepen en
tanks inderdaad actief zijn in Oekraïne. De OVSE heeft dit onlangs bevestigd, maar dit wordt door het
Westen genegeerd.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Farage: ‗Multiculturalisme oorzaak populariteit IS onder moslims Europa‘
Xander 04-09-2014
„Grootste fout politiek was ruimte geven aan de islam - Wij zijn zwak geweest en hebben veel aan onszelf te
danken‟– Times journalist: Pakistaanse verkrachtingsbende Rotherham maakte opvattingen van „rechts‟
realiteit
Overal in Europa rijzen nieuwe bolwerken van een religie op die in landen waar
ze de baas wordt openlijk intolerant, racistisch, militant, gewelddadig en
antisemitisch is.
Nigel Farage, de leider van de Britse Onafhankelijkheidspartij UKIP die in
diverse peilingen al de grootste van het land is, heeft op TV opnieuw hard
uitgehaald naar de gevestigde politieke orde. Volgens hem heeft de populariteit
van IS onder moslimjongeren die in Groot Brittannië zijn opgegroeid alles te
maken met het door de staat gewilde en bevorderde multiculturalisme, dat juist een verdeelde samenleving
heeft veroorzaakt. En wat voor de Engelsen geldt, geldt ook voor de rest van Europa.
De grootste fout van de politici is volgens Farage dat zij ruimte hebben geboden aan de islam, en genegeerd
hebben dat onze samenleving en cultuur een Joods-christelijke basis hebben die daar onverenigbaar mee
is. ‗We hebben in het Verenigd Koninkrijk een toegenomen radicalisering gezien,‘ zei Farage tegenover Fox
News. ‗Ik ben bang dat veel daarvan een zelf toegebrachte wond is. We hebben vier decennia lang door de
staat gesponsord multiculturalisme gehad. We hebben mensen zelfs aangemoedigd om niet samen te
komen maar hun aparte levens te leiden.‘
‗Wij zijn zwak geweest en hebben veel aan onszelf te danken‘
‗Er zijn overeenkomsten (met de VS). De laatste aartsbisschop van Canterbury heeft zelfs gesuggereerd dat
de Shariawet in Britse steden moet worden geaccepteerd. Ik vrees dus dat wij zwak zijn geweest en niet
krachtig zijn opgestaan en tegen deze mensen hebben gezegd: ‗Wij zijn een christelijk land. Wij hebben een
christelijke grondwet, een Joods-christelijke cultuur.‘ ‗We hebben toegestaan dat onze scholen werden
geïnfiltreerd,‘ vervolgde Farage. ‗In onze gevangenissen is het jihadisme misschien nog sneller in opmars
dan elders. Dat hebben we voor een groot deel aan onszelf te danken.‘
Pakistaanse verkrachtingsbende had vrij spel door multiculturalisme
Vorige week berichtten we over het schandaal in de Britse stad Rotherham, waar een bende Pakistaanse
moslims jarenlang ongestraft 1400 meisjes (en jongens) kon misbruiken en (laten) verkrachten, omdat de
politiek, de instanties en de politie bewust de andere kant op keken. Niet de daders, maar klokkenluiders en
ouders van slachtoffers werden gestraft en soms zelfs gevangen gezet.
‗Ik wenste dat dit verhaal niet waar zou zijn, omdat het me een zeer verontrustend gevoel gaf,‘ gaf Andrew
Norfolk, de leidinggevende journalist van de links georiënteerde Times die het schandaal wereldkundig
maakte, toe. ‗De suggestie dat mannen uit een etnische minderheidsgroep seksmisdaden pleegden tegen
blanke kinderen zou altijd de fantasieën van extreemrechts* realiteit maken. Onschuldige blanke
slachtoffers, kwaadaardige donkerhuidige misbruikers. Progressieveangst schoot meteen in de hoogste
versnelling.‘ (2)
* Let op de ook in Nederland steevast gebruikte valse suggestie dat iedereen die iets tegen de islam heeft,
automatisch „extreemrechts‟ is.
Moslims dwingen Britse scholen islam in te voeren
Sir Michael Wilshore, directeur van het Britse Office for Standards in Education (Ofsted), verklaarde in juni
dat er ‗vaak schokkende bewijzen‘ zijn dat moslims op sommige Britse scholen een ‗georganiseerde
campagne‘ voeren en een ‗atmosfeer van intimidatie en angst‘ hebben gecreëerd, ook onder de
leerkrachten. Onderwijzers die weigeren zich te onderwerpen, worden eruit gewerkt. Op diverse ‗academies‘
negeren moslims de overheidsrichtlijnen door jongens en meisjes in gescheiden klassen te zetten. Aan de
muren prijken teksten en slogans uit de Koran, en de niet-islamitische onderwijzers mogen op vrijdag niet in
de aula komen omdat er dan een islamitische gebedsbijeenkomst is. Seksualiteit is geheel uit de lessen
verbannen, en blanke vrouwen die bij de ‗kaffirs‘ (de ongelovige Britten) horen, zijn minderwaardig aan
moslimvrouwen of zelfs hoeren die ‗het hellevuur‘ wacht.
Imams mogen pleiten voor racistische islamitische staat
Begin dit jaar legde de Britse moslimleider Abu Waleed in een preek zijn visie uit over de toekomstige
‗islamitische staat‘ Groot Brittannië. Daarin moeten christenen en joden worden ‗vernederd‘ totdat ze zich
bekeren tot de islam. Waleed stelde tevens dat de islam niet verenigbaar is met de VN-verklaring van de
mensenrechten, omdat de islam nu eenmaal niet alle mensen als gelijken kan behandelen.
Waarschuwingen Churchill mogen niet meer worden gehoord
In mei werd Paul Weston, de leider van de Britse Vrijheidspartij, gearresteerd omdat hij publiekelijk
Churchills opmerkingen over de islam citeerde. Winston Churchill, één van de schaarse leiders in Europa die
waarschuwde voor het gevaar van Hitler-Duitsland, schreef bijvoorbeeld al in 1899: ‗... de vloeken die het
Mohammedanisme zijn aanbidders oplegt zijn vreselijk! Naast de fanatieke waanzin, die bij een mens net zo
gevaarlijk is als hondsdolheid bij een hond, is er die afschuwelijke fatalistische apathie, waarvan de effecten
in veel landen duidelijk zichtbaar zijn.‘
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‗In de wereld bestaat er geen sterkere gedegenereerde kracht. Het Mohammedanisme is verre van
zieltogend, en is een militant en op bekering gericht geloof.' Churchill gaf ook een zeer toepasselijke
omschrijving van het huidige Westen, lang voordat er enige sprake was van massale moslimimmigratie:
'Paaiers zijn als degenen die de krokodillen voeren, hopende dat zij als laatste worden opgegeten.'
Xander - (1) Breitbart, (2) Breitbart

‗11 verkeersvliegtuigen in Libië vermist, mogelijk voor nieuwe aanslagen‘
Amerikaanse inlichtingenofficieren zouden tegenover de Washington Free
Beacon hebben gezegd dat er in de Libische hoofdstad Tripoli 11
verkeersvliegtuigen worden vermist, die net als op 9/11/2001 zouden kunnen
worden ingezet als wapens tegen Amerikaanse en ook Europese steden. Mike
Adams, beheerder van Amerika‘s grootse alternatieve ‗health‘ site Natural News,
werd vijf maanden geleden weggehoond toen hij suggereerde dat de spoorloos
verdwenen Maleisische vlucht MH-370 in handen kon zijn gevallen van terroristen, die het toestel op een
later tijdstip voor een aanslag zouden willen gebruiken.
9/11/01: de twijfels blijven - 9/11/11 in Libië
Op 9/11 is het 13 jaar geleden dat drie passagierstoestellen werden gebruikt voor aanslagen op de WTCtorens in New York en het Pentagon in Washington. Eén van de drie toestellen stortte echter door toedoen
van passagiers neer voordat het zijn doel –mogelijk het Witte Huis- had bereikt.
Zoals bekend en in het verleden ook regelmatig op deze site besproken bestaan er grote twijfels over de
gang van zaken op die dag. Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat de Amerikaanse geheime diensten de uit
Saudi Arabië afkomstige terroristen slechts als ‗proxy‘ hebben gebruikt om zelf de drie WTC-torens –twee na
directe impact, de andere (toren 7) enkele uren later- op te blazen, om de invasies van Irak en Afghanistan
en de ‗war on terror‘ te rechtvaardigen.
(Mede)schuldig of niet, Al-Qaeda eiste hoe dan ook de aanslagen op. Twee jaar geleden voerden
e
islamitische terroristen op de 11 verjaardag van 9/11 een aanval uit op het Amerikaanse consulaat in het
Libische Benghazi. Hierbij kwam onder andere de Amerikaanse ambassadeur om het leven. Dit dossier is in
de VS nog steeds niet gesloten, omdat de regering Obama doelbewust een reddingsoperatie door mariniers
tegenhield, totdat het te laat was.
De reden hiervoor was dat Libië door de CIA werd gebruikt als doorvoerland voor wapens met bestemming
Syrië, waar deze aan Al-Nusra / Al-Qaeda terroristen werden overhandigd om te vechten tegen president
Assad. Uiteindelijk mislukte deze geheime operatie en wist Assad met hulp van Rusland, Iran en Hezbollah
in het zadel te blijven zitten.
Vliegtuig op radar eenvoudig te ‗vermommen‘ - Vuile kernbom
Aanslagen met passagiersvliegtuigen zouden eenvoudiger zijn uit te voeren dan de meeste mensen denken.
Zo hoeft een piloot slechts een andere viercijferige ‗squawk‘ code in te toetsen om zijn toestel op de radar
een andere identificatie te geven. Op deze wijze zou een vliegtuig met een bom als een normale vlucht door
luchtverkeersleiders worden gezien, en rechtstreeks naar zijn doel worden geleid. Niettemin zou zo‘n
vliegtuig al snel als verdacht worden beschouwd zodra duidelijk is dat het om een niet geplande ‗extra‘ vlucht
gaat. Toch denken Amerikaanse inlichtingenofficials dat een ‗terreurtoestel‘ nauwelijks op tijd is te stoppen
als de bemanning aan boord bereid is zelfmoord te plegen. Mocht het vliegtuig worden beschoten door
gevechtsvlieg-tuigen, dan kunnen de brokstukken in bewoond gebied terecht komen. Nog erger is de
mogelijkheid dat terroristen zwaar radioactieve stoffen in het toestel hebben geladen. Bij een explosie zal
zo‘n ‗vuile kernbom‘ een aanzienlijk gebied kunnen besmetten.
‗Mijd steden aan de oostkust‘
Military Intelligence is van mening dat er een gerede kans bestaat dat de 11 in Libië verdwenen vliegtuigen –
en misschien ook wel de verdwenen Maleisische Boeing- op of rond 9/11 voor aanslagen op Amerikaanse –
en dus ook Europese- steden zullen worden gebruikt. Zelfs al zouden deze toestellen geen
massavernietigingswapens bevatten, dan nog zouden ze grote aantallen slachtoffers kunnen maken. Mike
Adams zegt geen paniek te willen veroorzaken, maar raadt Amerikanen toch aan om op donderdag 11
september steden aan de oostkust te mijden, omdat die binnen het bereik van die verdwenen toestellen
liggen. Hij noemt met name New York, Washington, Boston, Miami en Philadelphia als voor de hand
liggende doelwitten. Tevens zegt hij rekening te houden met het ergste, namelijk een aanslag met een
massavernietigingswapen zoals een nucleaire, chemische of biologische bom. Mensen zouden daarom
jodium, ademmaskers en natuurlijk voldoende voorraad levensmiddelen, water en medicijnen in huis moeten
hebben. Blijven aanslagen volgende week uit, dan worden die op een later tijdstip vrijwel zeker alsnog
uitgevoerd, denkt Adams. Tot slot schrijft hij dat het enige wat Amerika‘s vele vijanden tegenhoudt om het
land proberen te vernietigen de kernonderzeeërs zijn, die vanuit vrijwel iedere plek op de wereld elk
willekeurig land totaal kunnen vernietigen. (1) - Xander - (1) KOPP
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IS wil miljoenen Europeanen vermoorden door verspreiden van de pest
Islamitische fatwa (religieus bevel) staat gebruik massavernietigingswapens om „ongelovigen‟ compleet uit te
roeien toe - „Granaten met virus in metro‟s en stadions‟
Als het aan IS ligt worden alle Europeanen met de builenpest (links) vermoord.
De Saudische koning Abdullah heeft gewaarschuwd dat leden van de
islamitische terreurbeweging IS mogelijk al in Europa en Amerika zijn en
aanslagen voorbereiden. Op een in Syrië buitgemaakte laptop, behorende tot
een jihadist uit Tunesië, werden plannen gevonden voor het gebruik van
biologische massavernietigingswapens tegen de Europese en Amerikaanse bevolking. Zo zou IS de kennis
en technologie hebben om de builenpest te verspreiden. Desondanks ziet Europa, waaronder ook
Nederland, nog altijd geen reden om militair in te grijpen. De pijlen van het Westen worden klaarblijkelijk
liever op Rusland gericht.
‗Maak zelf je eigen massavernietigingswapen‘
De laptop werd al in januari in de Syrische provincie Idlib, bij de Turkse grens, in beslag genomen. De
computer bevatte ruim 35.000 bestanden over het produceren van bommen en ‗thuis te maken‘ biologische
massavernietigingswapens. (2)
Foreign Policy beschreef de inhoud als een ‗schatkist vol documenten met ideologische rechtvaardigingen
voor jihadistische organisaties, en praktische trainingen hoe de dodelijke campagnes van de Islamitische
Staat moeten worden uitgevoerd.‘
Eén document bestond uit 19 in het Arabisch geschreven pagina‘s met instructies hoe met behulp van
geïnfecteerde dieren biologische wapens zoals de builenpest kunnen worden ontwikkeld en ingezet. Dit
document was ondertekend door Muhammad S., een Tunesiër die aan een universiteit scheikunde en
biologie had gestudeerd.
‗Granaten met virus in metro‘s en stadions‘
Muhammed beschreef hoe de ziekte op een veilige wijze kan worden getest voordat het gebruikt wordt voor
een terreuraanslag. ‗Als de microbe in een kleine muis wordt geïnjecteerd, zouden de symptomen binnen 24
uur zichtbaar moeten worden.‘
Vervolgens zouden de terroristen ‗kleine granaten met het virus moeten gebruiken, en deze in afgesloten
ruimten zoals metro‘s, voetbalstadions of uitgaansgelegenheden moeten gooien. Het beste is om dit vlakbij
de airconditioning te doen. Ze kunnen ook gebruikt worden bij zelfmoordoperaties.‘
Fatwa: Ongelovigen mogen worden uitgeroeid
Onder de bestanden bevond zich ook een 26 pagina‘s tellende fatwa –religieus bevel- over het gebruik van
massavernietigingswapens. ‗Als moslims de kafir (ongelovigen) niet op een andere manier kunnen verslaan,
is het toegestaan massavernietigingswapens te gebruiken, zelfs al zou het hen allemaal vermoorden en hen
en hun nakomelingen van de aarde wegvagen.‘ De fatwa werd uitgevaardigd door de Saudische
moslimgeestelijke Nasir al-Fahd, die op dit moment in zijn thuisland gevangen zit.
Vorige maand weigerde YouTube een aantal video‘s (voorbeeld) te verwijderen waarin jihadisten uitleggen
hoe ze met behulp van massavernietigingswapens zoveel mogelijk slachtoffers kunnen maken.
Xander - (1) Shoebat , (2) Breitbart

Er moet snel een aanslag van ISIS komen om de wereld in WO3 te trekken
Posted on Sep 4, 2014
De reden dat ISIS in het leven geroepen moest worden, is omdat de „Al Qaïda /
Al Nusra‟-leugen niet langer verkocht kon worden. Men wil een nieuwe Pearl
Harbor om de wereld in wereldoorlog 3 te trekken. WatKenneth O‘Keefe, in
onderstaand filmpje zegt over Al Qaïda en Al Nusra geldt nu precies hetzelfde
voor ISIS. Die Islamic State is niets anders dan een plaatsvervangend alibi om
Syrië en Iran aan te vallen en terreur op Europees en Amerikaans grondgebied
te starten, zodat het volk gaat roepen om militair ingrijpen. ISIS / Islamic State is
dus opnieuw een zelfgeschapen vijand; een reden om wereldoorlog 3 te
ontketenen. Omdat steeds meer mensen door de onthoofdingshoax van James
Foley en Steven Sotloff heen beginnen te prikken, moet deze nieuwe Pearl Harbor er heel snel komen. In
dat kader hebben de ‗spin doctors‘ alvast 11 Libische vliegtuigen gereserveerd voor mogelijk een nieuw
9/11. Het wordt tijd om wakker worden!
https://www.youtube.com/watch?v=ESZN_YDE-TU
http://www.martinvrijland.nl/2014/09/04/er-moet-snel-een-aanslag-van-isis-komen-om-de-wereld-in-wo3-tetrekken/
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‗BIS-bank Basel fungeert als wereldregering‘; ‗Europese superstaat in 2016‘
„Op zijn laatst in 2016 een euro-staatsschuldencrisis, waarna de ECB de EU-landen tot een financiële en
politieke unie zal dwingen‟
Nieuw gezicht (EU-president Herman van Rompuy vervangen door Donald Tusk
(rechts)) voor een oud plan: een Europese superstaat, nu gepland in 2016.
Een wereldregering is niet langer een complot, maar een feit. Althans, dat stelt
Janne Kipp, auteur van het geruchtmakende boek ‗BIS – De Torenbouw te
Basel‘. Tegenover het gerenommeerde economische en beleggingsmagazine
Smart Investorlegde Kipp uit dat de BIS (Bank of International Settlements) de facto alle centrale banken,
waaronder de Fed en de ECB, bevelen geeft, en zelf door niemand wordt gecontroleerd. Regeringen en
parlementen hebben geen enkele grip op de BIS, die daardoor reeds functioneert als een financiële
wereldregering. Formeel heeft de BIS slechts indirecte invloed op de Centrale Banken. De realiteit is dat de
BIS de geldschepping van de belangrijkste Centrale Banken op elkaar afstemt. Rentebesluiten berusten dan
ook voor een groot deel op afspraken die met de BIS zijn gemaakt. Kipp: ‗Buiten deze informele macht is de
BIS als Centrale Bank der Centrale Banken zelfs een essentiële bouwsteen van het wereldwijde financiële
socialisme, zoals dit systeem kan worden genoemd. Ze heeft beslissende invloed op het permanent maken
van nieuwe schulden en de dreigende inflatie.‘
Geen enkele controle op ‗bank der banken‘
‗Niemand controleert deze feitelijke wereld-geldregering,‘ vervolgt Kipp. De politiek heeft hoogstens invloed
op wie de Centrale Banken leiden, maar die invloed stopt bij de voordeuren van de BIS. ‗Wat daar achter
gebeurt, weet niemand... Afspraken hoeven nergens parlementair bekrachtigd te worden. De beide
wezenlijke controleorganen van de moderne democratie, parlementen en media, zijn de facto uitgeschakeld.‘
Zwitserland is de perfecte locatie voor de ‗bank der banken‘, omdat banken nergens beter worden
beschermd, en daarom zo goed als zonder toezicht totaal hun eigen gang kunnen gaan. De BIS wordt
beïnvloed en bestuurd door een machtige bankenlobby. De Basel-I, -II en –III afspraken zijn dientengevolge
een democratische farce, want deze besluiten werden op EU-niveau genomen en vervolgens aan de
nationale regeringen medegedeeld. ‗Geruisloos en nauwelijks te controleren,‘ aldus Kipp.
Nazi‘s en bankiers wilden verenigd Europa en eenheidsmunt
Tijdens de Tweede Wereldoorlog behartigde de BIS de financiële belangen van de Nazi‘s, zoals het beheren
van al het geroofde goud. Ondanks dit gegeven lukte het de bank om na de oorlog een grote rol te krijgen bij
de –oorspronkelijk door de Nazi‘s opgestelde- plannen voor een verenigd Europa en een gezamenlijke
Europese munt.
Die eenheidsmunt, de euro, was van meet af aan een grote wens van de bankiers, omdat één munt veel
makkelijker is te controleren en manipuleren dan een vrije markt met verschillende valuta. De politici werkten
mee aan de invoering van de euro omdat het hen in staat stelde om nog hogere schulden te maken, wat dan
ook precies gebeurd is. Een ‗win win‘ situatie dus, maar alleen voor hen, en niet voor de gewone man.
BIS stimuleert nieuwe schulden
Het door de BIS besloten lage rentebeleid stimuleert het maken van nieuwe schulden. ‗Vroeg of laat zal dit
systeem bij gebrek aan kapitaal in elkaar storten,‘ zegt Kipp. ‗Dat is voor iedereen een publiek geheim, maar
bijna niemand spreekt erover.‘ Zodra deze crash komt, heeft de BIS ook al een ‗oplossing‘ in gedachten in
de vorm van het simpelweg schrappen van een groot deel van de schuldenlast, en/of een radicale
valutahervorming. Deze zal op kosten van de samenleving worden uitgevoerd. Omdat vrijwel alle landen
onderling nauw met elkaar verbonden zijn door middel van supranationale instellingen zoals de BIS, het IMF
en de Wereldbank, is het uitgesloten dat een belangrijke munt zoals de Amerikaanse dollar of de Europese
euro geruisloos ‗hervormd‘ kan worden, omdat dit het vertrouwen van de markten volledig weg zou slaan.
Bovendien zijn de grootste schuldeisers tegen zo‘n dramatische stap.
Nieuw geldsysteem; ‗Geld is niets waard‘
De BIS is in tegenstelling tot het IMF en de Wereldbank niet door de politiek te controleren, en is daarom de
enige instelling die ervoor kan zorgen dat de Centrale Banken en valuta‘s in een nieuw internationaal
geldsysteem worden opgenomen. Deze wereldmunt zou gebaseerd kunnen zijn op de ‗Special Drawing
Rights‘ van het IMF, die op de rekeningen van de Centrale Banken bij de BIS gestort zouden kunnen
worden. Ook een weer (deels) op goud gebaseerde reservemunt zou op deze wijze kunnen worden
ingevoerd.
‗Geld is in het (huidige) fiat-geldsysteem niets waard,‘ besluit Kipp. ‗Koop (en beleg in) goederen. Vastgoed
is interessant als u er zelf gebruik van maakt; daarnaast eigen land, aandelen en edelmetalen in een
gezonde mix. Persoonlijk zou ik zaken zoals kunstobjecten vermijden.‘
Europese superstaat in 2016
Achter de schermen is ECB-president Mario Draghi druk bezig de bank te positioneren als een boven
iedereen staande Centrale Bank, die tegelijkertijd als overkoepelende planningscommissie zal functioneren.
Stap voor stap wordt de ECB een ‗staat binnen een staat‘. De nationale regeringen kijken enkel toe en doen
niets, omdat ze hopen dat de ECB met een magische oplossing komt voor de enorme en almaar groeiende
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Europese schuldenberg. Volgens Bernd Lüthje, o.a. voormalig leider van het Bondsvereniging van Duitse
Publieke Banken, zal er in uiterlijk 2016 een euro-staatsschuldencrisis uitbreken, die alle eurolanden zal
treffen. Die crisis zal door de ECB worden aangegrepen voor de al geruime tijd in voorbereiding zijnde
‗oplossing‘: de EU zal in snel tempo tot een financiële en politieke eenheid worden gedwongen, kortom: een
Europese superstaat annex Verenigde Staten van Europa.
Lüthje: ‗Met de groeten van Napoleon Bonaparte (die als eerste probeerde een Europese superstaat op te
richten). Hier gaat het bij het nieuwe kredietprogramma van de ECB om. Niemand kan zeggen niet te
hebben geweten op welk einddoel deze tussenstap aanstuurt.‘ (2)
Xander - (1) KOPP, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Is Donald Tusk de nieuwe president van Europa een killer?
Posted on Sep 1
De vraag uit de titel van dit artikel ‗Donald Tusk de nieuwe president van Europa
een killer?‗ doet suggereren dat je je af zou kunnen vragen of Donald Tusk
iemand is die pit heeft. Om te beginnen was het al een ontdekking dat we ineens
een president hadden in Europa. Niemand had door dat we stilzwijgend een
dictatuur met de schijn van democratie binnengeslopen waren. Niemand had
überhaupt gedacht aan het idee dat Europa een president zou krijgen een paar
jaar geleden. Wat moeten we met een president van Europa? Dat idee werd er
gewoon even in gemasseerd door de media. Ineens was hij er, Herman van
Rompuy, de eerste president van de New World Order super deelstaat Europa. UKIP partijleider Nigel
Farage vroeg zich terecht af ―Who are you?‖ Herman van Rompuy had nu niet echt het charisma van een
president en kwam behoorlijk stoffig over met zijn vleermuis oren. Een Ku Klux Klan puntmuts zou hem niet
misstaan en met een dergelijke outfit zou je hem ook wel kunnen inbeelden als degene die het offer ritueel
uitvoert in de Bohemian Grove bijeenkomst van de ―wereldleiders‖. Van Rompuy heeft niet echt het imago
en de looks van een ‗killer‘. De vraag is of Donald Tusk dat wel heeft. Een veel serieuzere vraag is of deze
Donald Tusk misschien wel een echte killer is.
Op 10 april 2010 kwamen bij een vliegramp alle inzittenden om het leven, onder wie president Lech
Kaczyński, diens vrouw en verscheidene andere hoogwaardigheidsbekleders. Het Poolse regeringsvliegtuig,
een Tupolev Tu-154, stortte kort voor de landing neer nabij het militair vliegveld van de Russische stad
Smolensk, de hoofdstad van de gelijknamige oblast tegen de grens met Wit-Rusland. De vliegramp is net als
de huidige vliegramp in de Oekraïne nooit goed onderzocht. Sterker nog; een gewone burger die ter plaatse
kwam, zag hoe overlevenden werden geëxecuteerd. Hij filmde dit (zie hier). De maker van het filmpje werd
later naar verluidt door messteken om het leven gebracht.
Conform de grondwet nam de voorzitter van de Sejm, Bronisław Komorowski van het Burgerplatform van
premier Donald Tusk, na het overlijden van Kaczyński de taken van de president over. Op 21 april 2010
maakte Komorowski bekend dat er op 20 juni vervroegde presidentsverkiezingen plaats zouden vinden.
Opmerkelijk feit is dat Donald Tusk 5 jaar voor deze vliegramp presidentskandidaat was. In 2005 benoemde
het Burgerplatform Donald Tusk tot kandidaat voor de Poolse presidentsverkiezingen. Tijdens deze
verkiezingen verloor Tusk het in de tweede ronde met een klein verschil van Lech Kaczyński. Tusk was dus
bepaald geen vriend van de bij de vliegramp omgekomen president. Bij de parlementsverkiezingen in 2011
werd Tusk opnieuw premier in het kabinet-Tusk II.
Het onderzoek naar de vliegramp in 2010 viel dus onder de verantwoordelijkheid van premier Tusk. Het
onderzoek werd echter op allerlei manieren tegengewerkt. Opmerkelijk was onder meer de onthulling dat
een apparaat die de piloot voor obstakels moest waarschuwen, uitgeschakeld bleek te zijn geweest. Ook
werd bekend dat agenten van de Poolse geheime dienst de flats en huizen van de slachtoffers drie uur na
de crash binnenvielen, waarbij zij computers en documenten verwijderden. De hoofdaanklager van Polen,
Andrzej Seremet meldde dat de Poolse officieren van justitie het onthullen van de inhoud van de zwarte
dozen op zouden schorten. Daar is verder nooit meer iets van vernomen. De laatst bekende melding was
dat de zwarte dozen nog niet volledig waren onderzocht. Zo ziet u maar hoe eenvoudig je een ramp van
wereldformaat simpelweg in de doofpot kunt laten verdwijnen als je het maar gewoon de tijd geeft. De
mensen gaan weer gewoon aan het werk en op vakantie en kritische vragen worden al snel vergeten. Het
exclusief recht tot informatieverstrekking over de vliegramp ligt nog steeds in handen van de nieuwe
president van Europa, Donald Tusk. Jaroslaw Kaczyński, de tweelingbroer van de omgekomen president,
zei in 2012 nog dat het er steeds meer op lijkt dat de vliegramp een moordaanslag was.
Wat denkt u, is Donald Tusk een killer? Ach, wie zijn best doet krijgt promotie.
Bron linkvermeldingen: Wikipedia, Volkskrant.nl, nu.nl, renescience.punt.nl,kavkazcenter.com
https://www.youtube.com/watch?v=wnx-9mY_Tvg
http://www.martinvrijland.nl/2014/09/01/donald-tusk-de-nieuwe-president-van-europa-een-killer/
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Actrice ontdekt in de MH17 vliegramp hoax
Posted on Sep 1, 2014
Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom er zoveel mensen bij de crashsite
konden komen terwijl in alle media werd beweerd hoe gevaarlijk het wel niet
was? Op 28 juli kondigde Nederland aan dat er vele tientallen, mogelijk zelfs
honderden politiemensen, marechaussees en forensisch experts aan een missie
richting de ―crash site‖ deel zouden nemen. Op 27 juli zien we echter hoe twee
ouders van een Australische die zou zijn omgekomen gewoon zonder problemen
ongehinderd op de plaats des onheils rondlopen. We kunnen wel blijven draaien
in het cirkeltje van: ―Ik kende iemand die betrokken was bij de vliegramp, dus hoe verklaar je dat dan?”,
maar als de bewijzen zich opstapelen dat er zaken niet kloppen, dan moet de vraag ‗waar al de verdwenen
mensen zijn gebleven‗ niet aan de kritische schrijvers en onderzoekers gesteld worden, maar dan moet men
zich achter de oren krabben en de overheid ter verantwoording roepen. Als een getuige van het eerste uur
meldt dat het er erg veel op leek dat er plastic poppen gebruikt zijn en daarbij nog een lijst andere
opmerkelijke constateringen doet (zie hier), dan is dit extra reden om kritisch naar deze zaak te blijven
kijken.
In onderstaand filmpje ziet u hoe Angela en George Dyczynski een 3 daagse reis vanuit Australië
ondernemen om naar de plaats des onheils te gaan. Dat is eigenlijk wel een logische reactie. Het is
opvallend dat er zo weinig Nederlandse nabestaanden die moeite hebben genomen. Toch is het zeer
opmerkelijk dat er geen ‗separatist‘ te bekennen is. Blijkbaar is de plek volkomen veilig. Dit alles vindt plaats
1 dag voordat Nederland aankondigt een beveiligde missie naar de plek te sturen. Het zou immers volkomen
onveilig zijn. Het is zelfs ―zo onveilig‖ dat de Engelse krant Dailymail op 25 juli een stel mensen laat zien die
met baby op de arm op de rampplek aan het rondkijken zijn. Ook zijn er meerdere camerabeelden van
burgeronderzoekers bekend waaruit blijkt dat het allemaal helemaal niet zo onveilig was als werd
geïnsinueerd in de Main Stream Media. Dit alles speelt zich dus af in de periode waarin de media maar
blijven herhalen hoe gevaarlijk het gebied is. Waarom konden Angela en George Dyczynski daar dan
zomaar ongestoord rondlopen en ook nog gefilmd worden?
Voor de Engelstaligen onder u is het bijna lachwekkend om te horen wat de moeder van Fatima Dyczynski
allemaal uitkraamt. Fatima staat natuurlijk op de passagierslijst en wellicht is het de lezer ontgaan, maar die
passagierslijst stond al in maart 2014 op het internet. Alleen dat al is onomstotelijk bewijs dat we hier met
een vreselijke grote leugen te maken hebben. De maker van onderstaand YouTube filmpje bekijkt vrijwel
alles wat er op het internet te vinden is over Fatima Dyczynski en alles draait om haar toekomstdroom
astronaut te worden. Haar LinkedIn profiel (13:14 min.) laat niets zien waaruit blijkt dat Fatima Dyczynski
eigenlijk gewoon een actrice is. Nu kan dit ook weer worden weggewuifd als een toevalligheid of met
opmerkingen als: ―Dat zegt toch helemaal niets, ze hoeft toch niet haar hobby‟s op haar LinkedIn te zetten.‖
Het is in ieder geval een zoveelste opmerkelijk feit dat er nergens melding van gemaakt wordt en Fatima
toch prominent op een casting site staat. Al eerder dook de naam van een acteur op tussen de Nederlandse
passagiers. Bart Lambregts uit Roosendaal zou leraar op een basisschool zijn genaamd de Klimroos. Over
het feit dat Bart acteur was, wordt niet geheimzinnig gedaan. Het staat overal vermeld. Op de website van
de basisschool en op de Facebook pagina van de school is echter geen enkele foto te vinden waarop Bart
staat afgebeeld.
Als we hier te maken hebben met een groot complot, is het wel heel goed dichtgetimmerd en zijn er heel
veel mensen in betrokken. Wellicht zijn sommigen er tegen hun wil in betrokken en is er in andere gevallen
sprake van goed voorbereid acteerwerk, maar de kans dat de passagiers van de MH17 nog gewoon in leven
zijn, is wat mij betreft levensgroot. Waar ze dan allemaal zijn? Dat moeten we aan minister Frans
Timmermans en premier Mark Rutte vragen. Ik kijk slechts naar de omstandigheden die niet lijken te kloppen
en laat me niet imponeren door grote herdenkingsdiensten en een enorme stoet rouwauto‘s met daarin
lichamen (naar verluidt) die eerbiedig vervoerd worden. Liever vraag ik me in zo‘n geval af hoe het kan dat
die lichamen dagen in de zon lagen, dagen in een trein hebben gelegen waarvan dekoeling het niet deed, in
een ongekoeld vliegtuig werden vervoerd en vervolgens in kisten in rouwauto‘s gestopt werden. Dat is
simpelweg onmogelijk zonder dat er sprake is geweest van een enorme lijkgeur en een ontbindingsproces
dat in gang gezet is.
Het mag ronduit opmerkelijk worden genoemd dat er op 8 augustus een geheimhoudingsverklaring is
getekend rondom deze vliegramp. Ook is het opmerkelijk te noemen dat een belangrijke betrokkene bij een
Poolse vliegramp in 2010 – Donald Tusk – nu president van de EU mag worden en een belangrijke
betrokkene bij de vliegramp in de Oekraïne – Frans Timmermans – nu waarschijnlijk vicevoorzitter van de
EU wordt.
Bron linkvermeldingen: nu.nl, Niburu.co, dagroosendaal.nl, hartvannederland.nl,volkskrant.nl
https://www.youtube.com/watch?v=4wyAfBI_N4A
http://www.martinvrijland.nl/2014/09/01/actrice-ontdekt-in-de-mh17-vliegramp-hoax/
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Mysterieuze nep-telefoonmasten ontdekt
In de Verenigde Staten zijn een aantal nep-telefoonmasten ontdekt die kunnen worden gebruikt om
telefoongesprekken te onderscheppen. Popular Sciencemeldt dat de masten, die ook spyware kunnen
installeren op mobieltjes, in het hele land zijn gevonden.
Ze werden ontdekt door gebruik te maken van een CryptoPhone500, een aangepast Android-toestel. De
software op de telefoon waarschuwt de gebruiker voor zogeheten baseband-aanvallen. Vervolgens kan de
locatie worden achterhaald van de mast die de aanvallen uitvoert.
De nep-telefoonmasten zijn in juli voor het eerst gevonden. Het is goed mogelijk dat er nog veel meer zijn.
―Er worden in de VS veel meer telefoontjes onderschept dan gedacht,‖ vertelde Les Goldsmith van
veiligheidsfirma ESD America aan Popular Science. ―Eén van onze klanten kwam op zijn reis van Florida
naar North Carolina acht van deze masten tegen. We vonden er zelfs één bij een casino in Las Vegas.‖
Hij voegde toe dat diverse masten staan opgesteld op Amerikaanse legerbases. ―Wat we verdacht vinden is
dat veel van deze nep-masten op militaire bases staan,‖ zei Goldsmith. ―We beginnen ons af te vragen of
sommige ervan door de Amerikaanse overheid of de Chinezen worden gebruikt.‖ ―Door wie worden de
telefoontjes onderschept? Wie luistert naar gesprekken rond legerbases? Luistert alleen het leger mee of
zijn het de overheden? We weten simpelweg niet van wie ze zijn.‖
[Sky News] © Copyright (c) NineForNews.nl
https://www.youtube.com/watch?v=kngm-Kw6OSc

Over van internet verdwenen MH17-bewijs..!
2014 © WantToKnow.nl
Stel je bent BBC-reporter en je mag officieel voor een van de grootste en oudste media-organisaties in de
wereld gaan werken.. Vervolgens hoor je van je ‗bazen‘ dat je wordt uitgezonden naar oost-Europa, alwaar
je voor de BBC-afdeling ter plaatse ‗lokale‘ reportages mag gaan maken.. En dat doe je vervolgens met hart
en ziel en werkt aan je carrière. Vervolgens maak je afgelopen juli de reportage van je leven, wanneer vlucht
MH17 neerstort in het oosten van Oekraïne. Je bent één van de eersten ter plaatse en interviewt
ooggetuigen van de ramp. Een journalistieke droom voor iedere reporter..!
Dan volgen de ontwikkelingen zich in rap tempo op. De officiële versie van het
neerstorten van de Malaysian Airlines vlucht MH17, blijkt TOTAAL NIET te
kloppen met de versie, zoals je die van de genoemde ooggetuigen hebt
gehoord.. Hoe dat mogelijk is, is je nog niet duidelijk, maar al snel blijkt dat jouw
reportage van het internet wordt gehaald..! En al snel snap je ook waarom; de
inhoudelijke reden ligt preciés in het niet synchroon lopen van de
feitelijkheden met de ‗officiële versie‘, zoals NATO en de VS de trachten te
verkopen..!
Niet te onderschatten: de internet-community..!
En dan is er ineens gedonder.. Het BBC-filmpje is weliswaar van het internet, maar enkele, zeer oplettende
internet-speurneuzen, blijken de betreffende BBC-oost-europa-reportage te hebben gedownload van
YouTube en kunnen dat filmpje van de reportage dus gebruiken wanneer en hoe ze dat willen. Dus…
Hoezeer de BBC ook wil, dat het internet-filmpje niet meer wordt gezien, des te meer de wereld het filmpje
kennelijk wil zien.. En met goede redenen..!
Want laten we niet vergeten, dat deze krampachtige pogingen van de BBC ook de aandacht op zich
vestigen; of om het in mooi Frans te zeggen:
Qui s‘excuse, s‘accuse
(vert. ‗Wie zich verontschuldigt, BESCHULDIGT zich‘)
Waar het om gaat; de van het internet gehaalde BBC-reportage.
Beslis zelf ajb wat je van dit verhaal vindt, maar snap dat we dit artikel speciaal schrijven omdat deze
YouTube dus telkens wordt verwijderd van het internet.. Ook in het uitgebreidere artikel dat we hebben, was
deze video met de reportage opgenomen en het is dus kennelijk ECHT NIET DE BEDOELING dat je deze
informatie te zien krijgt.. Maar nogmaals: bepaal ajb ZELF wat hier klopt en niet klopt..! We wijzen je graag
op het uitgebreidere artikel, waarin je ziet hoe het oorspronkelijke filmpje van internet is gehaald. Je kijkt dan
naar een zwarte YouTube..! (HIER dit artikel).
Maar goed, het filmpje met de reportage wordt -zoals gezegd- door velen weer teruggeplaatst, zodat je
hieronder er toch naar kunt kijken. En de ooggetuigenverslagen kunt horen van de dorpelingen die de MH17
aangevallen hebben zien worden..! We brengen in dat kader ook graag de ooggetuige in beeld nogmaals,
die door RTL werd geïnterviewd. Zie het tweede filmpje met de uitsnede uit RTL nieuws..! (HIER het hele
artikel)
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Intussen in Oekraïne: de hete zomer is voorbij
31 augustus, 2014 | Auteur: Boudine
Kiev is een prachtige stad en ‗s zomers is het er meestal mooi weer, maar
‗s winters is het er koud. Kiev bestond reeds in de 5e eeuw en bekeerde
zich tot het christendom, waardoor het toegang kreeg tot de hoge
Byzantijnse cultuur. Aanvankelijk was Kiev de hoofdstad van Rusland,
maar toen dit land steeds groter werd, verplaatste men de hoofdstad naar
Moskou. Aldus is Kiev de ―moederstad‖ van Rusland! In Rusland zal
iedereen dat vast wel op school geleerd hebben! Dat Oekraïne zich nu aansluit bij het vrije wilde Westen en
zich tegen Rusland keert, zal voor de meeste Russen dan ook onbegrijpelijk zijn.
Toen de Sovjet Unie in 1991 uiteenviel, werd Oekraïne een onafhankelijk land. President Gorbatsjov was
met president George Bush sr. overeengekomen dat de Berlijnse muur zou verdwijnen, op voorwaarde dat
de NATO niet naar het oosten zou oprukken. Reeds onder president Clinton, de opvolger van Bush
sr.,breidde de NATO zich uit met Hongarije, Tsjechië en Polen. In 2004 volgden Estland, Letland, Litouwen,
Bulgarije, Roemenië, Slovenië en Slovakije. In 2009 volgden Albanië en Kroatië. Inmiddels zullen de Russen
wel hebben begrepen wat de indianen al eeuwen weten: de VS spreekt met dubbele tong! Nu de NATO ook
Oekraïne wil toevoegen aan het arsenaal, zegt Poetin iets wat hij wellicht van Chroetsjov heeft geleerd: njet!
Voor de NATO is Oekraïne slechts een pion in het schaakspel, met als doel de NWO wereldheerschappij.
Voor Rusland vormt de NATO een steeds grotere bedreiging. Er worden Amerikaanse legerbases ingericht
in alle NATO-landen, er worden raketten met ―strategische‖ kernkoppen opgesteld langs de Russische
grenzen. ITAR-TASS meldde vandaag:
On Sunday, the German newspaper Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung said NATO planned to deploy
five bases in Eastern Europe. The bases are planned to be deployed in Latvia, Lithuania, Estonia, Romania
and Poland. According to NATO plans, up to 600 troops will be stationed at each of the bases.
Vervolgens kan er door westerse NGO‘s een binnenlandse onlust worden gestookt, waarna de VS kan
overgaan tot humanitaire bombardementen. Eerst een valse vlag, dan Responsibility to Protect, of eventueel
een preventieve aanval. First strike! Voor vrijheid en democratie! Zie voor het resultaat voormalig
Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Libië en Syrië, om slechts wat voorbeelden te noemen. Geen wonder dat
Rusland op zijn hoede is.
Rusland heeft iets waar de westerse landen dringend om verlegen zitten: olie en gas! In de jaren ‘90 is het
de westerse oliemaatschappijen gelukt om de Russische oliebronnen aan te wenden voor hun eigen gewin,
terwijl de Russische bevolking kou leed, maar Poetin maakte daar een einde aan. De Russen vragen nu een
prijs voor hun olie en gas. Oekraïne betaalde de rekening niet en heeft nu een schuld van miljarden ($ 11
miljard?) aan het Russische staatsbedrijf Gazprom. Daarom heeft Rusland de gaskraan dichtgedraaid.
Logisch, toch?
Wikipedia zegt: Kiev has a humid continental climate. The coldest temperature ever recorded in the city was
−32.2 °C on 7 & 9 February 1929. Snow cover usually lies from mid-November to the end of March, with the
frost-free period lasting 180 days on average, but surpassing 200 days in recent years. Dan blijven er toch
nog 165 dagen met vrieskou over, zeg maar ruim 5 maanden vorst. Op de hete zomer in Oekraïne volgt een
koude winter!
‗Winter is coming‘: Kiev encourages Ukrainians to save energy
Bekijk video in groter formaat
Kiev has major gas trump card, but Russia could invade if it uses it – ex UK MP
Bekijk video in groter formaat
European Commission recommends Ukraine to start repaying Russian gas debt
August 30, 0:05 UTC+4
Gazprom says Naftogaz‘s debt under the ―take or pay‖ clause has already exceeded $11 billion
European Commission to continue gas talks with Russia and Ukraine – Barroso
On Saturday, Ukraine agreed to resume trilateral gas negotiations with Russia and the European
Commission
Reverse-flow gas ‗trial run‘ from Slovakia to Ukraine successful
August 31, 0:55 UTC+4
The pipeline was running at the estimated capacity of 27 million cubic metres of gas a day
In June, Ukraine asked the European Union to supply up to 30 billion cubic metres of gas a year using a
reverse-flow mechanism. Ukraine has been receiving gas from Poland since April 15 and from Hungary
since May 20.
Slovakia says it may veto new EU sanctions against Russia
August 31, 6:10 UTC+4
―I believe that the sanctions will become senseless and counter-productive,‖ Slovak Prime Minister Robert
Fico said
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Stel dat het de Europese landen lukt om Oekraïne met omgekeerde pijplijnen van voldoende gas te
voorzien, waar komt dat gas dan vandaan? Alle Europese landen kopen Russisch gas om in hun eigen
behoeften te voorzien. Uit de artikelen over Slovakia blijkt dat in het contract met Rusland staat dat men het
gas niet mag doorleveren aan een ander land. Doet men dat toch, dan is dat contractbreuk en Rusland
draait dan de gaskraan dicht.
Intussen gaat de ―koude‖ oorlog van de NATO tegen Rusland gewoon door. Het leger van Poroshenko wordt
verslagen en deserteert, maar Rusland krijgt de schuld! Het putsch-regime in Kiev wordt nog steeds
gesteund met dollars. Meer sancties? Het antwoord van Rusland zal zijn: minder, minder, minder! Geen
Europese export naar Rusland en minder gas naar Europa!
IMF throws Ukraine $1.4bn lifeline
At the same time the IMF noted its decision was based on the “assumption” that the conflict in the east of
Ukraine will subside in the coming months.
Obama‘s Catastrophic Defeat in Ukraine
Barack Obama has pushed Ukraine to the brink of political, economic and social collapse. Now he wants to
blame Russia for the damage he‟s done. It‟s absurd. Moscow is in no way responsible for Ukraine‟s descent
into anarchy. That‟s all Washington‟s doing, just as Iraq, Afghanistan, Libya, and now Syria were
Washington‟s doing. If you want to blame someone, blame Obama.
Poroshenko‘s army defeated by Donetsk Republic, blames it on Russia: Expert
Bekijk video in groter formaat
European Commission accuses Russia of ―significant incursions‖ into Ukraine
Bekijk video in groter formaat
NATO sat-image credibility dubious: Ron Paul Inst for Peace & Prosperity Exec Dir
Bekijk video in groter formaat
EU warns Ukraine crisis near ‗point of no return‘
Bekijk video in groter formaat
Putin: Anything US touches turns into Libya or Iraq
Bekijk video in groter formaat
Op 4 en 5 september a.s. is er een NATO conferentie in Cardiff (Wales). Iedereen is welkom, behalve Poetin
en andere vredes-demonstranten. Het vredige en pittoreske Cardiff is veranderd in een soort Palestijnse
enclave op de Westelijke Jordaanoever, inclusief checkpoints. Dat is vast en zeker voor de veiligheid!
Nato conference security turns Cardiff into ‗prison‘
Bekijk video in groter formaat
Cardiff Turned into ‗Prison‘ for Nato Conference Next Week
Bekijk video in groter formaat
NATO Summit 2014 – Cardiff City Lockdown – surveillance society – the shape of things to come
Bekijk video in groter formaat
Tot slot een Kleintje Muurkrant: Kosovomit
http://www.boublog.nl/2014/08/31/intussen-in-oekraine-de-hete-zomer-is-voorbij/

De vrijheidsstrijd in Donetsk en Luhansk
31 augustus, 2014 | Auteur: Boudine
Hoewel de westerse pers liever spreekt over pro-Russische
rebellen, separatisten of terroristen, is er in Oost Oekraïne een
vrijheidsstrijd gaande. Nadat het vrije wilde Westen een ―regime
change‖ had gepleegd in Oekraïne, waardoor in Kiev pro-westerse
fascisten aan de macht kwamen, maakte de Krim zich los van
Oekraïne en sloot zich weer bij Rusland aan. Ook de twee
oostelijke provincies, Donetsk en Luhansk, waren tegen de
fascistische coup. Aanvankelijk wilden ze wel deel blijven uitmaken van Oekraïne, maar dan in federaal
verband. Het putsch regime in Kiev reageerde echter met grof geweld! Vandaar dat Donetsk en Luhansk de
onafhankelijkheid hebben uitgeroepen.
Er staan nu twee reguliere legers tegenover elkaar: het leger van Kiev en het leger van Donetsk of Luhansk.
Beide vechten met Russische wapens die vaak nog stammen uit het Sovjet-tijdperk. De putsch-president
Poroshenko roept dat de Russen zijn binnengevallen, met als bewijs foto‘s van Russische tanks! Mocht u
denken dat dit nieuws is, weet dan dat hij dit in juni ook al riep! Omdat beide legers met dezelfde uitrusting
vechten, zijn ze moeilijk uit elkaar te houden. Hoewel? Uit de volgende filmpjes blijkt het verschil.
Press Conference – Formation of a state – 24 Aug 2014 duurt 31 minuten.
Bekijk video in groter formaat
Ukraine battalion ―Donbas‖ torturing locals in Lisichansk
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Bekijk video in groter formaat
Ukraine Crisis | Woman beats up Ukrainian Solder! | English Subtitles
Bekijk video in groter formaat
The real State of the Ukrainian Army in the ATO – ENG SUBS
Bekijk video in groter formaat
Ukraine Crisis |Militias in between battles: kidding and sorry for ukrainian soldiers | Eng Sub
Bekijk video in groter formaat
‗For a good cause‘: Foreign fighters join anti-Kiev militia in E. Ukraine
Bekijk video in groter formaat
An Afghan Freedom Fighter in Donbass – ENG SUBS
Bekijk video in groter formaat
GRAPHIC: RT reporter in Donetsk, E. Ukraine after night of heavy shelling
Bekijk video in groter formaat
Ukraine Crisis | New Convoy from Russia
Bekijk video in groter formaat
http://www.boublog.nl/2014/08/31/de-vrijheidsstrijd-in-donetsk-en-luhansk/

Het geheim van het succes van de stille Poetin
24 augustus, 2014 | Auteur: Boudine
Toen Vladimir Poetin in 2000 aan de macht kwam, verkeerde het land in
chaos en de armoede onder de bevolking was bitter. Nadat de Sovjet Unie
uiteen gevallen was, kochten enkele kapitaalkrachtige mensen de
Russische industrie voor een prikje op. In de jaren ‘90 groeide de rijkdom
van deze oligarchen, maar de corruptie was gigantisch. President Jeltsin
zag zich gedwongen om zeer onvoordelige contracten af te sluiten met de oliemaatschappijen van het
―vrijewilde Westen‖, waardoor de olie het land uitvloeide en de winst verdween in de zakken van de Seven
Sisters. Poetin maakte niet alleen een einde aan de macht van de oligarchen, maar ook aan de olie-roof en
plunder door de Seven Sisters.
Tijdens de jaren ‘90 werd de centraal geleide economie van de Sovjet Unie vervangen door de ―vrije markt
economie‖ die gepaard gaat met ―vrijheid en democratie‖. Dat dit voor de meeste Russen bittere armoede
betekende, mocht de feestvreugde niet drukken van de kleine groep mensen die profiteerde van dit systeem.
President Poetin maakte een einde aan de armoede, door de oliemaatschappijen te dwingen om hun
winsten te delen met Rusland. Ook eiste hij dat de oligarchen hun achterstallige belasting zouden betalen.
Fraude werd bestraft en sommige oligarchen verdwenen achter de tralies, terwijl de rest het land uit vluchtte.
Op dit moment gaat het goed in Rusland en Poetin wordt door de bevolking op handen gedragen.
De westerse oliemaatschappijen hadden het nakijken, maar deze politiek van Poetin was niet zonder
gevaar. De dollar, die drijft op de olie-winsten, werd steeds zwakker en ook dat is niet zonder gevaar. Het
antwoord van de VS en de EU is: NATO! Langs de grenzen van Rusland verscheen de ene NATO
legerbasis na de andere, maar Poetin bleef kalm. Daarna kwam de (ook door Nederland gefaciliteerde!)
fascistische coup in de Oekraïne, gevolgd door een ―burgeroorlog‖ aan de grens met Rusland, maar Poetin
bleef kalm. Toen schoot men een vliegtuig uit de lucht en heel Nederland rouwde om de doden. Dat er in
Oekraïne reeds duizenden doden en gewonden waren, plus grof geschat een miljoen ontheemden, dat is
niet tot ons verdriet… Poetin kreeg de schuld van dat gecrashte vliegtuig, ook al was dat niet waar. Er
volgden economische sancties tegen Rusland en dat was het einde van de pret, want Poetin sloot de
grenzen voor de Europese export naar Rusland.
Poetin streeft niet naar een terugkeer van de centraal geleide dictatuur van het Sovjet tijdperk, maar naar
een wereld die in vrede samenleeft, op een eerlijke manier handel drijft en op een sociale manier zorgt voor
alle mensen. Op dit moment staat deze wereld nog heel ver van ons af, maar Poetin lijkt aan de winnende
hand. De economische sancties van de VS en de EU tegen Rusland hebben slechts een averechts effect.
Rusland ontwikkelt nieuwe industrie en gaat samenwerken met andere landen, die daar wel bij varen. Voor
ons gouden koude kikkerlandje is dat weliswaar slecht nieuws, maar bij een eerlijke verdeling van de
welvaart heeft op den duur iedereen baat!
CrossTalk: The Secret of Putin‘s Success duurt 24 minuten.
Bekijk video in groter formaat
Rusland wordt natuurlijk niet alleen door Poetin bestuurd. Hij heeft politieke bondgenoten die er hetzelfde
over denken. Zijn vriend en adviseur Sergei Glaziev is een van hen. In de volgende video praat hij over een
nieuwe wereldpolitiek. De politiek van de VS was altijd unipolair, gericht op het streven om de enige
wereldmacht te zijn. Maar deze politiek werkt niet meer! Op dit moment gaat die politiek ten koste van
Europa. De VS wil oorlog en Europa wordt dan het front. De bommen komen dan neer op ons! Rusland is

Nieuwsbrief 208 – 15 september 2014 – pag. 21

niet uit op de wereldmacht. Hun streven is multipolair: vreedzaam en humanitair, gebaseerd op onderling
overleg, samenwerking tussen de landen en eerlijke handel. Sergei Glaziev praat heel snel, het is rustiger
om zijn verhaal te lezen!
Interview with Sergei Glaziev – Advisor to President Putin duurt 15 minuten.
Een transcript staat hier
Een in het Nederlands vertaald transcript staat hier
Bekijk video in groter formaat
De volgende reportage van de Russische Pravda uit 2011 gaat over de rol van Poetin in de herovering van
de Russische olie-industrie, de criminele situatie en de bittere armoede in de jaren ‘90, de vernietiging van
de Russische industrie in die zelfde periode, vijf mislukte aanslagen op Poetin, de huidige economische
groei en stabiliteit van Rusland. Uit deze video blijkt dat Poetin 10 jaar lang zo stil zijn eigen gang ging, dat
men zelfs in Rusland niet wist wat hij aan het doen was. Hij werd echter gesteund door de KGB, daarom
leeft hij nu nog! En omdat de levensstandaard in Rusland onder Poetin weer steeg, heeft hij in Rusland nu
de status van een popster.
Deze video bevat veel details over de jongste geschiedenis van Rusland en de revolutionaire rol van Poetin.
Ook komen we John Perkins tegen, de economische hitman van de VS. Toen de Sovjet Unie uiteenviel,
wilde de VS de economie van Rusland volledig kapot maken. Dit alles was goed gepland. Het gevolg was
helaas dat in de jaren ‘90 jaarlijks een miljoen mensen stierven van de honger, koude of andere vormen van
bittere armoede!
De Russische tekst wordt ingesproken door een Engels sprekende dame. Dat is verwarrend, want als er
iemand wordt geïnterviewd, dan worden vragen en antwoorden ingesproken door dezelfde stem. De
documentaire is ook nogal verwarrend, hij springt van de Russische hak op de tak. De essentie is echter
duidelijk: Poetin heeft de door het kapitalisme gesloopte industrie zo goed mogelijk hersteld. Zijn beleid ging
wel ten koste van de roofwinsten van het ―vrijewilde Westen‖ en de oligarchen. Het Amerikaanse ideaal van
unipolariteit werd door Poetin doorbroken. Daarom is Rusland nu de grote vijand van het vrije wilde Westen
en wordt Poetin afgeschilderd als de boeman. Dat er nog steeds geen wereldoorlog is uitgebroken, is echter
te danken aan het rustige Rusland van de stille Poetin.
The Unknown Putin bestaat uit twee delen en duurt 29 en 27 minuten.
Bekijk video in groter formaat
Bekijk video in groter formaat
Tot slot nog dit: de vredespolitiek van Rusland blijkt ook uit het konvooi met humanitaire hulp dat Rusland
naar de belegerde steden in oost Oekraïne heeft gezonden. De regering in Kiev heeft er alles aan gedaan
om de grensovergang van dat konvooi te vertragen. Ten slotte is het konvooi zonder de toestemming van
Kiev de grens over getrokken. Dat was wel riskant, maar de humanitaire hulp is aangekomen in Lugansk en
de 280 vrachtwagens zijn veilig teruggekeerd naar Rusland. De aandacht die dit konvooi wereldwijd heeft
getrokken, maakt ook dat men de weerzinwekkende slachtpartij van burgers in Oekraïne niet lander kan
negeren. Het volgende artikel van The Saker is verhelderend over deze situatie:
Russians Deliberately Violates Ukrainian Sovereignty
Bottom line: this is a risky move no doubt, probably brought about by the realization that with water running
out in Luganks Putin had to act. Still it is also an absolutely brilliant move which will create a massive
headache for the US and its Nazi puppets in Kiev.
PS: I heard yesterday evening that Holland has officially announced that it will not release the full info of
the flight data and voice recorders of MH17. Thus Holland has now become an official accomplice to the
cover-up of this US false-flag operation and to the murder of the passengers of MH17. This is absolutely
outrageous and disgusting I and sure hope that the Malaysian government will not allow this. As for Kiev, it is
also sitting on the recording of the communications between the Kiev ATC and MH17. Finally, the USA has it
all through its own signals intelligence capabilities. So they all know and they are all covering up. Under the
circumstances, can anybody still seriously doubt “who done it”?
Minister President Mark Rutte weet dat Nederland medeplichtig is, niet alleen aan de fascistische coup in
Oekraïne, maar kennelijk ook aan het neerhalen van dat passagiersvliegtuig!!! De Commissie voor
Buitenlandse Zaken heeft daarover wat pittige Kamervragen (pdf) gesteld.
Potato Invasion: US says military motive in Russian aid, empty trucks return home
Bekijk video in groter formaat
http://www.boublog.nl/2014/08/24/het-geheim-van-het-succes-van-poetin/
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ISIS of IS, de Islamitische Staat is made in USA
21 augustus, 2014 | Auteur: Boudine
De Amerikaanse journalist James Foley zou zijn onthoofd door de IS, zo
vertelt ons de media, maar het bewijs is mager! De plaats van de misdaad
is een onherkenbare zandwoestijn, de gemaskerde dader is gekleed in
zwart en hij spreekt Engels met een Brits accent, Foley zegt braaf dat het
allemaal de schuld is van de VS, maar het filmpje van de onthoofding dat
door IS op YouTube zou zijn geplaatst, is snel weer verwijderd wegens
schending van het een of ander. Die hele onthoofding kan een psy-op zijn, made in Ziocon Washington
Hollywood! De onthoofding van Johannes de Doper, pakweg 2000 jaar geleden, spreekt ook nog altijd tot de
verbeelding. Dat wil niet zeggen dat IS geen mensen onthoofdt, want dat doen ze wel degelijk! IS is
inderdaad een weerzinwekkende groep terroristen, maar waar komen ze zo plotseling vandaan?
De leider van de IS is Abu Bakr al-Baghdadi, waarvan wordt beweerd dat hij eigenlijk Simon Elliott heet. Hij
zou Joodse ouders hebben en door de Mossad zijn opgeleid tot terrorist. Zijn taak zou aanvankelijk zijn
geweest om radicale moslims vanuit heel de wereld naar Syrië te lokken, om daar te vechten tegen
president Assad. Zoals we weten, begon die strijd een beetje te mislukken, Assad was aan de winnende
hand. Maar het eigenlijke doel is veel groter: men wil chaos scheppen in het Midden Oosten, om het daarna
volledig te kunnen overheersen. Het eigenlijke doel is aardolie! Met IS in Irak en noord Syrië is de chaos
inmiddels wel compleet!
Order Out of Chaos: The Global Elites Plan for a ―Middle Eastern Union‖
The Islamic State (IS) has hit the headlines in recent months due to their latest terror campaign in Iraq, which
has led to US airstrikes in the North of the country. What has been omitted from mainstream circles though is
the intimate relationship between US intelligence agencies and IS, as they have trained, armed and funded
the group for years. Back in 2012, World Net Daily received leaks by Jordanian officials who reported that
the US military was training ISIL (as it was then known) in Jordan, before being deployed into Syria to fight
against Bashar al-Assad. Francis Boyle, a Law professor at the University of Illinois, has described IS as a
“covert US intelligence operation” whose objective is to “destroy Iraq as a state”.
Plans for Redrawing the Middle East: The Project for a ―New Middle East‖
A relatively unknown map of the Middle East, NATO-garrisoned Afghanistan, and Pakistan has been
circulating around strategic, governmental, NATO, policy and military circles since mid-2006. It has been
causally allowed to surface in public, maybe in an attempt to build consensus and to slowly prepare the
general public for possible, maybe even cataclysmic, changes in the Middle East. This is a map of a redrawn
and restructured Middle East identified as the “New Middle East.”
De ―strategen‖ van de VS zijn het Midden Oosten al jaren aan het ―herverdelen‖. Verdeel en heers, is het
motto. En orde uit chaos! Het probleem is alleen dat chaos de neiging heeft om zich chaotisch te gedragen!
ISIS was leuk in Syrië en Soennitisch Irak, maar toen IS opeens niet optrok naar Bagdad, maar naar het
noorden, naar het olierijke Koerdistan in Irak, moest het worden teruggefloten. Gelukkig zat er toen net een
zeldzame sekte op een berg, de Yazidi‘s die men dan kan gaan redden. Aldus worden de bommen van
Obama op de IS een humanitaire missie. Maar ook dat is niet helemaal waar. De Yazidi‘s werden namelijk
voornamelijk gered door de Syrische Koerden!
ISIS: Region-wide Genocide Portended in 2007 Now Fully Realized
As early as 2007, the stage was being set for the regional genocide now unfolding from Syria and Lebanon
along the Mediterranean to northern Iraq. The “sudden” appearance of the Islamic State of Syria and Iraq,
otherwise known as ISIS, betrays years of its rise and the central part it played in Western-backed violence
seeking to overthrow the government of Syria starting in 2011 amid the cover of the so-called “Arab Spring.”
While the “Free Syrian Army” brand was created and used to obfuscate the hardcore, sectarian extremism
that pervaded mercenary forces raised against Damascus, Syrian President Bashar al-Assad had warned
starting in 2011 that it was neither a pro-democratic uprising, nor a moderate, secular rebellion – but rather
hordes of foreign-backed terrorists with ties to Al Qaeda.
Staged Provocations Ahead Possible US-Syrian War
With the alleged brutal murder of American journalist James Wright Foley, a wave of anger and aggression
across Western audiences has been generated. Upon that wave rides two objectives. One is to create
plausible deniability for the West which created the Islamic State in Syria and Iraq (ISIS), the other is to
create a further pretext to justify a resurgence of direct US military intervention across the region.
While the focus has been on ISIS in Iraq, there is still another war -linked directly to Iraq‟s current conflict –
being waged across the border in Syria. Syrian forces have continued making gains across the country,
routing NATO-backed terrorist forces and restoring order in cities and towns that have been ravaged by war
for years. ISIS strongholds in the eastern Syrian city of Raqqa, have until now long escaped the focus of
Syrian forces occupied by more urgent campaigns around Hama, Homs, Damascus, Daraa, Idlib, and
Aleppo. Now, the Syrian Army is shifting forces east.
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While the West feigns an adversarial position regarding ISIS, it was the West itself that created it, specifically
to confront the Iranian arc of influence stretching from Tehran, through Baghdad, Damascus and along the
Mediterranean in Lebanon. The elimination of ISIS and other terrorist organizations fighting under or
alongside its banner without first achieving regime change in Damascus would effectively mean defeat for
the United States and its collaborators in the Middle East.
To intervene before the deathblow is delivered to NATO-backed terrorists in Syria and before the tide is
turned against them in Iraq, the West may attempt to provoke, stage, or otherwise create a pretext to
militarily intervene in Syria, and expand its operations in Iraq.
Wie al deze artikelen in hun geheel heeft gelezen, zal begrijpen waarom ik niet zo geloof in die onthoofding
van Johannes de Doper James Foley. Het komt de VS wel gelegen! Zij willen chaos in het Midden Oosten
en het is de taak van de zogenaamde moslim-jihadi‘s om daarvoor te zorgen. Komt er vanuit het ―vrijewilde
Westen‖ teveel kritiek op deze politiek, dan moeten die jihadi‘s even iets vreselijks de wereld in slingeren.
Daarom stuurt de VS nu meer troepen naar Irak! Dat wil niet zeggen dat journalisten in oorlogsgebieden
veilig zijn, maar alle aandacht gaat nu naar IS, terwijl men ons afleidt van Oekraïne.
Violence against journalists has ‗chilling effect on society‘ — OSCE
In 2014, Ukraine has become the deadliest country for journalists, followed by Iraq, Syria and Pakistan
Aandacht dus voor IS. Wie zijn ze, wat doen ze, wat willen ze? De volgende documentaire laat zien wie ze
zijn en het zijn allemaal mannen! Veel van hen zijn nog jong, ach, jongens toch! In dat opzicht doen ze
denken aan de Taliban, ook dat waren mannen. De andere helft van de mensheid zit binnen en laat zich niet
zien. De mannen en jongens in deze reportage zijn boos op het ―wilde Westen‖ dat hun land heeft verwoest
en hun religie heeft ontheiligd. Hun ideaal is beslist niet het mijne, maar begrijpelijk is het wel. Zij vallen terug
op een religie die stamt uit de tijd van Karel de Grote en wie hun wetten overtreedt, wordt gestraft op een
manier die stamt uit de tijd van Jezus Christus.
Ze zijn ook druk bezig om de grenzen te verleggen, want ze geloven niet in de het verdrag van Sykes Picot
uit 1916, waardoor hun woongebied alvast werd verdeeld tussen Frankrijk en Engeland! Zij beschouwen dit
als bijna een eeuw van onderdrukking door het Westen, en dat is het ook! Maar ik vrees dat ze slechts
worden misbruikt door dat zelfde Westen, voor een oorlog waarin de wapenindustrie de winnaar zal zijn.
The Islamic State duurt 43 minuten.
Bekijk video in groter formaat
http://www.boublog.nl/2014/08/21/isis-of-is-de-islamitische-staat-is-made-in-usa/

Zo goed werkt de massahypnose (video)
Woensdag, 10 september 2014
De False Flag operatie, ISIS genaamd, bedoeld om de wereldwijde
bevolking zoveel mogelijk angst aan te jagen, werkt goed.
Zo goed zelfs dat er nu in Amerika een kleurboek voor peuters is
verschenen met grafische afbeeldingen van wrede executies door
moslims.
Zoals we zo langzamerhand weten is de wereld waarin wij leven een
illusie. Een die weinig of niets meer met de werkelijkheid te maken heeft. Bijna alles wat er om ons heen
gebeurt is anders dan men ons wil laten geloven.
Het lijkt één aaneenschakeling van False Flag operaties om een bepaald doel te bereiken. We weten ook
dat we dat in deze periode kunnen verwachten want we bevinden ons niet voor niets in The Endgame.
Recentelijk hebben we twee voorbeelden gezien van heftige False Flag operaties. De ene is het fenomeen
ISIS en de tweede is het neerhalen van vlucht MH17.
Voor al diegenen die nog steeds niet precies weten hoe het truukje werkt en waarom dit wordt gedaan, hier
David Icke die in heel duidelijke bewoordingen uitlegt hoe het concept van een False Flag operatie of
―problem-action-solution‖ zoals hij het noemt, werkt.
Wanneer we dan kijken naar de gevolgen van een dergelijke False Flag operatie in de praktijk dan is het
volgende een typisch voorbeeld.
Na de War on Terror is de ISIS de vervanger/opvolger geworden van de vreselijke Al Qaida en bedoeld om
mensen wereldwijd zoveel mogelijk angst aan te jagen. Zodanig dat de bevolking als het ware schreeuwt om
nog meer vrijheidsbeperkende maatregelen om hen te beschermen tegen dat vreselijke gevaar.
Want, ISIS zal overal toeslaan. In Europa en in Amerika uiteraard.
Wat is een betere manier om dan te beginnen kinderen op jeugdige leeftijd op te voeden met het gevaar van
ISIS en andere (moslim) extremiteiten.
Daarom heeft een grote uitgever op het gebied van kinderboeken en dergelijke in Amerika nu een nieuw
kleurboek op de markt gebracht waarin grafische voorbeelden voorkomen van wrede executies door
moslims. Hieronder een voorbeeld daarvan:
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In de volgende video wordt de uitgever van dit kleurboek geïnterviewd door RT News met de vraag of dit nu
wel zo geschikt is voor kleine kinderen.
Zijn antwoorden zijn misschien nog schokkender dan de kleurboeken.
Het toont aan hoe goed de massahypnose werkt en zoals David Icke zegt: ―Waarom zou je het concept
veranderen als je weet dat het heel goed werkt‖.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8342:zo-goed-werkt-demassahypnose&catid=20:het-complot&Itemid=33

Europa schiet zichzelf in de voet
De zakelijke rol die nu door het Westen in Rusland wordt vervuld
wordt volledig overgenomen door China.
De sancties die Europa de Russen gaat opleggen zullen hen dan
ook geen enkele pijn doen, maar andersom ligt het iets gevoeliger.
Eén van de argumenten die door Amerika en Europa wordt gebruikt
is dat door het opleggen van de huidige en toekomstige sancties,
Rusland steeds verder geïsoleerd zal raken.
Dat lijkt echter een misvatting want Vladimir Poetin is alweer vijf
zetten verder.
Terwijl het bedrijfsleven in Europa zich ernstig zorgen maakt over het Russisch antwoord op al die sancties,
is er nog een aspect waar de leiders in het Westen niet erg vrolijk van zullen worden.
Door al deze perikelen vanuit de EU en VS worden Rusland en China steeds grotere handelsmaatjes.
Gisteren is bekend geworden dat Rusland en China hebben besloten om nog meer onderlinge handel af te
rekenen in Roebels en Yuan en om de samenwerking tussen hun banken nog verder te intensiveren.
De Russische Vice Premier Igor Shuvalov vertelde gisteren aan verslaggevers in Peking dat hij een
economische samenwerking met de Chinese Vice Premier Zhang Gaoli was overeengekomen waar expliciet
de nadruk wordt gelegd op het bevorderen van het gebruik van de Roebel en Yuan bij handelstransacties.
Ook betekent deze verdere samenwerking dat Russische banken rekeningen kunnen openen bij Chinese
banken en worden Russische bedrijven in de gelegenheid gesteld om geld te lenen bij Chinese
ondernemingen.
Volgens Shuvalov zullen de bestaande contracten die in Dollars zijn afgesloten nog normaal worden
afgehandeld, maar nieuwe overeenkomsten zullen zoveel mogelijk in de lokale valuta worden gesloten. ―We
willen voorkomen dat er valuta van een derde land gebruikt moet worden‖, zo zei hij.
Het beoogde effect van nog in te stellen sancties tegen de energiereuzen van Rusland (geen toegang meer
tot de kapitaalmarkten) is al verloren nog voordat ze zijn ingesteld. De Russische bedrijven gaan simpelweg
naar China voor de benodigde financiering.
Verder is bekend gemaakt dat het Chinese bedrijf CNPC een 10 procent aandelenpakket neemt in de
Vankor olievelden, toebehorend aan het Russische Rosneft.
Zo zei de Russische President Poetin tegen de Chinese delegatie: ―Wij zullen Chinese deelname
aanmoedigen en er zijn geen beperkingen voor onze Chinese vrienden‖.
Dus ook de benodigde investeringen in de energiesector schijnen ondanks sancties heel gemakkelijk tot
stand te komen.
In andere sectoren blijkt dat ook geen probleem want zoals net bekend geworden gaan Chinese
investeerders 400 miljard Roebel investeren in de Russische spoorwegen.
Het geïsoleerd raken van Rusland valt dus nogal mee.
Op het volgende kaartje zie je als blauw gekleurd die landen die zichzelf ―de wereld‖ vinden. Het groene deel
is het ―geïsoleerde‖ Rusland en het zwarte deel is het stuk waarvan de ―de wereld‖ vindt dat het niet de
wereld is, maar wat wel een megagroot deel van deze aardbol
vertegenwoordigt dat maar wat graag zaken wil doen met Rusland.
Het enige dat het Westen voor elkaar lijkt te krijgen is dat ze zichzelf in
de voet schieten. Daar waar Rusland alweer vele stappen verder is en
de problemen al heeft opgelost voordat ze door de sancties rijzen,
komen de klappen hier straks keihard aan.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8345:europa-schiet-zichzelf-in-devoet&catid=37:wereld&Itemid=50
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President Poetin over de Nieuwe Wereldorde
18 augustus, 2014 | Auteur: Boudine
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President Poetin is in Rusland zeer populair. Kijk even rustig naar het bovenstaande plaatje, dan begrijpt u
waarom. Maar president Poetin doet niet alleen goed voor zijn eigen bevolking, hij schept banden tussen
allerlei landen, ten eerste de BRICS (Brazilië, Rusland, India, China en South Africa), maar ook andere
ontwikkelingslanden mogen zich aansluiten. Poetin wil vrede en hij verzet zich tegen de voortdurende
agressie van het ―vrije wilde Westen‖, dat vooral geïnteresseerd is in winst en wapenindustrie. De VS en
Israël gaan daarin voorop! De VS geeft miljarden dollars uit aan ―defensie‖ terwijl de bevolking steeds meer
wegzakt in een uitzichtloze armoede. Israël bombardeert regelmatig de Palestijnen die ze eerst hebben
opgesloten in de Gazastrook. Maar de EU is een trouwe bondgenoot van deze twee agressieve
boevenstaten! Samen met de VS vormt de EU de NATO en de NATO meent dat zij boven de Verenigde
Naties staan!
Terwijl het heilloze trio VS-Israël-EU nu tot het uiterste gaat om Rusland te verleiden tot een directe
confrontatie in Oekraïne, blijft president Poetin kalm. Hij laat zich niet provoceren, maar als de VS en de EU
economische sancties willen, dan kunnen ze die krijgen! Zou Rusland gewapend ingrijpen in de bloedige
moord op de bevolking van oost Oekraïne, dan volgt er waarschijnlijk een wereldoorlog, inclusief voldoende
kernwapens om al het leven op aarde talloze malen te vernietigen. Maar Poetin stuurt een konvooi met
hulpgoederen! Helaas staat dat konvooi nu nog voor de grens…
Intussen doen de media er werkelijk alles aan om Poetin zwart te maken. Wij moeten allemaal bang zijn voor
de Grote Beer! Om te weten hoe absurd dit is, kan men naar Poetin luisteren en zelf oordelen, zonder zich
iets aan te trekken van het sluwe NOS-gestook tegen deze man. In de volgende video praat Poetin met de
Russische pers over Oekraïne, de burgeroorlog en de boeven die daar aan de macht zijn. Vervolgens heeft
hij het over de economische sancties die de VS en de EU tegen Rusland inzetten. Zijn waarschuwing is
duidelijk en op dit moment heeft zowel de VS als de EU reeds last van de tegen-sancties van Poetin. Besef
wel dat Poetin de gaskraan niet heeft dichtgedraaid! Hij houdt nog altijd een belangrijke troef achter de hand.
Vladimir Putin on US Sanctions and Ukraine – English Subs duurt 13 minuten.
Bekijk video in groter formaat
De volgende video heb ik hier gevonden. De volgende video is een toespraak van Poetin op 10 februari
2007 tijdens de 43e Munich Security Conference, die sinds 1964 jaarlijks wordt gehouden. Aanwezig waren
o.a. Angela Merkel, Hillary Clinton en de Zionistische havik Senator Joseph Lieberman.
In vriendelijke, maar directe bewoordingen uit Poetin zijn kritiek op het streven van de VS naar een New
World Order, waarin één wereldregering alle macht heeft. Hij noemt dat model unipolair. Niet alleen leidt dit
streven tot steeds meer gewapende conflicten, maar het doel is volgens Poetin feitelijk onbereikbaar! Poetin
pleit voor multipolariteit, een democratisch model waarin zelfbestuur en diplomatiek overleg tussen
verschillende landen de boventoon voeren. Hij wijst op het feit dat er na het uiteenvallen van de Sovjet
republiek, in Rusland op een vreedzame wijze grote veranderingen hebben plaatsgevonden. Hij wijst tevens
op de agressieve politiek van de NATO, die in de voormalige communistische landen van Oost Europa de
ene legerbasis na de andere plaatste. Rusland voelt zich daardoor terecht bedreigd. Hij wijst op de
overeenkomsten om kernwapens te vernietigen, waaraan Rusland zich stipt heeft gehouden. En hij wijst op
de economische ongelijkheid die door de huidige politiek van het IMF in stand wordt gehouden. Dit alles gaat
ten koste van de veiligheid. Poetin wil geen oorlog, maar vrede!
VLADIMIR PUTIN exposes the NWO duurt 31 minuten en is Engels ondertiteld.
Bekijk video in groter formaat
http://www.boublog.nl/2014/08/18/president-poetin-over-de-nieuwe-wereldorde/

Prikbord nr. 411 van Columnist Leo.J.J. Dorrestijn
Bendes
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het op verschillende ministeries een bende is. Of wellicht gaat het om
bendes die zich al jarenlang schuldig maken aan corruptie en mismanagement. Intussen lijkt de Kamer niet
te beseffen dat de schandalen die naar buiten komen, slechts het topje van de ijsberg zijn waarbij interne
onderzoeken vooral beogen het deksel op de beerput te houden. De incompetentie van meerdere
bewindspersonen waaronder Opstelten, is hier mede schuldig aan.
Bij Vestia was het al niet anders. De commissarissen weigeren te verklaren dat ze door de heer Staal zijn
opgelicht dan wel misleid. Waren er soms gedeelde belangen? Want door deze houding benadrukken de
commissarissen dat ze wel volledig op de hoogte waren van diens activiteiten en nu dus aansprakelijk
kunnen worden gehouden voor de gevolgen ervan.
Erg (en) onwetenschappelijk
Ik weet niet wat erger is: de geflipte natuurbeschermers die voor een bezoek aan de paar postzegels
Nederlands natuurgebied parkeergeld willen heffen om hun absurde ‗projecten‘ te financieren, terwijl elders
in Europa duizenden vierkante kilometers natuur onbelemmerd toegankelijk zijn. Of prof. Vellinga die geen
betrouwbare indruk maakt terzake het wetenschappelijke gehalte van zijn persoonlijke overtuiging over de
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opwarming van de aarde. Nu is hij niet de eerste ‗wetenschapper‘ die door de mand is gevallen met
commerciële en politieke uitspraken of fake-studies, maar in dit geval gaat het om tientallen miljarden. Zijn
redenering dat – zelfs als hij ongelijk zou hebben – die uitgaven toch goed zouden zijn voor allerlei
(bouw)activiteiten, doen eerder vermoeden dat hij de belangen van bouwbedrijven dient dan dat hij zich
serieus afvraagt wie die miljarden dan moeten opbrengen en wat het uiteindelijke resultaat zal zijn. Want je
onafhankelijk willen maken van olie- en gasproducerende landen, is uiteraard een onrealistisch en dus
onzinning argument waarbij de professor zich ver verwijdert van wetenschapsbeoefening.
Geleende welvaart
Decennia lang heeft Europa zich rijk gerekend met een geleende welvaart gebaseerd op schulden. Nu die
schulden te groot zijn geworden om ooit nog af te lossen, komt de ECB met Monopoly-geld zodat landen,
banken en bedrijven nog meer schulden kunnen maken. Gewoon erkennen dat Europa failliet is, blijkt nog
steeds een onbespreekbaar.
Herdenking 1914
Bij de herdenkingen van het begin van de Eerste Wereldoorlog mogen drie minder bekende zaken niet
vergeten worden; de oorlogsfinanciering, de schuldvraag waarbij nieuwe inzichten gelden, en het lot van
vrouwen in de ‗moordende‘ munitiefabrieken.
Staatsruif
Minister Bussemaker strooit momenteel met miljoenen die ze kennelijk aan een te ruim budget kan
onttrekken om allerlei figuren kennis te laten maken met de staatsruif. Waar dit toe kan leiden is met name
zichtbaar bij de politie, de rijksgebouwendienst, de Wereldomroep, de publieke omroep, de ICT-maffia en de
milieuclubs. Een onderzoek door de Algemene Rekenkamer – ook naar het functioneren van
accountantsdiensten – is inmiddels urgent geworden.
Timmermans
Minister Timmermans (PvdA-er) denkt kennelijk dat een EU-commissariaat een promotie is, zonder dat hij
weet wat zijn functie dan inhoudt. Financieel vermoedelijk wel, maar daar doet hij het niet voor; hij wil ook
het ‗Nederlandse belang‘ behartigen. Feitelijk maakt hem dit ongeschikt, maar hij moest wat zeggen om te
worden voorgedragen. En wat hij onder het ‗Nederlandse‘ belang verstaat, maakt deze show-master zelf wel
uit.

Water in de magnetron!
Een 26-jarige man wilde een kopje koffie. Hij deed water in een kop
en zette dit in de magnetron om te verwarmen (iets wat hij al talloze malen daarvoor had gedaan). Op
hoeveel minuten hij de timer zette is niet bekend, maar hij wilde dat het water zou koken.
Wanneer hij het eindsignaal hoorde, nam hij het kopje uit de magnetron.
Hij keek in het kopje en zag dat hetwater niet borrelde, maar plotseling ―spoot‖ het omhoog in zijn gezicht.
Het kopje bleef intact,maar al het water was in zijn gezicht gevlogen als een gevolg van de opgebouwde
energie.
Zijn hele gelaat staat vol blaren en hij heeft 1ste en 2de graads brandwonden waaraan hij mogelijk littekens
zal overhouden.
Het is ook mogelijk dat hij het zicht in zijn linkeroog gedeeltelijk verloren is.
In het ziekenhuis vertelde de dokter die hem verzorgde, dat dit een vrij vaak voorkomend ongeluk is en dat
water op zichzelf nooit zou mogen opgewarmd worden in een magnetron.
Als water op deze manier wordt opgewarmd, zou er iets in het kopje moeten geplaatst worden om de
energie te verspreiden, zoals bv. een roerhoutje, of een theezakje, etc… (niets van metaal uiteraard).
Het is evenwel veel verstandiger om water op te warmen in een waterkoker!
General Electric‘s zegt hierover het volgende:
Water en andere vloeistoffen die in een magnetron tot koken worden gebracht, zullen niet altijd borrelen
wanneer zij het kookpunt bereiken.
Ze kunnen zelfs superverwarmd geraken, en totaal niet borrelen.
De superverwarmde vloeistof zal uit de kop omhoogborrelen wanneer deze verplaatst wordt, of wanneer er
een lepeltje of een theezakje in wordt geplaatst.
Om te voorkomen dat dit gebeurt, en om verwondingen te voorkomen, mogen vloeistoffen nooit langer dan 2
minuten per kop verwarmd worden..
Na het opwarmen laat je het kopje best 30 seconden in de magnetron staan vooraleer het te verplaatsen of
er iets in te doen.
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Zelfbenoemde ‗sharia-politie‘ in Duitse Wuppertal
In de Duitse stad Wuppertal in het Rijnland is ‗s nachts een ‗sharia-politie‘ actief:
radicale islamisten patrouilleren door de straten, met oranje hesjes met de
opdruk ‗Shariah Police‘.
Foto: ANP
Dat heeft de Duitse politie vrijdag laten weten.
Tegen 11 personen is een onderzoek begonnen wegens verdenking van
schending van de wet op openbare bijeenkomsten. ‖Het wordt niet getolereerd
als er wordt geïntimideerd of geprovoceerd‖, aldus de chef van de plaatselijke
politie, Birgitta Radermacher.
‖Het geweldmonopolie ligt uitsluitend bij de staat.‖ Zo heeft de sharia-politie bijvoorbeeld aan jongeren
gevraagd niet naar disco‘s te gaan.
De zelfbenoemde zedenpolitie eist met flyers een ‗Shariah Controlled Zone‘ (sharia-gecontroleerde zone) op
in het centrum van Wuppertal, waar moslims het zonder alcohol, kansspel, muziek, pornografie, prostitutie
en drugs moeten doen. Volgens de krant Rheinische Post lopen de salafisten Turkse winkels binnen en
manen het personeel om geen alcohol te verkopen.
Ook gokhallen kunnen op bezoekjes van de sharia-politie rekenen. Op straat worden jongeren
aangesproken om zich tot de islam te bekeren en naar de moskee te gaan.
Volgens het Openbaar Ministerie is het aanbevelen van religieuze leefregels op zich niet strafbaar. De politie
onderzoekt wel of er sprake is geweest van ongeoorloofde dwang of bedreiging al dan niet met geweld.
Geen van de jongeren van 19 tot 33 jaar is aangehouden. De bevolking is gevraagd bij verdachte
waarnemingen 110, het alarmnummer van de politie, te bellen. Ook is een speciaal telefoonnummer
opengesteld voor advies aan bezorgde burgers.
Salafisten hebben aangekondigd dat zij ook in andere steden van de aan Nederland grenzende deelstaat
Noord-Rijnland-Westfalen een sharia-politie beginnen. De christendemocratische oppositie in de hoofdstad
Düsseldorf hekelt dat de door de SPD geleide regering kennelijk niet weet wat zij aanmoet met de
salafistische activiteiten.
Door: ANP
Russische ambassade trolt NAVO met speelgoedtanks: ―Overtuigendste
bewijs ooit!‖
Er lijkt een Twitter-rel in de maak tussen Russische diplomaten en de NAVO. Op
de sociale netwerksite hebben de Russen namelijk een foto van speelgoedtanks
geplaatst. De spottende foto zou volgens hen ‗het bewijs van de NAVO‘ zijn dat
Rusland Oekraïne binnenvalt.
Het onderschrift bij de foto, die op het account van de Russische ambassade in de Verenigde Arabische
Emiraten werd geplaatst, luidt als volgt: ―Het laatste bewijs van de NAVO dat het Russische leger Oekraïne
binnenvalt is gelekt! Het lijkt erop dat dit het overtuigendste bewijs ooit is!‖
Onlangs zei een anonieme hoge militair van de NAVO tijdens een briefing in het militaire hoofdkwartier in
Casteau nabij Bergen dat ongeveer duizend Russische militairen actief zijn in het oosten van Oekraïne. De
foto van de Russische ambassade is een reactie op de satellietbeelden die volgens de NAVO zouden
bewijzen dat er Russische troepenbewegingen zijn en dat die troepen deelnemen aan militaire acties.
Rusland ontkende de aantijgingen.
Volgens de Russische ministerie van Defensie maakt de NAVO zich volkomen
belachelijk. Daarnaast hebben zeven Amerikaanse oud-inlichtingenofficieren
gezegd dat de satellietbeelden erg doen denken aan de dubieuze, bewerkte
foto‘s die 12 jaar geleden werden gebruikt om de inval in Irak te rechtvaardigen.
Eerder was er al een relletje tussen Canadese en Russische diplomaten. Nadat
tien Russische parachutisten op Oekraïens grondgebied waren aangehouden,
verklaarde Moskou dat de militairen per ongeluk de grens waren overgestoken.
De Canadese NAVO-delegatie plaatste vervolgens een landkaart op Twitter om
Russen te helpen ‗die maar blijven verdwalen en de grens met Oekraïne oversteken‘.
De Russische afvaardiging plaatste vervolgens ook een landkaart waarop de
Krim als Russisch grondgebied werd aangeduid. ―Om onze Canadese collega‘s
te helpen met de hedendaagse geografie van Europa,‖ stond er toen bij.
[De Redactie]
© Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/russische-ambassade-trolt-navo-met-speelgoedtanksbeste-bewijs-ooit/
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De schaamteloze arrogantie van moslims in islamuniform
“Mag ik jullie iets vragen?”
Ik was tegen sluitingstijd in een winkel, waar 2 stevig gehoofddoekte
moslima‘s bezig waren met afsluiten, had mijn aankoop gedaan en vroeg me
af, hoe je als moslim nog kunt verantwoorden om de islam aan te hangen,
gezien de dagelijkse voorbeelden van het ware koranleven in de media.
Met dank aan IS, die ons nog beter dan Al Qaeda laat zien hoe je de islambronnen (koran, ahadith,
voorbeeldleven van Mohammed) in praktijk brengt.
En zo nog een paar, Boko Haram doet het ook goed, Hamas, Al Nusra, Hezbollah, you name it.
Als ―gematigde, aardige‖ moslim moet je je toch dood schamen, dat je nog niet al lang ex-moslim bent
geworden !
Maar nee, moslims lopen in grote meerderheid nog arroganter door met de bekende reclamekledij van
hoofddoekje tot burkini en de mannen kweken baardjes, eeltknobbel op hun voorhoofd (van 5 keer per dag
die tik tegen de grond bij het aanbidden van de koranafgod, wie het meest ―getikt‖ is, is de vroomste) e.d.
“Ja hoor, dat is prima” gaven de dames te kennen.
“Als jullie nu dagelijks die IS moordenaars en geestverwanten op TV zien, hoe rijm je dat dan met jouw
“religie van vrede” ? “
“O, dat heeft niets met de islam te maken” (red. : 1e leugen!)
“Ho even, de opdracht om jihad te bedrijven en zo het kalifaat te realiseren, staat herhaaldelijk in jullie koran,
lees soera 9 (al taubah), de verzen 5, 29, 123 en vele andere soortgelijke verzen”
“Dat staat er helemaal niet, welke vertaling heeft u, moet een verkeerde zijn” zei de meest assertieve van de
2, terwijl de andere wat stil voor zich heen keek.
“Kennen jullie de koran zelf goed, helemaal gelezen?
“Ja, natuurlijk, wij zijn immers moslim! (red. ‖ 2e leugen, 70% van de moslims wereldwijd is analfabeet, velen
zijn alleen in naam moslim en hebben het gifboek zelf meestal niet gelezen!‖)
“Dan heb ik nieuws voor je, thuis heb ik 7 verschillende koranvertalingen, in allemaal staat hetzelfde, kleine
variaties, die niets toevoegen of afdoen aan de inhoud, daargelaten.”
Het werd even stil, maar dat duurde niet lang, de arrogantste van het tweetal schakelde na haar 2 leugens
makkelijk over op de volgende uitvlucht:
“Mijn geloof is persoonlijk, daar ga ik verder niet over door praten”
Ik merkte nog op, dat het wel erg zwak is (om niet te zeggen zeer hypocriet, heel erg taqiya) om net te doen
of je voor een ―religie van vrede‖ reclame maakt via je kledij en dan niet bereid bent, om eerlijk naar de
gruwelijke feiten van de islam te kijken.
Er zijn 270 miljoen mensen vermoord door de moslims in 1400 jaar tijd en het aantal stijgt elke dag explosief.
Maar nee hoor, het brutale nest herhaalde, dat haar geloof ―persoonlijk‖ was en ging nog arroganter door
met het uitstralen van de ―ware religie van vrede‖.
Shabbath shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)
PS: moslims, die wel de gruwelijke waarheid van de islam onder ogen durven zien, nodig ik van harte uit het
volgende artikel te lezen: http://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/
Natuurlijk kun je onder dit artikel alle vragen stellen, alleen in oprecht gesprek op zoek naar de waarheid
kom je verder.
Andere links in dit verband:
http://www.nu.nl/politiek/3870853/nederlandse-jihadisten-verraders.html
aldus de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en verder roept hij de moslims, die afstand willen nemen van
IS en geestverwanten op, zich te laten horen in protest tegen dat tuig.
Zie verder de uitstekende toespraak van Geert Wilders, die als enige in de 2e kamer de islam benoemt als
oorzaak en niet leutert over ―enkele terroristen en verder allemaal aardige moslims‖
http://pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-wilders/7782-spreektekst-geert-wilders-islamdebat-4-september2014.html
Nigel Farage van de Engelse variant op de PVV doet een uitstekende uitspraak, zie
http://ejbron.wordpress.com/2014/09/04/video-nigel-farage-over-hoe-het-westen-de-isis-dreiging-moetaanpakken/
―in 4 decennia multiculti beleid is het ons totaal uit de hand gelopen via de islamisering!‖
Wat mij betreft: met dank aan al die landverraders, die dat mogelijk hebben gemaakt en dan bedoel ik al die
geestelijk en politieke misleiders, die geen van allen de islam hebben ontmaskert en daarmee het bloed van
de slachtoffers van de islam aan hun handen hebben.
Dwz. alle politieke partijen behalve de PVV, alle kerken en synagoges en messiaanse groepen, behalve de
Tora-Yeshua gemeente.
http://tora-yeshua.nl/2014/09/de-schaamteloze-arrogantie-van-moslims-in-islamuniform/
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Hoeveel bewijs heeft u nodig dat uw overheid een slaaf van u wenst te maken?
Ik heb er al heel wat artikelen aan gespendeerd, maar het kan naar mijn mening niet genoeg onder de
aandacht worden gebracht. Het feit dat onze overheid voorop hard bezig is met de uitvoering van haar beleid
in zake de transitie naar de participatie samenleving. Participatie betekend deelnemen aan. Meedoen dus,
maar onder de VVD krijgt het een iets andere betekenis. Een andere term voor participatie samenleving uit
het VVD woordenboek is dan ook de verrek maar maatschappij. Dat zou op zich nog niet zo erg zijn als dit
twee kanten op zou werken, echter wil men graag voor terugtrekkende overheid spelen waar het aankomt op
voorzieningen, maar nog liever uitbreiden als het gaat om controle en dat het liefst tot in de slaapkamer.
Om dit te bereiken moet het volk eerst worden gebroken, en dat stapje voor stapje. Eerst gaan we voor de
makkelijke doelwitten en dus breken we de zorg afwaardoor de oudjes(Lees onrendabelen. Levert geen geld
op dus mag dood.) creperen. Dat scheelt zorgkosten en AOW. Win/win dus. Daarna zetten we iedereen die
een vorm van een uitkering geniet in een kwaad daglicht als lui, werkschuw tuig. Parasieten die teren op die
hardwerkende arbeider, middenstander, ja zelfs op die directeur en top manager.
Daarmee scheppen we het juiste klimaat om vergaande controle toe te kunnen passen. Onder de noemer
werkervaring creëren we vrijwel gratis dwangarbeid wat we verplicht vrijwilligerswerk noemen. Uiteraard
zeggen we dat het niet regulier werk verdringend mag zijn, maar dat is het natuurlijk wel. Zo zijn we al een
heel eind, maar deze ettertjes hebben nog veel te veel rechten waar ze het ons lastig mee kunnen maken,
dus dat passen we ook aan. We nemen hun rechten af, laten ze geen pensioen opbouwen, maar wel een
volledige prestatie leveren. Houden ze druk met de sollicitatieplicht die ondanks dat ze werken gewoon
doorgaat. Wie niet luistert wordt de uitkering van stop gezet en mag creperen. Weer wat onrendabelen
minder.
Dat houdt ze al aardig bezig maar om het af te maken moeten alle zekerheden
de deur uit, en dus stappen we af van het recht op onderdak, kleding, en eten.
En dat terwijl de (nog) werkende schaapjes staan te juichen. Goed zo,
aanpakken dat werkschuw tuig want daar betalen wij werkenden immers met z‘n
allen voor. Het feit dat die werkeloze zelf jarenlang voor zijn of haar
voorzieningen heeft bijgedragen vergeten we maar even, want concreet is een
uitkering een sigaar uit eigen doos, je hebt er tijdens je werk jaren netjes voor betaald.
Tot slot rest nog zaken in orde te krijgen voor de toekomst, en dus maken we het makkelijk kinderen bij de
ouders weg te halen zodat we als roverheid zeker kunnen zijn dat ze worden opgevoed zoals wij dat willen
zien: Werkwillige goedkope slaafjes zonder al te veel commentaar.
Nu mag u mij een complotter noemen, een alu hoedje, of wat u er maar van wil maken, maar het zijn feiten
dat bovenstaande zich voltrekt onder de VVD met medewerking van de PvdA en de gedogers zoals D66 en
de hypocriete christenhonden. Dit beleid voltrekt zich ook niet alleen in Nederland maar in heel Europa, het
is onderdeel van de creatie van de Verenigde Slavenstaten van Europa.
Dit beste lezer gebeurd onder uw neus, en het maakt mij niet uit of u het met me eens bent of me uitlacht.
Vroeg of laat klopt men ook op uw deur en dan bent u ook aan de beurt om deel te nemen in het slaven
legioen. De vraag is of er dan nog mensen over zullen zijn om ook namens u te protesteren.
http://urubin.com/hoeveel-bewijs-heeft-u-nodig-dat-uw-overheid-een-slaaf-van-u-wenst-te-maken/

Griekenland zit volledig aan de grond
Bondskanselier Angela Merkel is opgetogen over de resultaten van de Griekse bezuinigingen. Griekenland
kon, sinds jaren, vorige week weer geld ophalen bij de financiële markten. De Duitse minister van Financiën
Wolfgang Schäuble waarschuwde de Financiële markten daarentegen voor risicovol gedrag, en terecht.
Want Griekenland zakt steeds verder weg in het economische moeras, alle jubelverhalen ten spijt.
Wat feiten op een rij. Het volume-indexcijfer van de detailhandel in Griekenland
is gedaald met 8,1 procent in 2013. De totale volume-index is gedaald met 6,7
procent. De investeringen zijn 12 procent van het bruto binnenlands product
(bbp), het op zes na laagste percentage in de wereld. De verwachting is dat in
2013 het Griekse bbp gedaald is met 7 procent, ondanks de expliciete
voorspelling van de Europese Commissie en het IMF van een klein herstel. De
staatsschuld is opgelopen tot 177 procent van het bbp en is veel groter dan voor
de crisis.
Verder is 28 procent van de beroepsbevolking werkloos. Van de jonge mensen zit 67 procent zonder werk.
Ongeveer een miljoen werkenden ontvangt zijn salaris met twee tot twaalf maanden vertraging. Salarissen
zijn gekort met ruim 50 procent. Het bruto minimumsalaris bedraagt 586 euro. De WW is 360 euro, bijstand
is er niet. Bijna drie miljoen mensen in Griekenland hebben geen toegang tot de gezondheidszorg want ze
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zijn onverzekerd. In Griekenland heerst schrijnende armoede. Daar wordt nog maar weinig over geschreven,
want andere nieuwsfeiten strijden in de media om voorrang.
Dat neemt niet weg dat het positieve beeld dat sommige Europese politici en het IMF over Griekenland
schetsen zwaar overdreven is. Het tegenovergestelde is namelijk waar. Griekenland zal de komende 5 jaar
verzuipen in zijn schulden als er niet wordt ingegrepen. Dat ingrijpen zal voornamelijk bestaan uit het voor
een groot deel kwijtschelden van de Griekse schuld aan het IMF, de eurolanden en de Europese Centrale
Bank (ECB)
De huidige schuld van Griekenland bedraagt 177 procent van het bbp. Het Griekse bbp wordt voor 2013
geschat op 166 miljard euro. De Griekse schuldenlast zal 294 miljard euro zijn, waarvan 240 miljard aan het
IMF, de eurolanden en de Europese Centrale Bank. De trojka (IMF, eurolanden en ECB) zijn het er over
eens dat de schuldenlast in 2020 terug moet naar maximaal 124 procent van het bbp. Dat is naar de huidige
cijfers gemeten 206 miljard schuld. Griekenland zou dan de komende zes jaar 88 miljard van zijn schulden
moeten aflossen. Dat is bijna 15 miljard per jaar. Een onmogelijkheid tenzij het Griekse bbp in 2020 gegroeid
is naar 237 miljard euro. Dat zou een stijging moeten zijn van 42,8 procent in 6 jaar, oftewel een gemiddeld
groeicijfer van 7,1 procent per jaar en dat zes jaar op rij. Wie dat gelooft leeft in een sprookjeswereld.
Lees verder op Citareg >>>
https://www.burgerforum-eu.nl/griekenland-zit-volledig-aan-de-grond/

Graag delen: Wetenschappers genezen kanker, maar niemand heeft interesse!
Kraven 10 september 2014
Canadese onderzoekers hebben een eenvoudige remedie gevonden voor kanker, maar grote
farmaceutische bedrijven zijn niet geïnteresseerd.
Onderzoekers van de Universiteit van Alberta in Edmonton, Canada hebben vorige week kanker genezen,
maar toch is er een beetje een rimpel in het nieuws of in de TV. Het is een eenvoudige techniek met een
zeer basisch geneesmiddel.
De methode maakt gebruik van dichlooracetaat, wat momenteel wordt gebruikt om metabole stoornissen te
behandelen. Er is dus geen bezorgdheid voor bijwerkingen of over de lange termijn. Dit medicijn heeft geen
patent nodig, dus iedereen kan het gebruiken op grote schaal en is goedkoop in vergelijking met de dure
kankermedicijnen geproduceerd door de grote farmaceutische bedrijven.
Canadese wetenschappers hebben dit dichlooracetaat (DCA) getest op cellen van de mens; het doodde
long, borst en hersen kankercellen en liet de gezonde cellen met rust. Het werd getest bij ratten met ernstige
tumoren; hun cellen krompen toen ze werden gevoed met water aangevuld met DCA. Het geneesmiddel is
algemeen beschikbaar en de techniek is eenvoudig te gebruiken, waarom zijn de grote farmaceutische
bedrijven niet betrokken? Of de Media die geïnteresseerd zijn in deze ontdekking?
In het menselijk lichaam is een natuurlijke kanker bestrijdende menselijke cel, de mitochondriën, maar deze
moeten worden geactiveerd om effectief te zijn. Wetenschappers dachten dat deze mitochondriën cellen
werden beschadigd en dus niet effectief waren tegen kanker. En dus richtten ze hun aandacht op glycolyse,
hetgeen minder effectief is in het genezen van kanker en meer verspillend. De fabrikanten van
geneesmiddelen zijn gericht op deze glycolyse methode om kanker te bestrijden. DCA aan de andere kant is
niet afhankelijk van glycolyse maar van mitochondriën; het activeert de mitochondriën, die op hun beurt de
kankercellen bestrijden.
Het neveneffect hiervan is het ook een proces genaamd apoptose reactiveert. Ziet u, de mitochondriën
bevatten een zeer belangrijke zelfvernietigingsknop die niet in kankercellen kan worden ingedrukt. Zonder,
worden deze tumoren groter dan cellen die weigeren te worden uitgedoofd. Volledig functionerende
mitochondriën, kan dankzij DCA, opnieuw sterven. Met glycolyse uitgeschakeld, produceert het lichaam
minder melkzuur, zodat de slechte weefsel rond de kankercellen niet afbreekt en nieuwe tumoren voedt.
Farmaceutische bedrijven investeren niet in dit onderzoek, omdat de DCA-methode niet kan worden
gepatenteerd, zonder een patent kunnen ze geen geld verdienen, zoals ze nu bijvoorbeeld doen met hun
aids Patent. Aangezien de farmaceutische bedrijven dit niet zullen ontwikkelen, zouden volgens het artikel
andere onafhankelijke laboratoria moeten beginnen met het produceren van deze drug en meer onderzoek
doen om alle bovenstaande bevindingen te bevestigen. Al het grondwerk kan worden gedaan in
samenwerking met de universiteiten, die verheugd zullen om zijn om te helpen bij dit onderzoek, en zo kan
er een effectief medicijn voor het genezen van kanker worden ontwikkeld.
Hier kunt u het originele onderzoek vinden. Dit artikel heeft tot doel ruchtbaarheid te geven aan deze
studie, in de hoop dat sommige zelfstandige bedrijven en kleine startups dit idee oppakken en deze drug
gaan produceren, omdat de grote bedrijven het niet zulllen aanraken voor hele een lange tijd.
Deel daarom dit bericht aub waar u kunt!
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EU onder druk: Schotten willen onafhankelijkheid, Le Pen en Farage grootsten
Voormalige maîtresse in nr.1 bestseller: Linkse socialist Hollande veracht en bespot de armen
Hoe meer Brussel het nationalisme de kop in probeert te drukken, des te
krachtiger worden de geluiden om de EU te verlaten. Foto: fans van het
Schotse voetbalelftal.
Ondanks de kunstmatige feeststemming in Brussel tijdens het aanstellen
van een aantal nieuwe ondemocratisch gekozen bureaucraten pakken
donkere wolken zich samen boven de Europese Unie. Recente peilingen
wijzen uit dat voor het eerst een meerderheid van de Schotse bevolking
voor onafhankelijkheid is, Marine Le Pen de nieuwe Franse president en de UKIP van Nigel Farage de
grootste partij van Groot Brittannië zou worden. Zowel Le Pen en Farage willen een einde aan de huidige
opzet van de EU, en de meeste aan Brussel overgedragen bevoegdheden weer teruggeven aan de
nationale parlementen.
Crisisstemming in Londen en Brussel: ruim anderhalve week voor het referendum in Schotland over
onafhankelijkheid liggen de voorstanders in de peilingen voor het eerst aan kop. 51% wil zich losmaken van
het Verenigd Koninkrijk, 49% wil dat niet. De voorstanders boekten daarmee in minder dan een maand een
winst van 14%. Als dit op 18 september nog zo is, dan zal Schotland zich in het voorjaar van 2016 losmaken
van Groot Brittannië, en daarmee ook van de Europese Unie.
‗Smear‘campagne tegen Schotse onafhankelijkheid
Tegenstanders zouden in paniek zijn en de komende week een massale ‗smear‘campagne gaan voeren om
de Schotten een zo duister mogelijk beeld te schetsen van hun toekomst als ze inderdaad voor afscheiding
kiezen. Volgens de Guardian moet een onafhankelijk Schotland tot 5 jaar wachten om opnieuw tot de EU te
worden toegelaten, omdat iedere lidstaat zich opnieuw zal moeten uitspreken over de Schotse toetreding.
Tenminste, áls de Schotten hun vers verkregen onafhankelijkheid weer uit handen willen geven aan Brussel,
wat allerminst een zekerheid is. (1)
UKIP vaagt tegenstanders weg
Sowieso heerst er paniek in Londen, niet alleen vanwege de dreigende afscheiding van de Schotten, maar
ook omdat de Onafhankelijkheidspartij van EU-criticus Nigel Farage op forse winst staat en in diverse
peilingen gehakt maakt van de heersende Conservatieve Partij van premier Cameron – om over Labour (de
socialisten) en de Liberaal-Democraten (de Britse D66) maar te zwijgen, want die lijken bijna compleet te
worden weggevaagd. In bijvoorbeeld Clacton, niet ver van Londen en vlakbij Harwich, worden in oktober
tussentijdse verkiezingen gehouden. Douglas Carswell, een bekende ‗high profile‘ parlementariër die eind
augustus overstapte van de Conservatieven naar de UKIP, ligt met 56% ruim voor in de peilingen. De
Conservatieven staan op slechts 24%,Labour op 16% en de Liberaal Democraten op 2%. In andere
peilingen staat de UKIP zelfs op 66%. (2)
Le Pen zou nu president worden
Ook Frankrijk wacht een politieke aardverschuiving. Uit de laatste opiniepeiling van afgelopen week bleek
dat Marine Le Pen eenvoudig zou winnen als er nu presidentsverkiezingen zouden worden gehouden. Le
Pen, die de EU grondig wil hervormen en er desnoods uit wil stappen, zou 30% van de stemmen krijgen,
tegen slechts 16% voor de zittende socialistische president Francois Hollande. De leider van het Front
National zou ook winnen als de vorige president Nicolas Sarkozy haar tegenstrever zou zijn. (3)
‗Hollande veracht en bespot de armen‘
Alhoewel nieuwe verkiezingen pas in 2017 worden gehouden, lijkt het niet meer goed te kunnen komen voor
Hollande, nu al 2 jaar de impopulairste president ooit. De ellende lijkt maar niet op te houden voor Hollande:
volgens veel analisten is de economie aan het instorten en is het staatsbankroet niet meer te vermijden; een
nieuw benoemde minister moest al na 9 dagen aftreden nadat hij gerotzooid bleek te hebben met zijn
belastingaangifte, en zijn voormalige maîtresse Valérie Trierweiler schrijft in haar nr.1 bestseller dat Hollande
zich weliswaar voordoet als een linkse socialist, maar in werkelijkheid de armen veracht en hen regelmatig
bespot. (4)
Xander - (1) Frankfurter Allgemeine, (2) Telegraph, (3) Breitbart / Telegraph, (4) Breitbart
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Twitter explodeert: Is vingerscan iPhone 6 Bijbels teken van het Beest?
Creditcardbedrijven ondersteunen betalen met vingerafdruk – Hoe zit het met de Bijbelteksten die zeggen
dat ook christenen een teken aan hun voorhoofd krijgen?
Na de aankondiging van Apple dat de nieuwe iPhone 6 inderdaad een
vingerafdrukscanner zal bevatten, explodeerde met name in Amerika
Twitter met berichten van mensen die bang zijn dat dit het begin is van de
invoering van het Bijbelse ‗teken van het Beest‘. Maar is die angst ook
gerechtvaardigd? En als er al zoiets als een letterlijk ‗teken van het Beest‘
komt, hoe zit het dan met de teksten In Openbaring waarin staat dat ook
christenen een teken aan hun voorhoofd krijgen?
Apple‘s nieuwste iPhone wordt uitgerust met een vingerafdrukscan, waarmee elektronisch betalingen
kunnen verricht. De creditcardbedrijven Visa, Mastercard en American Express ondersteunen dit nieuwe
betalingssysteem. Ook McDonald‘s gaat betalen met deze smartphone scan accepteren.
‗Ik hoop dat in het Apple team iemand zit die ervoor zorgt dat ze niet al te ‗antichrist‘ klinken,‘ aldus een van
de tweets. Al tientallen jaren beweren met name evangelische en pinkster Bijbeluitleggers dat ‗de Antichrist‘
in de eindtijd alle mensen zal dwingen een geïmplanteerde microchip of digitale tatoeage op hun hand of
voorhoofd te ontvangen. Volgens de Bijbel gaat iedereen die dit teken ontvangt voor altijd verloren.
‗Ontcijfere het getal van het Beest‘
In Openbaring 13:16 staat dat alle inwoners van het rijk van het (tweede) beest ‗een merkteken wordt
gegeven op hun rechterhand of voorhoofd,‘ zodat ‗niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken,
de naam van het best, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene* het
getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 666.‘
* Lett. „ontcijfere‟, zoals de NBV correct heeft vertaald. „Berekene‟ impliceert een soort optelsom, maar dat
wordt hier dus niet bedoeld.
De islam is tot nu toe het enige ideologisch-politiek-religieuze systeem dat perfect voldoet aan alle
voorwaarden van ‗Antichrist‘, die overigens in maar 4 Bijbelverzen –waarvan niet één in Openbaring- wordt
genoemd, en die dan nog uitsluitend betrekking hebben op iedereen die ‗de Vader en de Zoon ontkent‘, niet
op één specifiek iemand, laat staan een wereldheerser ergens zeer ver in de toekomst.
Veel moslimterroristen, maar ook steeds meer gewone moslims die leven in gebied dat door
fundamentalisten wordt beheerst of veroverd, dragen al een letterlijk teken op hun voorhoofd of arm**, met
daarop de naam of de tekenen van de naam van hun god Allah en diens profeet Mohammed.
** Het in de grondtekst gebruikte woord dat het „hand‟ is vertaald slaat op het hele gedeelte van de arm, van
de hand tot aan de schouder).
Ook gelovigen worden ‗gemerkt‘
De teksten waarin staat dat ook gelovigen een teken aan hun voorhoofd krijgen worden doorgaans
onderbelicht:
„En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God, en
hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe
toebrengen, en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen,
voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.‟ (7:2-3)
En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas,
noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden.
(9:4)
En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier
voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden. (14:1)
En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen
zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. (22:3-4)
Doorgaans wordt dit teken als een geestelijk, dus onzichtbaar teken uitgelegd. Het zijn immers engelen die
dit teken aanbrengen, en die zijn ook onzichtbaar.
Geschiedenis: Christenen droegen zichtbaar kruis
De tot het christendom bekeerde Palestijn Walid Shoebat vindt echter dat niet mag worden uitgesloten dat
dit teken ook zichtbaar kan zijn en bijvoorbeeld op last of aandringen van de kerken of andere (religieuze)
autoriteiten zal worden ingevoerd. Hij wijst er in dit verband op dat tijdens de periode van de vroege
christelijke kerk het heel gebruikelijk was dat gelovigen een zichtbaar teken droegen, met name een kruis.
Zogenaamde ‗hervormers‘ als Johannes Calvijn zorgden ervoor dat in grote delen van het christendom er
eeuwenlang een brede afkeer van zichtbare tekenen ontstond. Dit zou ‗bijgeloof‘ zijn, niets anders dan een
door mensen bedacht ritueel. Uit teksten van kerkvaders zoals Tertullianus (16-225 nC), Origenes (185-284
nC) en St. Cyrillus van Jeruzalem (315-386 nC) blijkt juist dat het in die tijd normaal was dat christenen hun
voorhoofden met een letterlijk kruis markeerden. De Romeinse koning Julianus schreef een compleet boek
getiteld ‗Tegen de Christenen‘, waarin hij hen verketterde voor hun weigering het uit de hemel gevallen
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schild van hun (af)god Jupiter of Mars te vereren. Hij klaagde hen tevens aan omdat ze hun voorhoofden en
huizen markeerden met kruisen.
IS(IS), de Wahabbisten, de Salafisten, de Soefisten, Hamas, Al-Qaeda, de Moslim Broederschap, en noem
alle taken van islam maar op, doen in onze tijd exact hetzelfde als Julianus, namelijk overal waar zij macht
verkrijgen christenen dwingen zich te bekeren tot de islam, en neer te buigen voor hun eigen zogenaamd uit
de hemel gevallen zwarte steen (Ka‘aba) in Mecca.
Zichtbaar teken vs. computerchip
Al tijdens het eerste paasfeest in Egypte moesten de Israëlieten zichtbaar bloed aan hun deurposten
aanbrengen, om zo te voorkomen dat de engel des doods hun eerstgeborenen zou afpakken. Veel later zag
de profeet Ezechiël in een van zijn visioenen hoe de engelen door Jeruzalem trokken en de getrouwen
markeerden met een teken –de Hebreeuwse letter tav, die in die tijd de vorm had van een kruis- aan hun
voorhoofden, zodat zij zouden worden gespaard voor de straf van God vanwege de afgoderij en andere
zonden van het volk.
Talloze christenen rekenen nog steeds op een computerchip in hun hand of voorhoofd, en dat is dan ook de
reden dat velen zo heftig reageren op Apple‘s vingerafdrukscan. Veel van deze gelovigen weigeren ook
maar enige aandacht te geven aan het feit dat steeds meer moslims de tekenen van de namen van de
tegenstanders van God en Christus, Allah en Mohammed, zichtbaar op hun hoofden of armen dragen.
Godlastering centraal bij teken van het Beest
Daarbij moet worden bedacht dat een naam in de Bijbel vaak meer is dan slechts één woord. Jesaja
profeteerde dat de Messias Immanuel, Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst,
zou heten, maar Jozef en Maria noemden hem gewoon Jezus en zijn discipelen doorgaans ‗Meester‘.
Johannes omschreef hem onder andere als het ‗vleesgeworden‘ Woord van God. Met andere woorden: een
naam in de Bijbel is veelal een omschrijving, een dogma. Het doorslaggevende kenmerk van de namen van
het Beest is dat deze godslasterlijk zijn (13:1). De belangrijkste in het Nieuwe Testament gegeven
godslasteringen zijn het ontkennen van de Vader, Zoon en heilige Geest en het ontkennen van het evangelie
van het Kruis en de opstanding. Tevens zijn de namen van het Beest godslasterlijk omdat ze zich in de
plaats van God stellen (Allah (=Satan) voor Jahweh en Mohammed voor Jezus).
De tekens van het beest zijn dan ook rechtstreeks verbonden met een religieus-politiek systeem dat
instemming met deze godslasteringen centraal stelt. Alleen al daarom kan Apple‘s iPhone 6
vingerafdrukscanner nooit ‗het teken van het Beest‘ zijn. Iedereen kan dat toestel vrijelijk kopen zonder ook
maar één keer openlijk trouw hoeven te zweren aan de tegenstanders van Christus.
Alleen islam voldoet aan kenmerken Antichrist
Het is de islam dat als enige voldoet aan alle Bijbelse kenmerken van (de) Antichrist. De christelijke
geloofsbelijdenis, het geloof in de Vader, Zoon en heilige Geest, is zelfs de grootste godslastering (shirk) in
de islam. De islamitische geloofsbelijdenis, de Shahadatan, luidt dan ook ‗Er is geen god dan Allah en
Mohammed is degene die is gestuurd door Allah (/de boodschapper van Allah)‘.
Hoewel veel uitleggers het teken van het beest vergeestelijken, betekent het in de grondtekst gebruikte
Griekse woord voor teken, ‗charagma‘, een letterlijk teken, een soort ‗stempel‘. Dat kan ook een eenvoudige
band zijn waarop dit teken, dit stempel, is aangebracht. In de tijd van Johannes hadden bijvoorbeeld slaven
zo‘n ‗charagma‘, als zichtbaar teken dat zij aan iemand toebehoorden.
‗Allahs slaven‘ moeten oorlog voeren tegen de mensheid
Aangezien moslims volgens de islamitische theologie ‗slaven van Allah‘ zijn, en islam ‗onderwerping‘
betekent, voldoet deze religie ook in dit opzicht perfect aan de omschrijving van (de) Antichrist, het systeem
van het beest. Mensen die moslim worden moeten openlijk trouw zweren aan ‗deze man‘ (Mohammed), en
beloven ‗oorlog te voeren tegen de hele mensheid‘ (Ishaq: 204). ‗Wij hebben een onwrikbaar vertrouwen in
hem. Wij hebben een Profeet door wie wij alle mensen zullen veroveren.‘ (2)
Deze verklaringen staan nu al letterlijk te lezen op de voorhoofd- en schouderbanden van miljoen moslim
jihadisten. De islam is het enige systeem dat zo‘n zichtbaar teken heeft ingevoerd en in steeds meer
gebieden vereist. Desondanks worden al deze feiten nog altijd weggewuifd door veel christenen, omdat het
niet overeenkomt met hun eigen theologie en Bijbeluitleg dat het teken een geïmplanteerde chip moet zijn,
en het beest en zijn profeet het herleefde Romeinse Rijk en de paus.
Openlijke geloofsbelijdenis vereist
Velen denken dat het voor christenen niet nodig is openlijk voor hun geloof uit te komen middels een
zichtbaar teken. Misschien is dat ook wel zo, maar het geeft desondanks te denken dat de Antichrist-religie
dit niet alleen wél doet, maar dat ook de Bijbel duidelijk aangeeft dat veel gelovigen zullen worden onthoofd
omdat zij openlijk weigeren het beest (in de Bijbel staat een profetisch beest altijd symbool voor een rijk, een
imperium, een systeem, en nooit voor één enkel iemand) te aanbidden en diens religie en geloofsbelijdenis
te omarmen, omdat dit de eeuwige verwerping door God zal opleveren.
Dus zichtbaar teken of niet, het staat buiten kijf dat ook christenen in de eindtijd openlijk voor hun geloof
zullen moeten uitkomen en opkomen, met grote risico‘s voor hun eigen leven. Als zij dit weigeren of vinden
dat dit niet nodig is, dan zouden ze wel eens uit Jezus‘ mond kunnen worden ‗gespuwd‘ (Opb. 3:16).
Xander - (1) Infowars / YouTube, (2) Shoebat
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Paus Franciscus en Shimon Peres praten over Verenigde Naties van Religies
Paus gaf in juni toestemming voor islamitische gebeden en Koranteksten in het Vaticaan – Franciscus:
„Fundamentalisme is in iedere religie gewelddadig‟
De paus ontving deze zomer de Israëlische (inmiddels oud-) president Shimon
Peres en de Palestijnse leider Mahmoud Abbas in het Vaticaan voor een
gezamenlijk gebed om vrede in het Midden Oosten.
Afgelopen donderdag sprak paus Franciscus drie kwartier met de Israëlische
oud-president Shimon Peres. Onderwerp was het voorstel van Peres om een
Verenigde Naties van Religies op te richten. Het was al de derde keer in iets meer dan 4 maanden dat beide
‗vredesduiven‘ elkaar ontmoetten. Franciscus deed Peres geen concrete toezeggingen, maar de toon lijkt
gezet om in de toekomst een overkoepelende organisatie op te richten die alle religies van de wereld moet
vertegenwoordigen.
Het is zeer ongebruikelijk dat de paus in zo‘n korte tijd meerdere ontmoetingen heeft met een (in dit geval
voormalige) wereldleider. Op 8 juni was Peres samen met PA-leider Mahmoud Abbas uitgenodigd bij
Franciscus voor een gezamenlijk gebed om vrede in het Midden Oosten.
UNoR om terroristen te stoppen
Peres idee voor een Verenigde Naties van Religies is gebaseerd op het gegeven dat de meeste oorlogen in
onze tijd een religieus en niet (uitsluitend) nationalistisch karakter hebben. De UNoR (United Nations of
Religions) zou in Peres‘ ogen de beste kans hebben om dit soort oorlogen en religieus geweld in de
toekomst te voorkomen.
De ex-president van Israël riep de paus op om zijn invloed aan te wenden om een dergelijke
intergeloofsorganisatie op te richten. ‘Dat is de beste manier om terroristen die in naam van (een) geloof
moorden te bestrijden. We hebben een onbetwistbare morele autoriteit nodig die hardop zegt: ‗Nee, God wil
dit niet en staat dit niet toe‘.‘
Dat 99% van het religieuze geweld op de wereld door moslims wordt gepleegd, werd voor zover bekend
buiten beschouwing gelaten.
Islamitische gebeden in het Vaticaan
Franciscus zou geïnteresseerd zijn in het voorstel en Peres hebben aangemoedigd ermee door te gaan. Dat
past geheel in het al decennia geleden ingezette beleid van het Vaticaan om ‗bruggen te bouwen‘ naar
andere religies. Zo gaf de paus eerder dit jaar voor het eerst toestemming om in het Vaticaan islamitische
gebeden uit te spreken en teksten uit de Koran voor te lezen.
Dat gebeurde in het kader van het eerder genoemde gezamenlijke gebed met Peres en Abbas, die daarbij
werden vergezeld door diverse Joodse, christelijke en islamitische leiders.
Gesprekken met Amerikaanse pinksterleiders
In de zomer had de paus een ontmoeting met een groep evangelische-christelijke leiders, waaronder twee
bekende TV-evangelisten, te weten Kenneth Copeland (pinkster/Word of Faith beweging) en James Robison
(eveneens pinksterbeweging). Het doel van de bijeenkomst met Franciscus was om de ‗scheidingsmuren
tussen katholieken en protestanten af te breken‘.
Eerder dit jaar sprak de paus ook met de voorganger van één van de grootste pinksterkerken in Amerika,
Joel Osteen. Critici verwijten Osteen dat hij het nooit over zonde heeft en een welvaarts/succesevangelie
predikt. Osteen bezocht met pastor Tim Timmons en enkele andere prominente Amerikanen het Vaticaan
om de intergeloofsgesprekken en de oecumene (algemene christelijke kerk) te promoten.
‗Fundamentalisme is gewelddadig‘
Na zijn laatste bezoek aan het Midden Oosten bekritiseerde Franciscus de ‗fundamentalisten‘ in zowel het
christendom, het Jodendom als de islam. ‗Een fundamentalistische groep is zelfs als het nooit iemand
vermoordt of aanvalt, gewelddadig,‘ stelde hij. ‗De geestelijke structuur van fundamentalisme is geweld in de
naam van God.‘
Van Dale‘s Groot woordenboek omschrijft fundamentalisme als een ‗zeer orthodoxe, antiliberale
theologische, levensbeschouwelijke e.d. richting, met een sterk anti-intellectuele inslag (m.n. in het
christendom en de islam, maar ook in de politiek)‘. Andere definities leggen de nadruk op een ‗strikte,
letterlijke uitleg‘ van ‗heilige geschriften‘ zoals de Bijbel en de Koran.
In bredere zin kunnen ook gelovigen die hun eigen specifieke richting, kerk, stroming, opvattingen en uitleg
als de ‗beste‘ of ‗zuiverste‘ beschouwen, als fundamentalisten worden beschouwd. Zo zijn er in alleen al het
christendom zo‘n 500 verschillende stromingen en meer dan 5000 verschillende kerken, en een veelvoud
aan theologen en Bijbelverklaringen. De kans dat iedere willekeurige christen dus precies in de juiste ‗club‘ is
terecht gekomen, is alleen al statistisch dus bijzonder klein.
Xander - (1) End of American Dream via Infowars
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Eerste conclusies onderzoek MH17 duiden op schuld Oekraïne, niet Rusland
Zoals we enkele weken geleden al kort na de ramp schreven stelt nu ook de
Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) dat de op 17 juli boven Oekraïne
verongelukte Maleisische Boeing 777 door een groot aantal objecten werd
doorboord en vervolgens uit elkaar is gevallen (2). Premier Rutte en andere
politici in binnen- en buitenland benadrukken dat het nog veel te vroeg is om
een schuldige aan te wijzen (3). Dat is in schril contrast met de eerste
dagen en weken na de noodlottige crash, toen het voor het Westen al leek
vast te staan dat de pro-Russische separatisten en de Russische president Putin de daders waren. De
plotselinge terughoudendheid lijkt er daarom op te wijzen dat Oekraïne verantwoordelijk is, en niet Rusland.
Zeer verdacht is het feit dat de inhoud van het laatste gesprek met de piloten van het toestel als geheim is
geclassificeerd, zo blijkt ook uit de reactie van de Duitse regering op vragen van de oppositiepartij Die Linke.
Poging om schuld Oekraïne te verdoezelen?
Omdat de tragedie met vlucht MH17 voor het Westen een belangrijke reden was om sancties tegen Rusland
in te stellen, zou de inhoud van dit gesprek ongetwijfeld wel zijn geopenbaard als hieruit de schuld van
Rusland en/of de pro-Russische separatisten zou kunnen worden opgemaakt. Nu dit niet is gebeurd lijkt juist
het tegendeel het geval te zijn, namelijk dat het Oekraïense leger –zoals we van meet af aan al schrevenverantwoordelijk lijkt voor de fatale ramp.
Na maanden anti-Russische oorlogsretoriek kunnen de Europese regeringen niet zonder zwaar
gezichtsverlies toegeven dat ze er met hun razendsnelle conclusies –de brokstukken vielen bij wijze van
spreken nog uit de lucht- dat Putins separatisten of het Russische leger de Boeing hadden neergeschoten,
volledig naast zaten. Daarom volgt men nu de tactiek door de conclusies van het onderzoek pas over een
jaar te publiceren, in de hoop dat het onderwerp in de tussentijd door nieuwe ontwikkelingen naar de
achtergrond wordt verdreven.
‗Onbewezen beschuldigingen en wilde speculaties‘
Alexander Neu, woordvoerder defensie van Die Linke, had geen goed woord over voor deze houding. ‗De
antwoorden van de regering... laten duidelijk zien dat de regering niet weet of de MH17 in Oekraïne werd
neergeschoten en vooral door welke oorlogspartij. Deze uitspraken contrasteren enorm met de verwijten van
de bondsregering en haar Westelijke partners dat de opstandelingen en Rusland verantwoordelijk zijn voor
het neerschieten.‘
‗Derhalve worden schuldigen aangewezen op grond van wilde speculaties, wensdenken en vooral op grond
van politieke belangen tegen Rusland, die iedere rechtstatelijke aanspraak op toereikende bewijslast
tegenspreken. En met deze tot nu toe niet bewezen beschuldigingen wordt de sanctiespiraal tegen Rusland
opgevoerd. De bondsregering neemt bewust deel aan de escalatie van het conflict in Oekraïne, in plaats van
aan de-escalatie bij te dragen. Een verantwoordelijk buitenland- en veiligheidsbeleid ziet er anders uit.‘
Westen verliest geloofwaardigheid
Het lijkt er dan ook sterk op dat het Westen alles in het werk stelt om de werkelijke oorzaak van de ramp met
vlucht MH17 te verdoezelen en mogelijk permanent achter slot en grendel te houden. De geloofwaardigheid
van de EU, de VS, de NAVO en ook de Nederlandse regering heeft in ieder geval een enorme deuk
opgelopen, zeker als bedacht wordt dat de Russische regering tot nu toe de enige is die vanaf het begin af
aan heeft aangedrongen op volledige openheid van zaken. (1)
Nieuw bewijs, of...?
Ondertussen duiken in de reguliere media regelmatig nieuwe beschuldigingen aan het adres van het Kremlin
op. Zo berichtte RTL-nieuws gisteren dat burgerjournalisten van Bellingcat hebben geconcludeerd dat de
BUK-raket waarmee de Boeing zou zijn neergeschoten, ‗zeer waarschijnlijk‘ door Russische soldaten werd
bestuurd (4).
Ook nu wordt er echter geen hard bewijs geleverd, maar gaat het om vage beweringen. Bovendien zijn er
sterke aanwijzingen dat Bellingcat niets anders is dan een poging van de gevestigde orde om onder het
mom van ‗onafhankelijke‘ onderzoeksjournalistiek de publieke opinie ook via deze weg te beïnvloeden en te
manipuleren. Bellingcat werd namelijk opgericht door blogger Eliot Higgins (‗Brown Moses‘), die ook in zijn
berichtgeving over Syrië geheel de Westerse lijn tegen de regering Assad volgt.
Xander - (1) Contra-Magazin, (2) NU, (3) NU, (4) RTL Nieuws
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Telegraaf nazi support 40/45 en nu?
In onderstaand krantenartikel kunt u zelf waarnemen hoe de Main Stream Media
krant genaamd de Telegraaf toen al het naziregime steunde. Ik raad u aan de
tekst eens goed te lezen. Op dit moment is er in uw ogen wellicht geen sprake
van vergelijkbare ―jodenhaat‖ zoals dat toen het geval was. Wellicht dat u dan
enigszins heeft zitten slapen, want ook nu worden verhoudingen tussen
bevolkingsgroepen bewust op scherp gezet. Dit keer wordt daarvoor de Islamic
State – beter bekend onder de naam ISIS – gebruikt, maar ook de ramp met
vlucht MH17 wordt gebruikt om oorlogsretoriek te verspreiden. Televisie en
kranten benutten alle middelen om de perceptie van het volk te sturen. Toen was er echter nog niet de
mogelijkheid voor mensen om zelf achter de waarheid te komen. Inmiddels heeft u de kans door websites
als deze, zelf op onderzoek uit te gaan. Zo kunt u er achter komen dat het waarschijnlijk zo is dat beide
kanten van een oorlog dezelfde elitaire klasse dienen. U kunt zelfstandig ontdekken dat het Westen en
Rusland het spel van ‗good guy‘ / ‗bad guy‘ spelen en naar elkaar wijzen en ondertussen bijdragen aan het
bewust ontketenen van een wereldoorlog. De gemiddelde Nederlander laat zich slechts en alleen een
perceptie (beeld) van de waarheid voorspiegelen en is te lui om kritisch na te denken. En vanuit die luiheid –
of misschien moeten we het wel „gehypnotiseerde modus‟ noemen – kan deze elitaire klasse gewoon
doorgaan met het uitrollen van een ‗road map‘ richting een nieuwe wereld oorlog. De mens heeft veel meer
kracht dan zij zich beseft. Daarvoor is ontwaking uit de gehypnotiseerde status nodig. Deze status houdt de
mens in haar 3D-vijfzintuigelijke bewustzijn. Ontwaken begint met inzien dat u uw leven lang structureel
voorgelogen bent op alle fronten. Die ‗comfort zone‘ waarbinnen u zo lekker naïef van het leven kon
genieten gaat dan wel verdwijnen. De gehypnotiseerde status is wel een prettige:comfortably numb.
Het gister gepresenteerde rapport over de vliegramp in de Oekraïne is wat mij betreft een document met vrij
weinig waarde. Als we te maken hebben met een ‗false flag‘, dan hoort het er natuurlijk bij dat er ook een
document gepresenteerd wordt met daarin ogenschijnlijk geloofwaardige onderbouwingen. Echter als er
geen enkel wrakstuk van de plaats des onheils meegenomen is en er nog geen forensisch onderzoek naar
gedaan is, maak je de waarde van zo‘n rapport wel van het niveau Teletubbies. Hoewel er wel iets in het
rapport staat over de informatie uit de ‗zwarte dozen‘ lijkt me dat net zo te vervalsen of uit de grote duim te
zuigen als elk ander onderdeel dat noodzakelijk is om een grote leugen in stand te houden. En dan
verschijnt natuurlijk de volgende dag het bericht dat debrokstukken verkocht worden door pro-Russische
Separatisten. Niemand vraagt zich af hoe het kan dat die Separatisten wel al die tijd allerlei andere mensen
op de plaats des onheils toelieten; hoe mensen ongeschonden rond konden lopen (zelfs met baby op de
arm). Ook vraagt niemand zich af waarom deze Separatisten überhaupt de moeite zouden nemen om de
brokstukken te verkopen. En wie zou ze durven of willen
kopen? Is het niet een beetje eng om die levensgevaarlijke
Separatisten te benaderen? In ieder geval wordt weer de
indruk gewekt dat een degelijk onderzoek naar de ramp echt
niet mogelijk is. Een echt gedegen eindrapport kan er op
deze manier nooit komen. En dat is waarschijnlijk precies de
bedoeling. Beide kampen werken mee aan deze
propaganda, zodat ze naar elkaar kunnen blijven wijzen en
zo de oorlogsdruk op kunnen blijven voeren. Want die oorlog
moet er komen. Dat is het plan van de New World Order.
Ondertussen moeten we niet vergeten dat ook ISIS gebruikt
wordt als onderdeel van de weg richting wereldoorlog. Dat
heb ik onder meer in dit artikel toegelicht. De gevestigde
elitaire orde gebruikt haar media kanalen al sinds jaar en dag
om uw perceptie te sturen. Het wordt tijd dat u zelf gaat
nadenken.
Het feit dat de Telegraaf in 40/45 het naziregime steunde
zou u tot nadenken moeten stemmen. Wellicht dat u eens op
onderzoek uit moet gaan en zich af moet vragen hoe de vlag
er nu eigenlijk op dit moment bij hangt (zie hier) Verdiept u
zich eens in de geschiedenis – of liever gezegd „de
geschiedenis vervalsing‟ – en ontdek dat u echt niet op heeft zitten letten.
Bron linkvermeldingen: Telegraaf.nl, Telegraaf.nl, Dailymail.co.uk, onderzoeksraad.nl
http://www.martinvrijland.nl/2014/09/10/telegraaf-nazi-support-4045-en-nu/
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Nederlandse top lijkt betrokken bij rituele kindermoorden (Update + video)
Uit een verklaring van een getuige blijkt dat onze minister president Mark Rutte
één van de vele hoogwaardigheidsbekleders is die betrokken zijn bij rituele
kindermoorden.
Hij is zeker niet de enige want ook namen uit de koninklijke familie komen naar
voren.
Update: 11 september 2014
In het onderstaande originele artikel van uit juni van dit jaar spraken wij over een op dat moment anonieme
vrouwelijke Nederlandse getuige. Zij had voor het ITCCS een verklaring afgelegd waarin ze vertelde
aanwezig te zijn geweest bij rituele moorden op kinderen in het bijzijn van zeer hoge functionarissen uit ons
land.
Gisteren is via ITCCS bekend geworden wie deze vrouw is en haar getuigenis staat op de video hieronder.
Zij vertelt daarin onder meer het volgende:
Haar naam is Anne Marie van Blijenburgh. Gedurende een periode van 24 jaar was zij getrouwd met Kees
van Korlaar. Deze vormde samen met zijn drie broers het zogenaamde Octopus syndicaat.
Deze misdaadgroep is actief vanaf 1960 tot vandaag de dag en heeft in opdracht van voormalig koningin
Beatrix de verkrachtingen en moorden georganiseerd op kinderen in een publieke omgeving.
Deze kinderen werden verkregen via jeugddetentiecentra en daar werd verteld dat ze mogelijk voor een
bepaalde periode voor de koningin zouden werken. Er werden altijd kinderen uitgezocht zonder verdere
familieleden.
Vervolgens werden ze per trein naar Zwolle gebracht waarna ze naar een gebouw werden vervoerd dat eruit
zag als een hotel, maar wat dat niet was. Daar kreeg het kind wat te drinken en daarin zat een drug.
Naast dat ―hotel‖ was nog een ander gebouw waar de voorstelling plaatsvond. Daar waar het publiek van
ongeveer 50 mensen zat te wachten, werd zo‘n kind dan binnengebracht en vervolgens gemarteld, verkracht
en vermoord.
Centraal bij die voorstelling stond de inmiddels overleden prins Johan Friso, de tweede zoon van Beatrix.
Volgens mevrouw Van Blijenburgh was het dan ook Beatrix die alle kosten voor een dergelijke voorstelling
voor haar rekening nam.
Ze vertelt verder dat Johan Friso aardig geestelijk gestoord was en daarom ook altijd was vergezeld van zijn
psychiater, Guus Pareau Dumont. De rest van het publiek bestond uit belangrijke mensen in dit land en deze
werden allen gefotografeerd zodat ze later, indien nodig, gechanteerd konden worden.
Wanneer Mevrouw van Blijenburgh wordt gevraagd of zij bij die voorstellingen ook bepaalde mensen heeft
herkend, komt ze met onder andere de volgende namen:
Naast de al genoemde Johan Friso herkende zij Mabel Wisse Smit (nu weduwe van Friso) in gezelschap
van wie zij denkt dat het George Soros was. Verder oud ministers Piet Hein Donner en Ernst Hirsch Ballin.
Ook Mark Rutte en Geert Wilders waren aanwezig, alsmede Carla Eradus, voorzitter van de Rechtbank in
Amsterdam, en voormalig generaal Dick Berlijn.
Verder vertelt Mevrouw van Blijenburgh dat ze al vanaf 2004 bezig is om dit verhaal naar buiten te krijgen en
wat nog belangrijker is, is dat ze probeert dat er vervolging wordt ingezet tegen iedereen die bij deze
afgrijselijke praktijken betrokken was/is.
Echter, overal vindt ze nul op het rekest. Overal waar ze aanklopt blijven de deuren gesloten en de politie
weigert iedere medewerking en is niet bereid om wat voor onderzoek dan ook op te starten, ondanks dat ze
de graven van de omgebrachte kinderen kan aanwijzen.
Waar dit in eerste instantie beperkt bleef tot Nederland wordt het door de publicatie van ITCCS nu misschien
een ander verhaal.
Internationaal gezien heeft Nederland al de reputatie van een bananenrepubliek voor wat betreft de aanpak
en vervolging van pedofielen zoals we ook zagen in de zaak Joris Demmink.
Wie weet, kan door voldoende druk uit hetzelfde buitenland minimaal een onderzoek worden ingesteld naar
de zeer zware aantijgingen die door Mevrouw van Blijenburgh worden gedaan.
Bron: ITCCS
Origineel artikel: 15 juni 2014
Een organisatie die zich al langere tijd bezighoudt met zaken zoals misbruik binnen de rooms katholieke
kerk en het ter verantwoording roepen van de schuldigen is de ITCCS (International Tribunal into Crimes of
Church and State). Voorman Kevin Annett is de stuwende kracht achter de totstandkoming van een
internationale rechtbank zoals wij al schreven in een eerder artikel:
Eind 2012 jaar werd namens een multinationale coalitie bestaande uit meer dan 50 organisaties uit 15
verschillende landen, een alternatief internationaal gerechtshof in het leven geroepen. Het doel ervan is het
berechten van mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden vanuit de kerk of staat. De
volledige naam van dit gerechtshof luidt The International Common Law Courts of Justice en is gevestigd in
Brussel.
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De reden voor de oprichting van dit gerechtshof moge duidelijk zijn. Het “andere” Internationale Gerechtshof
zal nimmer mensen berechten zoals de paus of de koningin van Engeland. Deze Common Law rechtbank
doet dat wel. Het werkt er net als bij iedere andere rechtbank, met in dit geval rechters en een jury.”
Op dit moment speelt er via die rechtbank een zaak tegen de huidige paus Franciscus waaruit tot nu toe is
gebleken dat hij betrokken is geweest bij rituele kinderofferingen zoals wij schreven in een artikel enkele
maanden geleden:
Tegelijkertijd worden ongeveer twee weken geleden de volgende schokkende berichten uit Ierland bekend:
―De al door misbruikschandalen geplaagde Ierse katholieke kerk lijkt zich op te kunnen maken voor een
nieuwe storm. Op het erf van een gebouw in het plaatsje Tuam waar tot 1961 een katholiek tehuis voor
ongehuwde moeders gevestigd was, zijn recentelijk in een beerput de lichaampjes van bijna 800 kinderen
gevonden, meldden Ierse media. Het Tuam Mother and Baby Home werd gerund door de zusterorde Bons
Secours die zich ten dienste stelt de zieken te helpen.
Afgelopen dagen hebben de aanwijzingen zich opgestapeld dat de kinderen van ongehuwde moeders die er
na hun geboorte verbleven in afwachting van adoptie, slecht werden verzorgd. De overleden kinderen
zouden tekenen vertonen van ondervoeding en verwaarlozing. Ook vielen ze ten prooi aan ziektes. Van
diverse kanten wordt er nu aangedrongen op een diepgravend onderzoek naar de zaak‖.
Zoals je Kevin Annett in onderstaand interview kunt horen vertellen, hebben bronnen binnen de Ierse politie,
de Garda, verklaard dat na voorlopig forensisch onderzoek al is gebleken dat deze kinderen geen natuurlijke
dood zijn gestorven, maar letterlijk zijn afgeslacht.
Er zijn ook geen complete lichamen aangetroffen, maar enkel delen daarvan. Uit die gevonden
lichaamsdelen zou blijken dat deze kinderen slachtoffer zijn geworden van zogenaamde rituele offeringen.
Typerend is wel weer dat zowel de rooms katholieke kerk als de Ierse overheid een diepgaand onderzoek
hebben toegezegd, maar dat de plaats waar de lichaamsdelen zijn gevonden niet wordt behandeld als een
―crime scene‖ (plaats delict). Wel is de omgeving hermetisch afgesloten. Dit vertoont nú alweer alle tekenen
van een cover-up waarbij straks één of ander nietszeggend officiëel verhaal naar buiten zal worden
gebracht.
Ondertussen gaat de rechtszaak tegen de huidige paus gewoon door en zijn en nog meer
getuigenverklaringen bekend geworden.
Zo schreven wij in een eerder verslag:
―Tijdens het horen van getuigen verklaren twee volwassen vrouwen dat zij door de huidige paus Franciscus
zijn verkracht tijdens een kinderofferritueel. Deze verklaringen worden verder ondersteund door 8 andere
getuigen die hierbij aanwezig waren.
De offerrituelen van The Ninth Circle vonden plaats in het voorjaar van 2010 en 2011 in, hoe kan ook bijna
anders, het platteland van Nederland en België.‖
Nu is er een nieuwe getuige naar voren gekomen met zo mogelijk nog schokkendere aanvullende informatie.
Het betreft hier wat ze noemen een ―public official‖, een vrij hooggeplaatst iemand in een publieke functie.
Deze (vrouwelijke) getuige heeft verklaard dat een aantal belangrijke en hooggeplaatste functionarissen
aanwezig waren bij rituele kindermoorden in Oudergem (België) en Zwolle die werden gepleegd in 1996 en
2000. Daaronder waren negen belangrijke rechters, Bilderberglid George Soros en de inmiddels 'overleden'
prins Friso. Haar getuigenverklaring is opgenomen op video.
―In de bossen bij Oudergem joegen ze die naakte kinderen op en schoten hen neer. Ze sneden de penissen
af bij de dode jongens en hielden deze als trofeeën omhoog. Ik zag Belgische soldaten patrouilleren om de
jagende mannen te beschermen, zoals prins Friso, koning Albert van België en Mark Rutte, de minister
president. Ik herkende ook George Soros bij de jachtpartij, je weet wel die miljardair. Hij is goede maatjes
met de vrouw van Friso, Mabel Wisse Smit‖.
De getuige beschreef ook de aanwezigheid van ―een katholieke prelaat‖ bij de moord van drie jeugdige
wetsovertreders in Zwolle in 2004.
―Er is een misdaadsyndicaat dat de Octopus heet. Zij zorgen voor de aanvoer van kinderen die ze uit
jeugddetentiecentra halen. Er waren er drie die dag; twee jongens en een meisje. Alledrie werden ze
verkracht en doodgemarteld in een huis bij Zwolle dat toebehoorde aan één van de gangsters. Friso was
daar ook en een hooggeplaatste katholiek die ik niet herkende omdat hij Engels sprak. Ik herinner mij echter
dat Friso hem ―de Ier‖ noemde en hij had het ook over de Negen of de Groep van Negen of zoiets‖.
Deze getuige was aanwezig bij de moorden en is een voormalig lid van het Octopus misdaadsyndicaat dat
eveneens de drugshandel in Nederland en België beheerst. Zij is de vierde getuige die tot nu toe naar voren
is gekomen om de rituele kindermoorden door hoogwaardigheidsbekleders te beschrijven.
Navolgend een interview dat Kevin Annett twee dagen geleden had met Alfred Lambremont Webre over
bovengenoemde zaken. Verrassend in dit interview is dat ook de naam van generaal buiten dienst Dick
Berlijn wordt genoemd als aanwezige bij de moordpartijen.
Wat je natuurlijk kunt verwachten wanneer dit soort beschuldigingen naar buiten komen, is dat iemand als
Kevin Annett heftig zal worden aangevallen. Dat gebeurt dan ook volop. Ook bij ons zijn berichten
binnengekomen dat Kevin Annett niets anders is dan een eenmansoperatie en dat het door hem genoemde
International Tribunal helemaal niet zou bestaan.
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―Well there is no court in Brussels, there never was. There is no address. In fact, Kevin Annett asked me to
set up an address for him which I never did.
He is a big con. Just a one man show, always was. The person who is supposedly in Brussels, George
Dufort, does not exist. In fact, that is just another name kevin annett uses‖.
Alhoewel het verhaal van Kevin Annett overtuigend klinkt, is onze positie niet zo dat we goed te kunnen
beoordelen of dit ook echt de waarheid is. Aangezien het hier hele zware beschuldigingen betreft, is enige
voorzichtigheid wel op zijn plaats.
Veel zal afhangen van of Kevin Annett binnen niet al te lange tijd meer informatie naar buiten kan/wil
brengen omtrent de getuigen. Het zijn de getuigenverklaringen die cruciaal zijn in dit verhaal. Het maakt in
feite dan ook niet uit wie of wat Kevin Annett is, maar wel of de getuigen die hij opvoert betrouwbaar zijn.
Wordt ongetwijfeld vervolgd...
Bron: ITCCS, Telegraaf
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8350:nederlandse-top-lijkt-betrokken-bijrituele-kindermoorden-update-video&catid=69:occult&Itemid=81

Biljoen aan zeldzame mineralen in bodem Afghanistan
Hoewel het een straatarm land is, bevat Afghanistan één
van de grootste onaangeboorde hoeveelheden mineralen
ter wereld. Amerikaanse wetenschappers hebben berekend dat de voorraad bijna een biljoen dollar waard
is.
Afghanistan zit bomvol mineralen dankzij een botsing tussen het Indisch subcontinent en Azië. Toen
Amerikaanse troepen in 2004 de weg hadden vrijgemaakt door de Taliban te verdrijven, begonnen
medewerkers van de Amerikaanse geologische dienst USGS de voorraden te inspecteren. De geologen
stuitten op oude kaarten uit de Sovjettijd, waarop was te zien dat Afghanistan een geologische goudmijn is.
In 2006 werd 70 procent van de Afghaanse bodem in slechts twee maanden tijd kaart gebracht.
De USGS wist alle vondsten die door de Sovjets waren gedaan te bevestigen. De voorheen onbekende
ertslagen bevatten onder meer 60 miljoen ton koper, 2,2 miljard ton ijzererts, 1,4 miljoen ton zeldzame
elementen zoals lanthaan, cerium en neodymium, en grote hoeveelheden aluminium, goud, zilver, zink, kwik
en lithium.
De waarde van de mineralen die in het gesteente rond Khanneshin in de provincie Helmand zijn gevonden,
is bijvoorbeeld geschat op 89 miljard dollar. ―Afghanistan is een land dat zeer rijk is aan mineralen,‖ zei
geoloog Jack Medlin van de USGS. De studie is verschenen in vakblad Science.
In 2010 trokken de onderzoeksresultaten de aandacht van het Amerikaanse ministerie van Defensie, dat
zich bezighoudt met de wederopbouw van Afghanistan. Een speciale taakgroep van het ministerie, die
eerder in Irak ontwikkelingsprojecten heeft opgezet, schatte de waarde van de hoeveelheid mineralen op
908 miljard dollar, terwijl de schatting van de Afghaanse overheid uitkomt op 3 biljoen dollar. Het
Amerikaanse leger heeft samen met de USGS tientallen monsters verzameld om de vondst te bevestigen.
Grote corporaties staan al te dringen om mijnen te ontginnen en olie en gas uit de Afghaanse bodem te
halen. Ook de Verenigde Staten hebben veel geïnvesteerd in het land. In 2007 betaalde een Chinees bedrijf
ruim 3 miljard dollar voor exploitatierechten van een kopermijn op 30 kilometer ten zuiden van Kabul. Het
contract heeft een duur van 30 jaar.
Het arme Afghanistan kan binnenkort één van de grootste en rijkste mijnstaten ter wereld worden. In een
memo van het Pentagon wordt het land al het ‗Saoedi-Arabië van het lithium‘ genoemd. Lithium is een
essentiële grondstof voor het maken van onder meer laptops.
De lithiumreserve in een gebied in de provincie Ghazni, in het westen van Afghanistan, is net zo groot als die
van Bolivia, het land dat nu de grootste lithiumreserves in huis heeft.
De kans dat de enorme rijkdom aan mineralen het straatarme Afghanistan economische voorspoed zal
brengen is klein. De ‗resource curse‘ ligt op de loer; de theorie dat een land met een overvloed aan
delfstoffen toch nauwelijks economische groei en ontwikkeling kent.
Daarnaast ligt corruptie op alle niveaus voor de hand en ook kunnen landen die veel grondstoffen nodig
hebben, zoals China en de VS, in conflict raken over aantrekkelijke mijnconcessies.
[Live Science] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/biljoen-aan-zeldzame-mineralen-bodem-afghanistan/
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Monsanto en DuPont nemen graanschuur van Europa in bezit
http://langleveeuropa.nl/2014/09/monsanto-en-dupont-nemen-graanschuur-van-europa-in-bezit/
Monsanto en DuPont nemen graanschuur van Europa in bezit
Geplaatst op 7 september 2014 door Auteur
―Het misdadig regime van Oekraïne heft het verbod op de verkoop van landbouwgrond op en stelt
zijn rijke landbouw ter beschikking aan Monsanto, DuPont en het GGO agribusiness kartel.‖
Foto: Aleksej Leonov, CC BY-SA 2.0
Christine Lagarde van het IMF maant Kiev om ‗hervormingen‘ door te
voeren. Dat betekent dat het land waardevol bezit moet verpatsen aan
Westerse private partijen, anders kan het de toegezegde lening van 17
miljard dollar vergeten. Feitelijk is het IMF Oekraine aan het afpersen, een
bekende praktijk voor dit instituut: het IMF is het incassobureau van de
Centrale Banken.
In het Oosten van Oekraïne zitten enorme voorraden schaliegas in de
grond, waar Europese en Amerikaanse energiebedrijven zeer geïnteresseerd in zijn. De locale bevolking wil
de fracking niet. Zij vrezen voor de destructie van hun grond en hun watervoorziening. Het Oekraïense leger
is er nu op af gestuurd om de schaliegasbelangen van de Westerse multinationals veilig te stellen. In WestOekraïne is ook het een en ander te privatiseren. Hier ligt veel vruchtbare landbouwgrond waar
landbouwbedrijven als Monsanto likkebaardend naar kijken.
In een recent artikel van William Engdahl, auteur van A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the
New World Order (Een Eeuw van Oorlog: Anglo-Amerikaanse Olie Politiek en de Nieuwe Wereld Orde)
(2012) en Seeds of Destruction, The Hidden Agenda of Genetic Manipulation (Zaden van Verwoesting, de
Verborgen Agenda van Genetische Manipulatie) (2007), is te lezen hoe Washington, de EU en het IMF de
landbouw in Oekraïne willen annexeren.
Monsanto, DuPont c.s. staan klaar om de ‗graanschuur van Europa‘ over te nemen met hun genetisch
gemanipuleerde gewassen. Naast is dit ook een grote bedreiging voor de Europese landbouw, want als de
transgene graanteelt van Monsanto in een gebied eenmaal is begonnen, zal dit alle andere vormen van
landbouw langzamerhand verdringen.
De verkrachting van de Oekraïense landbouw door de EU en het IMF
William Engdahl:―Naast de bewuste etnische zuivering van de Russisch-sprekende burgers van de Donbass
door de psychopaten in Kiev, dwingen de brutale dictaten van het -door de VS geleide- IMF een van ‗s
werelds meest waardevolle landbouw regio‘s in de handen van Monsanto en de Westerse agri-industrie.
Het is nuttig om ons te herinneren dat de ogenschijnlijke trigger voor de maandenlange Maidan-plein
protesten van de oppositie tegen de regering Janoekovitsj, die begonnen in november 2013 het besluit van
Janoekovitsj was om een associatieovereenkomst met de EU af te wijzen. De EU-overeenkomst was
gebonden aan een lening van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) à $17.000.000.000. In plaats van de
EU/IMF deal, koos Janoekovitsj voor een Russische steunpakket ter waarde $15.000.000.000 plus een
korting van 33% op Russisch aardgas en het Oekraïense lidmaatschap van de opkomende Euraziatische
Economische Unie met Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland. De inzet voor Oekraïne was echter veel hoger
dan een paar miljard dollar verschil. De details van de IMF-lening (de zogenaamde ―conditionaliteit‖) zijn van
vitaal belang om te begrijpen waarom Janoekovitsj terecht ‗nee‘ zei. Toen de, naar verluid door de NAVOopgeleide, sluipschutters het vuur openden op de vreedzame demonstranten op het Maidan-plein, en velen
gedood werden, leidde de daaropvolgende paniek tot de vlucht van Janoekovitsj en de installatie van een
VS en IMF-vriendelijke regering.
Binnen een week stuurde het IMF een spoedmissie naar Kiev om te informeren of de nieuwe regering klaar
was om akkoord te gaan met de IMF-voorwaarden van de lening van $17.000.000.000. Het antwoord was
een volmondig ja! De directeur van de Europadivisie van het IMF Reza Moghadam verklaard aan het einde
van dit bezoek, dat hij ―een positieve indruk van vastberadenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en
betrokkenheid bij de regering had aangetroffen voor een agenda van economische hervormingen en
transparantie.‖
Op 22 mei kondigde de Amerikaanse president van de Wereldbank in Washington, Jim Yong Kim, een
steunpakket voor Oekraïne van $3.500.000.000 aan. Jim Yong Kim prees de Oekraïense regering voor haar
―uitgebreide programma van hervormingen, die zij moeten uitvoeren met steun van de Wereldbank.‖
Het verkrachten van de Oekraïense landbouw
De belangrijkste focus van het IMF ligt op het ‗openstellen‘ van de Oekraïense landbouwrijkdom voor
overname door de Amerikaanse en Europese agri-industriereuzen Monsanto en DuPont, ‗s werelds grootste
leveranciers van GGO-zaden.
Op 27 mei 2014 onthulde de New York Times de waarheid over het ―gulle‖ IMF-krediet. Trouw aan het
gezegde: ―Er is niet zoiets als een gratis lunch‖ moet Oekraïne betalen en duur betalen ook. De New York
Times onthulde dat ―de westerse belangen aandringen op verandering; grote multinationals hebben
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voorzichtige interesse in de Oekraïense landbouw.‖ The Times liet verder zien hoe de hervorming van de
Oekraïense economie en vooral van de agrarische sector die zijn gebonden aan de IMF deal van 17 miljard
dollar ―het vertrouwen van buitenlandse investeerders wilde versterken‖ door het aanpakken van de
―bureaucratie en inefficiëntie‖ in de Oekraïense landbouwsector.
Al in 2012, toen de toenmalige president Janoekovitsj de voorwaarden van de IMF en de Wereldbank
verwierp als te belastend, is de Wereldbank begonnen met een programma om de agribusiness uit te
breiden in de Oekraïne via de Internationale Financieringsmaatschappij (IFC), haar private sector arm. De
IFC heeft het investeringsklimaat voor Oekraïne vastgesteld door het Advisory Services Project om het
investeringsklimaat specifiek voor de agrosector te verbeteren.
Het project stelt voor om de agrarische sector te versterken door het ―stroomlijnen of elimineren van 58
verschillende procedures en praktijken in 2015″. De IFC eisen waren dat Oekraïne ―bepalingen moest
schrappen betreffende de verplichte certificering van voedsel in de vermelde wetten en regeringsbesluiten
van Oekraïne‖ en zijn wetten moest harmoniseren met internationale normen rond pesticiden, additieven en
smaakstoffen, om ―onnodige kosten voor het bedrijfsleven‖ te voorkomen. Vermoedelijk worden deze nu
uitgevoerd door de pro-IMF Jatsenjoek-regering: het elimineren van elke gouvernementele
voedselveiligheidscertificering, waarmee het gebruik van pesticiden en herbiciden en additieven voor
levensmiddelen, zoals MSG worden toegestaan.
Historisch staat Oekraïne bekend als de ‗graanschuur van Europa‘. Volgens een prognose uit 2013 van het
Amerikaanse ministerie van Landbouw, zou Oekraïne (voor de door Washington aangezwengelde
Staatsgreep in februari) klaar zijn om ‗s werelds op een na grootste exporteur van granen te worden na de
VS. Vorig jaar werd er meer dan 30 miljoen ton graan uit het land verscheept.
Oekraïne heeft nog steeds veel van ‗s werelds vruchtbaarste landbouwgrond. Uitgestrekte landbouwgronden
in de Oekraïne, vooral in het westen, maakte het voor de crisis de op twee na grootste exporteur van maïs
en katoen, de vijfde grootste exporteur van tarwe, en de grootste teler van zonnebloemen voor olie. De rijke
bodem geeft hoge opbrengsten van diverse soorten granen. Tot voor kort blokkeerde de Oekraïense wetten
grotendeels prive-eigendom van landbouwgrond. De Oekraïense wet verbood ook het planten van GGOzaden.
EU heft het GGO verbod op
Wat vrijwel geheel uit de Europese en Westerse media is gebleven, is een clausule in de voorwaarden van
de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne. Artikel 404 van de EU-overeenkomst heeft betrekking op de
landbouw. Het bevat een clausule die over het algemeen onopgemerkt is gebleven: hier staat onder andere
dat beide partijen samen zullen werken om het gebruik van biotechnologie uit te breiden.
Biotechnologie is het Monsanto eufemisme voor genetisch gemanipuleerde organismen (GGO‘s). De
officiële tekst van artikel 404 van de EU-associatieovereenkomst die Oekraïne ondertekend heeft, luidt: ―De
landbouw en plattelandsontwikkeling, ARTIKEL 404: De samenwerking tussen de partijen op het gebied van
landbouw en plattelandsontwikkeling heeft betrekking op onder meer de volgende gebieden: … –
(C) het bevorderen van moderne en duurzame landbouw, met respect voor het milieu en het welzijn van
dieren, met inbegrip van de uitbreiding van het gebruik van organische productiemethoden en het gebruik
van biotechnologie, onder meer door de implementatie van best practices op deze gebieden.‖
Kortom, het schurkenregime van Oekraïne heeft al ingestemd met het opheffen van het verbod op de
verkoop van landbouwgrond en zal zijn rijke landbouw openstellen voor Monsanto, DuPont en het GGO
agribusiness kartel. Dit zal verwoestende gevolgen hebben voor de mogelijkheid om de EU relatief GGO-vrij
te houden.
De grote Amerikaanse graan en zaadbedrijven zijn Oekraïne al binnengedrongen, nog voordat de februari
coup plaats vond. De Wall Street investment banker Michael Cox, hoofd research bij Piper Jaffray schreef
onlangs dat Oekraïne vandaag de dag een van de ―meest veelbelovende groeimarkten voor …
zaadproducenten Monsanto en DuPont is.‖
Monsanto is in Oekraïne, naar men zegt in niet-GGO-gebieden, al meerdere jaren actief geweest. Reeds in
mei 2013 onthulde Monsanto, nu ‗s werelds grootste zaadbedrijf, plannen om een ―niet-GGO‖ maisplant in
Vinnytsya in het westen van de Oekraïne te lanceren. Vitaliy Fedchuk, van Monsanto Oekraïne, zei tegen
Reuters: ―Het zaad is bestemd voor de Oekraïense markt en voor de export.‖
Die aankondiging werd gedaan voordat Oekraïne had ingestemd met het EU Artikel 404 om GGO‘s mogelijk
te maken en met het IMF om akkoord te gaan met de verkoop van landbouwgronden aan particuliere
beleggers. Rond dezelfde tijd kondigde DuPont /Pioneer Hi-Bred, een ander groot GMO zaadbedrijf, de
bouw van een $40 miljoen dollar kostende zaadproductie faciliteit in Poltova in het centrum van Oekraïne
aan om zaden van maïs, zonnebloem en koolzaad te gaan produceren. De naam van de accommodatie is
Stasi Seeds Pioneer Hi-Bred. Ook DuPont /Pioneer Hi-Bred heeft niet gezegd of ze GMO zaad zullen gaan
produceren in het complex.‖
het originele artikel van William Engdahl: BFP Exclusive- “The EU and IMF Rape of Ukraine Agriculture”
Boiling Frogs Post, 20 augustus, 2014
Lees nog meer over Monsanto en DuPont in Oekraïne op GlobalResearchNiburu.co
http://langleveeuropa.nl/2014/09/monsanto-en-dupont-nemen-graanschuur-van-europa-in-bezit/
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Ouder worden is gevaarlijk
Al sinds mensenheugenis worden ouderen in de maatschappij met respect behandeld. Tenminste, dat geldt
voor de meeste culturen. Men ging er terecht van uit dat ouderen over het algemeen ruimschoots hun
aandeel hadden geleverd aan de maatschappij waarvan ze deel uitmaakten.
Ze hadden hun hele leven via de belastingen bijgedragen aan de economie van hun vaderland, ze hadden
een jongere generatie grootgebracht en velen van hen hadden hun leven op het spel gezet als militair in
oorlogstijd. Ook waren ze de dragers van de historie van hun land. Zij konden daar de jongere generaties
over vertellen. Er zijn zelfs simpele culturen op de wereld die niet beschikken over een geschreven en
gedrukte historie, maar die gebruikmaken van ouderen met een fabelachtig geheugen. Die kunnen de
geschiedenis van hun land en volk uit het hoofd reciteren. Soms zelfs over een tijdspanne van enige
eeuwen. Ze staan in hoog aanzien en geven adviezen aan jongere generaties.
Hier en nu
Hoe anders is dat bij ons. In onze scholen is historie een verwaarloosd vak geworden. De algemene mening
is dat wij leven in het hier en het nu. En wat er vroeger is gebeurd, daar hebben wij geen boodschap meer
aan. Alleen de toekomst schijnt belangrijk te zijn. Toch zijn er veel actuele problemen en gebeurtenissen
waarvan de basis reeds ver in het verleden is gelegd. Of, met andere woorden: wie iets zinvols over de
toekomst wil zeggen, moet het verleden heel goed kennen. Een regering behoort dat te weten. Maar hoe is
dat in Nederland geregeld?
Wij hebben een democratisch systeem dat berust op verkiezingen. Alleen aantallen tellen, en veelal niet
opleiding of kennis van zaken. Zodoende hebben wij bewindslieden die geen benul hebben van de
maatschappelijke activiteiten waarvan ze de supervisor zijn geworden. Zo zijn er ministers van
Volksgezondheid die niets weten over geneeskunde, ziekenhuizen en medicamenten. Er zijn ministers van
Defensie die geen idee hebben van een krijgsmacht, die niets weten over bewapening, militaire organisatie,
rangen en graden, krijgsgeschiedenis en militaire opleiding. Wij hebben ministers van Defensie gehad die
voor de tv-camera‘s vrolijk verklaarden dat zij „God zij gedankt nooit in militaire dienst waren geweest‖. Die
aan hun chauffeur moesten vragen wat nu eigenlijk het verschil was tussen een kolonel en een korporaal,
maar die jonge militairen totaal onvoorbereid op levensgevaarlijke missies stuurden. Het drama van de
burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië is daarvan een klassiek voorbeeld met als gruwelijk dieptepunt
de humanitaire ramp bij Srebrenica. Daar werden o.m. 8000 moslimmannen en -jongens onder de ogen van
de Nederlandse krijgsmacht vermoord. Er is nooit een Nederlandse politicus hiervoor ter verantwoording
geroepen. Thans wordt de wereldvrede ernstig bedreigd. Maar Nederland heeft in een vlaag van
pacifistische verstandsverbijstering bijna de gehele krijgsmacht de deur uit gedaan en onze kostbare
bewapening voor sloopprijzen aan het buitenland verkocht.
Met dezelfde stupide achteloosheid wordt er thans omgegaan met de oudere generatie, die al zo veel
ellende over zich heen heeft zien gaan. Ons land komt geld tekort en dus heeft de overheid besloten dat
geld te halen bij de ouderen. Velen van hen hebben, toen ze nog jong waren, hard meegewerkt om ons land
na de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog weer op te bouwen tot een bloeiende samenleving en een
veilig tehuis voor iedere Nederlander. Maar als bittere beloning voor een leven lang werken worden onze
senioren onder een meedogenloze belastingpers gelegd om ook hun laatste geld er nog op het laatste
moment uit te knijpen alvorens ze hun laatste adem uitblazen. Uiteraard is daar een nieuw woord voor
bedacht, namelijk de ‘participatiemaatschappij‘.
Dat wil zeggen dat we allemaal voor elkaar moeten zorgen. Dat klinkt natuurlijk heel idealistisch en ethisch.
Maar de realiteit is dat oude mensen uit verzorgingshuizen worden gehaald, waarna ze maar weer voor
zichzelf moeten zorgen. Ook moeten ze meer belasting gaan betalen, financiële kortingen vervallen en de
zorgpremies gaan omhoog. Terwijl er jaarlijks miljarden euro‘s naar ons onbekende ontwikkelingslanden
gaan zonder dat daarover ooit aan ons enige verantwoording wordt afgelegd.
Netwerken
Er wordt verwacht dat ouderen actief gaan worden in het „opbouwen van zgn. netwerken‖, zoals financieel
draagkrachtige zakenlieden die óók hebben. Gemeenten moeten nu ouderen aan speciale
ontmoetingsruimten helpen om zulk een sociaal netwerk te kunnen opbouwen en handhaven. Het is een
typisch staaltje van asociaal elitair denken. Het enige netwerk dat de doorsnee oudere Nederlander heeft,
bestaat vaak uit niet meer dan een kleine groep lotgenoten die gezamenlijk in een Albert Heijn-filiaal van de
gratis koffie komen genieten tot ze er door de filiaalchef weer worden uitgegooid omdat er aan die bejaarden
niets te verdienen valt en ze de koffie opdrinken die voor de echte klanten is bedoeld.
Ouderen kunnen aan dit lot niet ontkomen omdat de overheid ervoor heeft gezorgd dat ze nergens meer
kunnen werken, ook als hun geestelijke en lichamelijke conditie dat nog zou toelaten. In feite lijkt het
Nederlandse ouderenbeleid enigszins op het gebruik bij sommige primitieve Eskimostammen in het hoge
noorden, waar hoogbejaarden op een drijvende ijsschots worden gezet en de dobberende en onschuldige
senior door honger en bevriezing om het leven komt. Hun lijk wordt nooit gevonden.
Is dit nu het land waarover wij vroeger op school leerden zingen: Wij leven vrij, wij leven blij op Neêrlands
dierbare grond?
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Nederland staat volledig in zijn hemd
Wanneer de bevolking nu niet massaal gaat protesteren tegen de rol
die Nederland speelt als leidend onderzoeksland naar de ramp met
vlucht MH17 dan zijn wij inderdaad wat zij denken wat we zijn.
Domme gedresseerde kuddedieren die langs de kant apathisch
blijven afwachten totdat ―het onderzoek‖ is afgerond.
Afgelopen week kwam het voorlopige rapport uit van de
Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) aangaande de ramp met
vlucht MH17. Een nietszeggend dokument waarmee Nederland als leidend onderzoeksland volkomen in z'n
hemd staat.
Eigenlijk werd door iedereen met teleurstelling gereageerd op dit rapport. Door zowel de promotors van deze
False Flag operatie als de waarheidszoekers.
De eerste categorie, zoals dagpropagandablad de Telegraaf, had gehoopt dat de separatisten in het oosten
van de Oekraïne zouden worden aangewezen als degene die een BUK projectiel zouden hebben afgevuurd
op het ramptoestel. De waarheidszoekers op hun beurt hadden toch stiekem gehoopt dat er eindelijk iets
van Amerikaanse satellietbeelden zouden komen of een originele geluidsopname van de gesprekken tussen
cockpitbemanning van het toestel en de verkeersleiding.
Niet alleen in ons land werd zo gereageerd, maar ook in het buitenland, zoals bijvoorbeeld door auteur Jim
W. Dean:
“Het kwam later uit dan in eerste instantie de bedoeling was omdat Nederland, onderdeel van de NAVO en
één van de verdachten op de moord van deze 300 passagiers, verwacht had dat Kiev er nu onderhand in
geslaagd zou zijn om de Nieuwe Republieken te vermorzelen. En intussen met ze aan het onderhandelen
zou zijn als de overwinnende coupe meester.
Dat is echter iets anders gelopen.
Zowel Kiev, Amerika en de NAVO worden in brede kringen verdacht als degene die deze False Flag aanval
hebben gepland en uitgevoerd, of tenminste medeplichtig zijn na de daad met als doel dit Rusland in de
schoenen te schuiven zodat er publieke steun komt in deze moeilijke tijden voor uitbreiding van de financiële
bijdrage aan de NAVO.
Daarvoor was er een False Flag aanval nodig en deze kwam er dan ook. Dit is een misdaad waarvoor alle
diplomatieke immuniteit terzijde geschoven dient te worden.
Maar, dat zal niet gebeuren, want politici staan niet bepaald bekend om het feit dat ze van daken springen
wanneer ze worden betrapt bij iets lelijks. Ze liegen of ze geven iemand anders de schuld.
Dit betekent dat de totale wereldbevolking risico‟s loopt met vliegen, zeker na de eerdere verdwijning van
een Malaysia Airlines toestel. Wat we nu zien is dat er niet één belangrijk land kan worden vertrouwd met
het uitvoeren van een onderzoek op dit niveau.
We leven in een wereld van met staatssteun opererend terrorisme en dat is inclusief Westerse staten. Het is
erg genoeg dat ze ons dit aandoen maar nog vreselijker is dat wij braaf langs de kant staan en wachten tot
hun “onderzoek” is afgerond terwijl wij weten dat dit onderzoek wordt gemanipuleerd door het achterhouden
van bewijsmateriaal.
Als wij hierover niet heel snel de nodige woede tonen dan sturen wij ze het signaal dat wij inderdaad de
stomme gedresseerde dieren zijn waarvoor zij ons houden.”
Tot zover Jim Dean.
Hij stelt verder dat zowel Maleisië als Nederland geen grote heisa hebben geschopt vanwege het
achterhouden van bewijsmateriaal en dat dit aantoont dat beide landen in het complot zitten of tenminste
gedogen dat de werkelijke daders ermee weg komen.
Via de website Veterans Today roept hij dan ook het internationale
publiek op om de ambassades van Nederland en Maleisië te
bombarderen met telefoontjes en e-mails om zo duidelijk te laten
worden dat de wereldbevolking eist dat er heel snel een echt
onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar deze ramp.
Duidelijk is dat Nederland als mogelijke medeplichtige niet het
aangewezen land is om onderzoek te doen. Een onderzoek
waaruit nu al is gebleken dat het geveinsd is en niet meer dan een
zoethoudertje zodat we weer zo snel mogelijk een jaar verder zijn.
Bron: Veterans Today
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Elektro Magnetische Straling (EMS): Magnetron: een recept voor kanker..
10 juni 2012Door GuidoJ. (WantToKnow.nl/.be)
Voedsel uit de magnetron brengt de gezondheid ernstige schade toe. Dit is
in 1989 vastgesteld door de Zwitserse voedingswetenschapper dr. Hans
Ulrich Hertel, die al meer dan tien jaar probeert om zijn ontdekking
wereldkundig te maken, maar daarin wordt tegengewerkt door de Zwitserse
autoriteiten. Intussen krijgt het onderzoek van dr. Hertel meer gewicht,
aangezien recente studies eveneens aantonen dat het gebruik van een
magnetron schadelijk is voor de gezondheid. En zelfs kan leiden tot de
ontwikkeling van kanker.
Als je voedsel eet dat in een magnetron is verhit of ontdooid, treden in je bloed
veranderingen op die kenmerkend zijn voor de eerste fasen van het ziekteproces
van mensen die aan kanker lijden. Deze schokkende ontdekking had al tien jaar geleden voorpaginanieuws
kunnen zijn, als dr. Hans Ulrich Hertel niet met succes de mond was gesnoerd door fabrikanten van
magnetrons, die op een handige manier gebruik hebben gemaakt van handelswetten. Het Zwitserse Hof
verbood Hertel namelijk om zijn onderzoeksgegevens openbaar te maken, op straffe van hoge boetes – en
zelfs onder bedreiging van persoonlijk faillissement.
In maart 1993 heeft het gerechtshof in Bern een uitspraak gedaan in de zaak die door de Zwitserse
associatie van dealers van elektrische apparaten voor huishoudens en industrie tegen dr. Hertel was
aangespannen en hem verboden om publiekelijk te verklaren dat het gebruik van een magnetron gevaarlijk
is voor de gezondheid.
Bij overtreding zou hem een boete van SFR. 5000 worden opgelegd en riskeerde hij een gevangenisstraf
van een jaar. Het Zwitserse federale hof in Lausanne heeft de uitspraak een jaar later, in 1994, bevestigd.
De advocaten van de fabrikanten van magnetrons beriepen zich op de Zwitserse wet tegen oneerlijke
concurrentie, die„discriminerende, onware, misleidende en onnodig nadelige uitspraken over een leverancier
of zijn producten‟ verbiedt (1) – waarbij uitsluitend wordt nagegaan of er sprake is van handelsbelemmering
en niet of een van beide partijen kwade opzet heeft. Deze wet beperkt ook de vrijheid van de Zwitserse pers,
aangezien elk interview waarin kritisch over de magnetron wordt gesproken, gemakkelijk tot een proces zou
kunnen leiden.
De Zwitserse visie wordt niet gedeeld door de rest van Europa. In augustus 1998 heeft het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens bepaald, dat de zwijgplicht die dr. Hertel was opgelegd, in tegenspraak is met
het recht op vrijheid van meningsuiting. De Zwitserse overheid dient aan dr. Hertel 40.000 Zwitserse frank uit
te keren als compensatie voor de door hem geleden schade, zo heeft het Europese Hof gelast. Dr. Hertel
wacht echter nog steeds op vernietiging van de eerdere uitspraak. Ondanks zijn overwinning hangt hem een
boete van 8.000 Zwitserse frank boven het hoofd, als hij de magnetron in opspraak brengt. Intussen krijgt dr.
Hertel echter steun uit wetenschappelijke hoek, in de vorm van nieuwe studies, die zijn ontdekkingen van
tien jaar geleden onderschrijven.
Het onderzoek van dr. Hertel
In samenwerking met professor Bernard Blanc van het Zwitserse Federal
Institute of Technology is dr. Hertel, een voedingswetenschapper die vele jaren
voor een internationaal voedingsmiddelenbedrijf in Zwitserland heeft gewerkt, elf
jaar geleden een uitgebreid onderzoek gestart naar de invloed van voedsel uit de
magnetron op de gezondheid. Dit onderzoek hebben de twee wetenschappers
zelf gefinancierd, nadat hun subsidieaanvraag bij het Swiss National Fund was
afgewezen.
Voor het onderzoek, dat noodgedwongen op kleinere schaal is uitgevoerd dan
aanvankelijk werd beoogd, werden acht mensen van het Macrobiotisch Instituut in Kientel geselecteerd. Om
geen compromitterende factoren in het bloed te hebben werden uitsluitend mensen uitgekozen die een
macrobiotisch dieet volgden. Behalve Hertel zelf, die destijds 64 jaar was, waren alle deelnemers tussen de
twintig en veertig jaar oud.
Aan ‗Wat artsen je niet vertellen‘ liet Hertel weten: “We verbleven acht weken in hetzelfde hotel. In die
periode werd er niet gerookt, geen alcohol gedronken en geen seks bedreven.” Met intervallen van twee tot
vijf dagen kregen de vrijwilligers op een lege maag een van acht verschillende voedingsproducten: verse
melk van een biologische boerderij, of dezelfde melk op een conventionele manier gekookt, of verhit in een
magnetron; gepasteuriseerde melk; organisch geteelde groenten – rauw, of dezelfde groenten op een
conventionele manier gekookt; of verhit in een magnetron, of eerst bevroren en vervolgens ontdooid in een
magnetron.
Kort voordat deze producten werden gegeten, en vervolgens op bepaalde tijdstippen na het eten van dit
voedsel, werden bij elke vrijwilliger bloedmonsters afgenomen. De onderzoekers stelden vast, dat in het
bloed van degenen die voedsel uit de magnetron hadden gegeten, significante veranderingen optraden.
Metingen wezen op een daling van alle hemoglobine- en cholesterolwaarden, zowel van de high-density
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lipoproteïnen – het ‗goede‘ cholesterol – als van low-density lipoproteïnen – het ‗slechte‘ cholesterol (2).
Tevens nam het aantal witte bloedcellen tijdelijk meer af dan na het eten van producten die niet in de
magnetron waren verwarmd of ontdooid. Bovendien ontdekte dr. Hertel een sterk verband tussen de
hoeveelheid stralingsenergie uit de magnetron die in de verwarmde producten was opgenomen en de
helderheid waarmee bacteriën oplichten als je onder een speciaal licht naar het voedsel kijkt. Volgens dr.
Hertel zou deze energie via het voedsel in het lichaam terecht kunnen komen.
Behalve deze consequenties van het gebruik van een magnetron, heeft dr. Hertel ook non-thermale effecten
vastgesteld die, zo beweert hij, de doordringbaarheid van de celmembranen wijzigen door verstoring van de
elektrische interactie tussen de buiten- en binnenlaag van de cel. De beschadigde cellen verliezen deels hun
arbeidsvermogen en worden een gemakkelijke prooi voor virussen, schimmels en andere micro-organismen.
Verstoring van de natuurlijke herstelmechanismen van cellen leidt er uiteindelijk toe, dat deze zich
noodgedwongen op andere manieren dan gebruikelijk van energie moeten voorzien. Terwijl deze cellen
normaliter geen zuurstof nodig hebben, gaan zij in een noodtoestand van zuurstof gebruikmaken om te
kunnen voortbestaan. Dit heeft tot gevolg dat zij, in plaats van water en kooldioxide, waterstofperoxide en
koolmonoxide gaan produceren. ‗Bij deze energiegeneratie is er niet langer sprake van gezonde oxidatie,
maar van een ongezond fermentatieproces‘, zegt dr. Hertel.
Tijdens het verhittingsproces in de magnetron, die een input heeft
van 1000 watt of meer, treden ook andere chemische reacties op,
zo heeft de voedingswetenschapper vastgesteld. Als gevolg van
destructie en deformatie van voedingsmoleculen ontstaan
zogenaamde ‗radiolytic compounds‘, schadelijke stoffen die niet in
de natuur voorkomen. In wetenschappelijke kringen werd tot nu
toe algemeen aangenomen, dat voedsel dat aan straling is
blootgesteld niet meer van deze stoffen bevat dan voedsel dat op
een conventionele manier is bereid, maar de bevindingen van dr.
Hertel spreken dit tegen.
Analyse van het bloed van de deelnemers heeft ook tot de conclusie geleid, dat degenen die voedsel uit de
magnetron aten, reden hadden om zich zorgen te maken over hun gezondheid. Aan de hand van
bloedmonsters die elke morgen om 07.45 uur werden genomen, dat wil zeggen vijftien minuten na het
ontbijt, en twee uur later opnieuw, werd vastgesteld, dat het niveau van zowel erytrocyten, hemoglobine,
hematocriet als leukocyten bij deze mensen lager was dan normaal. Deze veranderingen komen overeen
met het proces dat plaatsvindt bij mensen die een neiging hebben tot bloedarmoede. In de tweede maand
van het onderzoek bleken de waarden over de gehele linie nog lager, en waren de resultaten statistisch
meer significant. Tegelijkertijd namen de cholesterolniveaus in het bloed van de vrijwilligers evenredig toe.
Het ligt voor de hand dat publicatie van deze onderzoeksresultaten in 1992 in Zwitserland grote opschudding
teweeg zou hebben gebracht. En dat fabrikanten van magnetrons, uit vrees voor financiële verliezen, er alles
aan zouden doen om te voorkomen dat dit nieuws de consument zou bereiken. Dat zij hierin zijn geslaagd, is
een triest voorbeeld van het ondergeschikte belang van het individu. Niet alleen dr. Hertel is hiervan het
slachtoffer, de druk die op zijn compagnon professor Bernard Blanc van het Federal Institute of Technology
werd uitgeoefend was zo groot, dat hij zich genoodzaakt zag om zich publiekelijk te distantiëren van het
rapport dat zij samen hadden opgesteld. Tegenover dr. Hertel heeft professor Blanc in vertrouwen
toegegeven dat hij vreesde voor de veiligheid van zijn gezin. (3) Ondanks de tegenwerking die dr. Hertel nog
steeds ondervindt, zet hij het onderzoek voort. Zijn rapporten zijn voor het publiek buiten Zwitserland
toegankelijk via zijn website en de post. (Voor het adres, zie voetnoten bij dit artikel.)
Russische ban op magnetrons
Ook de Russen hebben na de Tweede Wereldoorlog met magnetrons geëxperimenteerd. Vanaf 1957 is het
merendeel van het onderzoek uitgevoerd in het Institute of Radio Technology in Klinsk. Volgens de
Amerikaanse onderzoeker William Kopp, die zoveel mogelijk resultaten van zowel Russisch als Duits
onderzoek heeft verzameld – en die om die reden in eigen land is vervolgd (4) – hebben de Russische
forensische teams de volgende effecten op de gezondheid geconstateerd: • Verhitting van kant-en-klare
maaltijden voor de menselijke consumptie in een magnetronoven leidt tot:
• de vorming van d-nitrosodiëthanolamine (een bekende kankerverwekkende stof),
• destabilisatie van actieve proteïnehoudende moleculaire bestanddelen,
• het ontstaan van verbindingen met radioactiviteit in de atmosfeer,
• de creatie van kankerverwekkende stoffen in proteïnehydrolysaat-bestanddelen van melk en granen.
• De stralingsemissie veroorzaakt veranderingen in het afbraakmechanisme van glucoside – en galactoside
– tijdens het ontdooien van bevroren vruchten.
• Tevens wordt het afbraakmechanisme van alkaloïden in rauwe, gekookte of bevroren groenten verstoord.
• In bepaalde trace-mineral moleculaire formaties in plantaardige substanties, met name in rauwe
wortelsoorten, vormen zich kankerverwekkende radicalen.
• Als je voedsel uit de magnetron eet, treedt er een toename op van het aantal kankercellen in het bloed.

Nieuwsbrief 208 – 15 september 2014 – pag. 47

• Als gevolg van chemische reacties in voedingsproducten wordt het lymfatisch systeem uit evenwicht
gebracht, waardoor het immuunsysteem niet meer optimaal functioneert en het lichaam niet langer afdoende
is beschermd tegen de ontwikkeling van kanker.
• Als gevolg van destabilisatie van het afbraakmechanisme in voedingsproducten veranderen elementaire
voedingsstoffen, met spijsverteringsstoornissen tot gevolg.
• Uit de statistieken blijkt, dat kanker van maag en darmen vaker voorkomt bij mensen die regelmatig
voedsel uit de magnetron eten. En dat er een algemene degeneratie van celweefsel optreedt, resulterend in
een geleidelijke afbraak van het spijsverteringssysteem.
• Van alle bestudeerde voedingsproducten bleek de voedingswaarde door verhitting in de magnetron
aanmerkelijk af te nemen. Kenmerkend zijn:
• een vermindering van de natuurlijke voorziening van vitaminen van het B-complex, vitamine C, vitamine E,
essentiële mineralen en lipotrofinen,
• destructie van de voedingswaarde van nucleo-proteïnen in vleessoorten,
• verlaging van de metabolische activiteit van alkaloïden, glucosiden, galactosiden en nitrilosiden (alle
essentiële plantaardige substanties in fruit en groente),
• een opvallende versnelling van de structurele desintegratie in alle voedingsproducten. (5)
Op grond van deze bevindingen zijn magnetronovens in 1976 in de Sovjet-Unie verboden, maar dit verbod is
na de perestrojka weer opgeheven…!
Recent onderzoek
Hoewel enkele van de genoemde bevindingen nog dienen te worden getoetst in controlestudies, heeft
onderzoek in Engeland en de Verenigde Staten andere mogelijke gevaren van het gebruik van een
magnetron aan het licht gebracht. In 1990 stelden twee wetenschappers van het Department of Medical
Microbiology aan de University of Leeds vast, dat voedsel in een magnetron ongelijkmatig warm wordt. Zo
ontdekten zij, dat zout in een portie gepureerde aardappelen de temperatuur in de substantie beïnvloedt, en
dat de aardappelen minder warm worden naarmate je meer zout toevoegt.
De onderzoekers kwamen tot de conclusie, dat ‗de slechte penetratie van
microgolven in testvoedsel dat veel zout bevat, het resultaat kan zijn van de
inductie van elektrische of ionenbeweging aan het oppervlak van het
voedsel. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het ontstaan van bobbels
aan het oppervlak van kant-en-klare maaltijden die bestemd zijn voor de
magnetron. En het feit dat het voedsel aan het oppervlak doorgaans
kokendheet is, terwijl het binnenin nog koud kan zijn.‘ (6)
In 1991 is een patiënt in een ziekenhuis in Tulsa, Oklahoma, overleden aan
de gevolgen van anafylaxie, oftewel overgevoeligheid van het menselijk
organisme tegen bepaalde stoffen, nadat hij een bloedtransfusie had ondergaan met bloed dat was
opgewarmd in een magnetron. De stralingsenergie lijkt de samenstelling van het bloed op de een of andere
manier te hebben veranderd, waardoor er overgevoeligheidreacties in het lichaam van de patiënt optraden,
met de dood tot gevolg. (7) Twee jaar eerder, in augustus 1989, had onderzoek in opdracht van de Britse
overheid al aangetoond, dat levensgevaarlijke bacteriën, zoals Listeria, het verhittingsproces van voedsel in
de magnetron overleven, zelfs als de instructies nauwkeurig worden gevolgd. (8)
Als je restanten van een maaltijd bewaart en later opnieuw in de magnetron opwarmt, kan dat gevaarlijk zijn
voor de gezondheid, zo blijkt uit ander Amerikaans onderzoek. Een uitbarsting van salmonella in 1992 bleek
te zijn veroorzaakt, doordat bezoekers van een picknick overgebleven vlees mee naar huis hadden
genomen. Van de in totaal dertig mensen hadden er tien het vlees in de magnetron opgewarmd. Allen liepen
zij een Salmonella-infectie op, terwijl geen van de andere mensen, die het varkensvlees in een elektrische of
gasoven hadden gedaan of een koekenpan hadden gebruikt, ziek werd. De conclusie van de onderzoekers
luidt, dat de magnetron in vergelijking tot conventionele methoden om voedsel te verwarmen geen
bescherming biedt tegen ziekte. (9)
Niet al het onderzoek naar het verhittingsproces van voedsel in de magnetron heeft echter bewijzen van
schadelijke effecten voortgebracht. Dierproeven met het oog op mogelijke consequenties voor de
samenstelling van het bloed, uitgevoerd door wetenschappers van een onderzoeksinstituut in Zeist, hebben
niet tot de constatering van zorgwekkende veranderingen geleid (10). De
vraag is echter, of de resultaten van proeven bij ratten kunnen worden
geëxtrapoleerd naar mensen.
Pas op voor kunstmatige toevoegingen
Als je voedsel in een magnetron verhit, gaat veel van de kleur en smaak
verloren. Dit gaat vooral op voor producten die deeg bevatten. Fabrikanten
van kant-en-klare maaltijden hebben een oplossing van dit probleem
gevonden in de vorm van kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen. Deze
toevoegingen dienen er ook voor om de consument geen onderscheid
meer te kunnen laten maken tussen voedsel uit de magnetron en
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maaltijden die op de conventionele manier zijn bereid.
Wil je meer over deze additieven weten, dan raden we je het boek ‗The Perils of Progress‗ van de
Australische academici Ashton en Laura aan (11). Daarin kun je lezen: ‗Een voorbeeld van nieuwe
technologie op het gebied van kunstmatige smaakontwikkeling zijn zogenaamde susceptors. Deze middelen,
die dienen om het voedsel plaatselijk extra heet te laten worden, worden aan het verpakkingsmateriaal van
voedingsproducten voor de magnetron gehecht. Dit leidt er bijvoorbeeld toe, dat het voedsel een bruine kleur
krijgt, alsof het in een traditionele oven is gebakken. Enkele van de susceptors die voor 1992 zijn ontwikkeld,
scheiden tijdens het verhittingsproces in de magnetron echter kleine hoeveelheden van een giftige
chemische stof af, genaamd bisfenol-A-diglycidylether (BADGE). Deze stof is een bestanddeel van de
kleefstof die wordt gebruikt om de susceptors aan het verpakkingsmateriaal te bevestigen.‟
In 1992 heeft onderzoek naar chemische stoffen in 52 soorten pizza uitgewezen, dat de negen verschillende
susceptors die in een merk werden gebruikt, BADGE-concentraties bevatten van 0,2 – 0,3%. Bij verhitting in
de oven bleek deze stof in de pizza terecht te komen, ook al werden de instructies op de verpakking
nauwkeurig gevolgd. (12)
Ander onderzoek heeft uitgewezen, dat uit susceptors in de verpakking van voedingsproducten voor de
magnetron, zoals kant-en-klare pizza‘s, voorgebakken friet en wafels, een groot aantal chemicaliën vrijkomt.
In een studie werden 44 vluchtige chemicaliën geïdentificeerd, inclusief het kankerverwekkende benzeen.
(13) Een andere giftige chemische stof in verpakkingsmateriaal die bij verhitting in de oven in het voedsel
terechtkomt, is een component van de inkt op het bedrukte verpakkingskarton, namelijk benzofenon. (14)
Popcorn en graanproducten voor het ontbijt worden vaak verpakt in papieren zakken die met was zijn
bestreken, om gemakkelijk in de magnetron te kunnen worden verwarmd. Uit recent onderzoek blijkt echter,
dat zestig procent van de was in het voedsel terechtkomt, ook al volg je de instructies op de verpakking
nauwkeurig (15). Ook het plastic folie, gemaakt van pvc, waarmee het voedsel in de magnetron wordt
bedekt, blijkt tijdens verhitting schadelijke stoffen uit te scheiden. Zelfs in zulke grote concentraties, dat
onderzoekers, op grond van een studie uit 1996, het gebruik van pvc verpakkingsmateriaal ten zeerste
afraden. (16)
De boodschap is duidelijk. Verwarm geen voedsel in een magnetron, als dit niet strikt noodzakelijk is. En laat
je niet misleiden door advertenties voor kant-en-klare maaltijden, de zogenaamde snelle oplossing voor wie
geen zin of geen tijd heeft om te koken. Om optimaal te kunnen functioneren heeft je lichaam echter
volwaardig voedsel nodig. Behandel je lichaam als een Rolls Royce – en niet als een afvalbak.
Simon Best
Simon Best is samensteller en eindredacteur van de driemaandelijks nieuwsbrief Electromagnetic Hazard &
Therapy. SAE to Box 2039, Shoreham, W Sussex BN43 5JD, of kijk naar Internetsite
http://www.perspective.co.uk e-mail: simon@best89.freeserve.co.uk
Kopieën van het onderzoeksrapport van dr. Hertel zijn verkrijgbaar bij:
The World Foundation of Natural Science / Box 632 / CH-3000 Bern / Zwitserland
Tel. 0041 33 438 11 58 / Fax 0041 33 437 48 16 en/of voor meer informatie verwijzen we naar de website:
www.wffns.org
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Waar is het begonnen?
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de magnetron voor het eerst gebruikt door de Duitsers. Volgens
sommigen diende de oven om op een snelle en eenvoudige manier voedsel te kunnen bereiden in
onderzeeboten. Anderen zeggen, dat het apparaat werd gebruikt voor de ondersteuning van mobiele
operaties tijdens de invasie van de Sovjet-Unie. Hoe het ook zij, de magnetron bestaat ruim een halve eeuw.
Na de oorlog is de technologie mee teruggenomen naar de Verenigde Staten, waar deze is ontwikkeld. In
1952 werd de magnetron als huishoudelijk apparaat op de markt gebracht door de Raytheon Company.
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Tegelijk met de fastfood business won de magnetron snel terrein. Hij wordt al lang niet meer uitsluitend in de
Verenigde Staten gefabriceerd. Geen enkele overheid, waar ook ter wereld, heeft echter onderzoek gelast
naar de mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Pas in de jaren zeventig zijn voor het eerst
onderzoeksrapporten verschenen die de veiligheid van voedsel uit de magnetron in twijfel trekken.
Histologische studies naar verhitting van broccoli en wortelen in de magnetron heeft uitgewezen, dat de
moleculaire structuren van voedingsstoffen in dusdanige mate vervormden, dat de celwanden afbraken.
Daarentegen bleven de celwanden in het conventionele verhittingsproces intact. (17)
17. J Food Sci, 1975; 40: 1025-9
Hoe een magnetron werkt
Voedsel wordt in een magnetronoven verwarmd door een magnetronbuis, een
instrument dat een elektronenbundel uitstraalt die op hele hoge frequenties
trillingen teweegbrengt, waardoor microgolven ontstaan. De frequentie voor de
gemiddelde oven bedraagt 2,45 gigahertz (GHz), terwijl de output varieert van
400 tot 900 watt. De stroomvoorziening is ontworpen om een impuls van 4000
volt naar de magnetron te geven.
Bij een frequentie van 2,45 GHz neemt water het snelst elektromagnetische
energie op, waardoor voedsel dat water bevat, snel wordt verhit. De moleculen in
het voedsel worden gedwongen om zich aan te passen aan de snel wisselende velden en om hun as te
roteren. Door de aanzienlijke intermoleculaire frictie ontstaat hitte.
De microgolven worden van de magnetron de oven ingestuurd, waar zij, in tegenstelling tot conventionele
ovens, het voedsel van binnenuit verhitten. Tijdens dit proces kan het voedsel plaatselijk koud blijven –
derhalve dient het voedsel voortdurend te roteren.
Volgens de huidige veiligheidsvoorschriften mag de oven hooguit 5 milliwatt per vierkante centimeter lekken,
op een afstand van vijf centimeter van de ovendeur. Deze voorwaarde is gebaseerd op regels ten aanzien
van microgolven, die ter discussie worden gesteld door mensen die menen dat non-thermale effecten van
deze straling eveneens in aanmerking dienen te worden genomen – zoals in het geval van mobiele
telefoons. De deur van de oven dient van tijd tot tijd nagekeken te worden om er zeker van te zijn dat deze
geen gevaarlijke hoeveelheid straling lekt.
Verwarm geen (moeder-)melk in een magnetron.!!
Als je je baby de fles geeft en moedermelk afkolft, is het niet verstandig om deze
melk in een magnetron te verwarmen of te ontdooien. Zelfs bij lage temperaturen
– 20 tot 53 graden Celsius – zullen bestanddelen van de melk die het kind tegen
infecties beschermen, hun waarde verliezen. (1) Dit blijkt uit een studie van de
Stanford University in Californië. Bij temperaturen hoger dan 72 graden, zo is
vastgesteld, worden de beschermende bestanddelen in de melk grotendeels
afgebroken. De onderzoekers raden het verwarmen van moedermelk in een magnetron, zelfs bij lage
temperaturen, ten zeerste af en hebben een negatief advies uitgebracht aan ziekenhuizen waar dit een
alledaagse praktijk is.
Een andere, in Wenen uitgevoerde studie heeft uitgewezen, dat het verhitten van voedsel in de magnetron
tot een grote mate van verandering van proteïnen in voedsel leidt, een proces dat niet is waargenomen bij
conventionele voedselbereiding. In babyvoeding zijn na verhitting in de magnetron significante
hoeveelheden van D-proline en cis-D-hydroxyproline gevonden, terwijl in biologische producten normaliter
uitsluitend L-proline wordt aangetroffen. (L staat voor laevo, linksdraaiend, D voor dextro, rechtsdraaien,
refererend aan de richting waarin elektronen roteren ten opzichte van het vlak van optische polarisatie.)
De onderzoekers van Stanford waarschuwen dat ‗de conversie van trans- naar cis- gevaarlijk zou kunnen
zijn, omdat wanneer cisaminozuren worden verenigd met peptiden en proteïnen, in plaats van met hun
transisomeren, dit tot structurele, functionele en immunologische veranderingen kan leiden.‘ (2)
Ander onderzoek heeft eveneens uitgewezen, dat het verwarmen van babyvoeding in de magnetron tot
moleculaire veranderingen kan leiden in de aminozuren in melkproteïnen, waardoor niet alleen giftige stoffen
kunnen ontstaan, maar ook de voedingswaarde van de melk daalt. De hoeveelheid proteïnen die
veranderden was evenwel klein. (3)
18. Pediatrics, 1992; 89: 667-9
19. The Lancet, 1989; 9: 1392-3
20. J Am Coll Nutr, 1994; 13: 209-10
Hoe je jezelf tegen straling kunt beschermen
Als je een magnetron moet blijven gebruiken:
• Laat de oven dan regelmatig op lekkage controleren. Het belangrijkste aandachtspunt is de deur, die goed
dient te sluiten.
• Doe de deur nooit open als de oven aanstaat.
• Blijf op minimaal een meter afstand van de oven wanneer deze in gebruik is om het cumulatieve effect van
straling te vermijden. Dit is in het bijzonder van belang voor kinderen. Als je aan microgolven wordt
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blootgesteld, loopt met name de lens van het oog gevaar, omdat de energie op geen enkele manier kan
worden afgeleid.
• Verhit geen diepvriesproducten en kant-en-klare maaltijden, met name als dit voedsel in de verpakking
dient te worden opgewarmd.
• Gebruik bakjes die niet van pvc zijn gemaakt.
• Ontmoedig je kinderen om voedsel uit de magnetron te eten en wijs hen op het stralingsgevaar.
• Wees ervan bewust dat in de meeste restaurants gebruik wordt gemaakt van grote commerciële
magnetronovens. Voor het personeel vormen deze ovens een nog groter risico, en degenen die ze
gebruiken, zouden hiervoor moeten worden gewaarschuwd.
http://boinnk.nl/blog/79767/in-een-vorig-artikel-hadden-we-het-over-de-magnetron-maar-daar-valt-nog-meervan-te-zeggen/

Dertig leugens die de grote massa gelooft
Wanneer je zo om je heen kijkt dan zie je dat een massaal deel van
de bevolking ieder begrip van de werkelijkheid verloren schijnt te
hebben.
Dat onze gemeenschap eigenlijk alleen nog draait omdat mensen de
werkelijkheid ontkennen of ervan weglopen.
Ontkenning is dat wat iedere sector van onze beschaving zoals de
medische, financiële, overheids en agrarische, nog laat voort
modderen.
Wanneer men dan wordt geconfronteerd met die werkelijkheid dan is het voor velen een ―uncomfortable
truth‖. Iets wat ze eigenlijk liever niet willen weten want dan verliezen ze hun ―houvast‖ om de dagelijkse rat
race aan te kunnen.
Dus sluiten ze zich af en leven verder in een sprookjeswereld, omringd door leugens. Zoals een aantal die
hierna volgen.
Leugens die ze tegenover zichzelf blijven herhalen totdat het voor hen de ―werkelijkheid‖ wordt.
Leugen 1.
Alle door de overheid goedgekeurde medicijnen zijn veilig om te gebruiken omdat de overheid het publiek
beschermt.
Leugen 2.
Voedselprijzen blijven stijgen omdat inflatie iets natuurlijks is dat niet kan worden tegengehouden.
Leugen 3.
Wanneer ik berichten zie en lees in de mainstreammedia dan vertellen zij mij de werkelijke situatie over de
dingen die op deze wereld gebeuren.
Leugen 4.
De chemische stoffen die worden toegevoegd aan ons voedsel worden uitgebreid getest op veiligheid.
Leugen 5.
We kunnen onbeperkt water uit de grond pompen. Dit zal nooit op raken.
Leugen 6.
We kunnen ook voor altijd fossiele brandstoffen uit de grond pompen en deze zullen ook nooit op raken, dus
waarom maken we ons druk?
Leugen 7.
Als er iets ergs gebeurt zoals een nationale bedreiging of een natuurramp dan zal de overheid voor mij
zorgen.
Leugen 8.
Het maakt niet uit waar mijn voedsel vandaan komt zolang het maar goedkoop is en lekker smaakt.
Leugen 9.
GMO producten moeten wel veilig zijn om te eten omdat een groep wetenschappers die door de
biotechindustrie worden betaald elkaar ervan verzekeren dat GMO veilig is en
dus hebben ze ―wetenschappelijke consensus‖ bereikt.
Leugen 10.
Overheidsschuld maakt niet uit want de overheid kan op ieder gewenst moment
net zoveel geld creëren als ze willen.
Leugen 11.
Het moet wel veilig zijn om kwik toe te voegen aan vaccinaties anders zou de
overheid dit nooit goedgekeurd hebben.
Leugen 12.
Biologische landbouwproducten zijn tijdverspilling. Ik koop conventionele

Nieuwsbrief 208 – 15 september 2014 – pag. 51

producten die zijn behandeld met pesticiden omdat de kankerbehandeling die ik over 20 jaar nodig heb toch
door mijn zorgverzekering wordt betaald.
Leugen 13.
De geschiedenis zoals die door kinderen op school wordt geleerd is waar.
Leugen 14.
Het doorslikken van fluoride chemicaliën is goed voor kinderen en baby‘s. Daarom voegen veel landen en
steden dit ook toe aan hun drinkwater.
Leugen 15.
Griepprikken voorkomen dat je griep krijgt. Daarom staat er ook op de bijsluiters openlijk dat er geen
wetenschappelijk bewijs is dat griepvaccins griep voorkomen.
Leugen 16.
Wat door de wetenschap wordt onderschreven moet wel waar zijn. De wetenschap wordt nooit vervalst door
corrupte wetenschappers en hun verborgen agenda‘s. Wetenschappelijke conclusies zijn nooit fout.
Leugen 17.
Het wereldwijde ecosysteem kan onbeperkte menselijke vervuiling aan zonder echt negatieve gevolgen. We
kunnen gewoon blijven doorgaan met het onbeperkt dumpen van vergif in het milieu.
Leugen 18.
De straling van mobiele telefoons is onschuldig. De reden dat wij dit weten is omdat de
communicatiebedrijven wetenschappers hebben ingehuurd ons te vertellen dat dit zo is.
Leugen 19.
Als iedereen iets doet, moet het wel het juiste zijn om te doen. Want, zeg nu zelf, hoe kunnen zoveel
mensen het verkeerd hebben?
Leugen 20.
We hoeven geen noodvoorraad voedsel aan te leggen want er is altijd meer in de supermarkt.
Leugen 21.
We hoeven ons niet echt zorgen te maken over Ebola of andere besmettelijke ziektes omdat de
farmaceutische bedrijven altijd wel met een honderd procent veilig vaccin op de proppen komen wat geen
bijwerkingen heeft.
Leugen 22
Logisch dat politiemensen er tegenwoordig bijna net zo uit zien als zwaar bewapende militairen. Dit is nodig
om de strijd tegen de alsmaar groeiende misdaad het hoofd te kunnen bieden.
Leugen 23
Mijn stem telt mee in de nationale verkiezingen. Wij leven in een democratie waar de bevolking de macht
heeft over de overheid.
Leugen 24
Mijn geld is altijd veilig op de bank omdat de overheid dit garandeert.
Leugen 25
Mijn oncoloog adviseer chemotherapie alleen omdat hij begaan is met mijn welzijn, niet omdat daar door de
industrie veel geld aan wordt verdiend.
Leugen 26
De overheid legt helemaal niet mijn telefoongesprekken vast en lezen ook niet mijn e-mails. Waarom zouden
ze? Ik heb toch niets te verbergen?
Leugen 27
De enige manier waarop ik mij tegen besmettelijke ziektes kan beschermen is door het nemen van vaccins
en goede hygiene. Vitamine D en een sterk immuunsysteem hebben daar helemaal niets mee te maken.
Leugen 28
Als je kanker krijgt is dat gewoon pech of het komt door roken. Het heeft niets te maken met het voedsel dat
ik eet of de chemicaliën in mijn leefomgeving.
Leugen 29
De straling die vrijkomt door de kernramp bij Fukushima valt wel mee. Natuurlijk was het vele malen erger
dan het kernongeluk in Chernobyl in Rusland in de jaren '80, maar volgens overheden hoeven wij ons
absoluut geen zorgen te maken.
Leugen 30
De menselijke beschaving is de enige in ons zonnestelsel.
Zo zijn er nog talloze leugens te bedenken waarmee de grote massa door het leven gaat. Die ze allemaal
zullen proberen zolang mogelijk vol te houden want anders stort hun wereldje in elkaar.
Want stel je voor dat je zelf moet gaan nadenken. Dan nog maar liever luisteren naar de sprookjes van Rutte
en Timmerfrans.
Bron: Natural News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8340:dertig-leugens-die-de-grotemassa-gelooft&catid=30:bewustzijn&Itemid=43
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Is een derde wereldoorlog onafwendbaar? (deel 4)
Strategisch partnerschap tussen Russen en Chinezen
Door: Franklin ter Horst
China zal in de eindfase van het huidige wereldbestel een groot en indrukwekkend volk vormen en opkomen
als een formidabele eindtijdmacht. Dat begint inmiddels op velerlei gebied zichtbaar te worden. Er doen zich
profetische ontwikkelingen voor in het huidige China. China bouwt haar militaire macht sneller op dan de
militaire analisten van de Amerikaanse inlichtingendiensten ooit voor mogelijk hebben gehouden.
Afgevaardigden van defensie spreken van een onrustbarende ontwikkeling. De militaire opbouw is
gigantisch en omhelst een serie hoogtechnologische wapens waarmee men welke tegenstander dan ook,
een vreselijke slag kan toebrengen. Evenals in de tijd van de opkomst van Nazi-Duitsland, zijn er ook nu
wereldleiders die hun ogen sluiten voor de massale bewapening van China. Peter W.Rodman schreef in een
publicatie van ―The Nixon Center‖ dat de Verenigde Staten denken de enige overgebleven supermacht op
de wereld te zijn. Maar volgens Rodman dienen de Amerikanen op hun tellen te passen want in de
afgelopen eeuwen zijn andere supermachten te gronde gegaan door zelfoverschatting of
onoplettendheid.,,Ook Japan heeft men destijds te weinig gewantrouwd” aldus Rodman.
China heeft militaire basis ingericht in de Indische oceaan, de Zuid-Chinese zee, de Straat van Malakka, het
centrum van de Grote oceaan en het Caribisch gebied. Ze zijn overal bezig met het bouwen van
bruggenhoofden. Henry Kissinger zei in april 2008 dat hij voorziet dat Rood-China een grote macht in het
Verre-Oosten zal worden.
Op 12 oktober 2011 had Vladimir Poetin een ontmoeting met de voormalige Chinese president Hun Jintao
om de vriendschap tussen beide landen nog eens te benadrukken. Jintao zei net als Poetin van mening te
zijn dat de Verenigde Staten en de NAVO zich aan het voorbereiden zijn voor een wereldwijd gewapend
conflict. Beide kernmachten hebben zich een tegenstander getoond van de Amerikaanse plannen voor een
raketschild in de ruimte.
Reeds in juli 2001 hebben de Russen met de Chinezen een strategisch partnerschap gesloten. De
gesprekken op hoog niveau tussen China en Rusland geven aanleiding tot grote ongerustheid onder de
Westerse experts. In de Verenigde Naties is het al goed te merken dat de Russen en de Chinezen elkaar de
bal toespelen, en het steeds vaker roerend eens zijn. Russen en Chinezen hebben al diverse gezamenlijke
legeroefeningen achter de rug en hebben in bedekte termen gewaarschuwd, dat zij atoomwapens zullen
gebruiken tegen de Verenigde Staten wanneer zij vinden dat hun belangen in gevaar komen. Het doel van
de samenwerking is ook eventuele machtsuitbreiding van de westelijke allianties naar het oosten,
doeltreffend te kunnen beantwoorden. De samenwerking omhelst ook militaire samenwerking ingeval er
agressie dreigt tegen een van hen.
China heeft Amerika gewaarschuwd dat het tot een oorlog zou kunnen komen indien de Verenigde Staten
mocht besluiten Taiwan (het vroegere Formosa) te hulp te komen bij een aanval van China. Washington
heeft namelijk toegezegd Taiwan militair te zullen bijstaan indien het mocht worden aangevallen. China heeft
een wet aangenomen die de leiders van het land een legale basis biedt voor een aanval op Taiwan. China
ziet dit eiland nog altijd als een deel van China. Het Chinese leger houdt met regelmaat militaire oefeningen
in de straat van Taiwan, een zee-engte tussen China en Taiwan. De Chinese generaal-majoor Zhu
Chenghu, hoofd van de Chinese Nationale Defensie Universiteit, baarde op 16 juli 2005 opzien, toen hij zei
dat China kernwapens tegen Amerika zal gebruiken indien er een militair conflict met Taiwan mocht
uitbreken.
Hoge officieren van de Chinese landmacht en marine houden rekening met een grootschalige militaire
confrontatie en alle legeronderdelen zijn er op gericht het bij verrassing te kunnen uitschakelen van Amerika.
De Amerikaanse defensiegigant General Dynamics voorspelt dan ook dat China op zeker moment een
preventieve aanval op de VS zal uitvoeren. ‗De Amerikanen zullen erop moeten rekenen dat honderden
steden door ons worden vernietigd, en wij zullen ons voorbereiden op de vernietiging van al onze steden ten
oosten van Xian (centraal China).‘ China bezit circa 400 atoomwapens en intercontinentale raketten
waarmee alle landen in de wereld binnen hun bereik liggen. Op 9 januari 2014 heeft China een nieuwe
hypersonische raket (WU-14) getest die de Amerikaanse raketafweer te snel af zou kunnen zijn.
Peking stookt de mensen op tegen de Verenigde Staten zegt Joseph Perkins in ―The Schwarz Report‖,
waarin hij refereert aan twee in ―The Washington Times‖ gepubliceerde rapporten, afkomstig van het
Pentagon en de ―U.S.China Security Commission‖. Amerikaanse officials reageerden met verbijstering op de
felle nationalistische retoriek in de Chinese media en op het internet.
Tijdens het bezoek van Barack Hussein Obama aan China in 2009 spraken diplomaten van een ‗ijzige‘
persoonlijke sfeer tussen Obama en de toenmalige Chinese president Hu Jintao. Obama zou zelfs ronduit
zijn vernederd.
Er was geen enkele sprake van de oppervlakkige vriendelijkheid die eerdere Amerikaanse presidenten wél
hadden ervaren bij hun bezoek aan China. Hu Jintao weigerde verder ook maar een seconde Obama‘s
pleidooi voor een devaluatie van de Chinese munteenheid te overwegen. De Chinese leider deed slechts
wat vage toezeggingen om samen te werken op het gebied van klimaatverandering. Maar drie weken later
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liet hij de Amerikanen tijdens de klimaatconferentie die in december 2009 onder auspiciën van het in Geneve
zetelende Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties, in Kopenhagen
plaatsvond, volkomen in de kou staan.
In november 2010 ontstond het nodige oproer over een onbekende raketlancering voor de kust van
Californië en een dag later boven New York. Daar werd een object gefilmd dat zeker 13.000 km. per uur
moet hebben gevlogen en verdacht veel leek op een raket.
Veel onafhankelijke experts zijn het er over eens dat de raketlancering bij Californië afkomstig moet zijn
geweest van een Chinese onderzeeër. Naast dit voorval werd de Amerikaanse marine onaangenaam verrast
door het plotselinge opduiken van een Chinese Song-klasse onderzeeër, precies tijdens een oefening rond
het vliegdekschip USS Kitty Hawk ten zuiden van Japan. Volgens een woordvoerder van de NAVO zijn de
Amerikanen behoorlijk geschrokken van het feit dat China klaarblijkelijk al zulke moderne onderzeeërs heeft
dat het -zonder op te vallen, vliegdekschepen kan benaderen- en in potentie zo kan vernietigen.
Eindtekst
Wat de wereld vandaag meemaakt is eeuwen geleden al door de Bijbelse profeten voorzegd. Gods
profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de ‗laatste dagen‘ zal toegaan.
Bijbelse profetieën onthullen een hachelijke eindtijd gekenmerkt door bedrog en verraad. De Bijbel
waarschuwt niet op machthebbers te vertrouwen bij wie geen heil is. (Psalm 146:3-4). God zal de raad der
volkeren verbreken en de gedachten der natiën verijdelen. (Psalm 33:10). De wereld bevindt zich in de tijd
waarin de komst van de antichrist zich aandient. Deze dictator zal als een god aanbeden worden. Alle
naties, godsdiensten en levensbeschouwingen zullen onder één dictatoriaal gezag geplaatst worden waar
geen geloof meer zal worden toegestaan in de God van de Bijbel. De macht van de antichrist zal echter
maar tijdelijk zijn, want het Koninkrijk van Yeshua haMashiach is de grote zekerheid voor de toekomst. Er is
maar één echte weg en dat is Gods weg naar Zijn Koninkrijk op aarde en dat is een weg van gerechtigheid
en vrede. Alle aardse machten zullen straks net als de slapende christenen als een ‗dief in de nacht
overvallen‘ worden. Zij zien totaal niet hoe laat het is op Gods tijdklok.

In Schotland dreigt een omgekeerde bankrun… het geld blijft maar de banken lopen weg
Bron / origineel: (c) www.express.be
4 financiële instellingen - Royal Bank of Scotland, Lloyds, Standard Life en de
Clydesdale Bank - en de financiële poot van de supermarktketen Tesco hebben
aangekondigd Schotland te zullen verlaten indien de Schotten op 18 september
voor onafhankelijkheid kiezen.
Volgens de banken zou ‗de onafhankelijkheid te veel materiële onzekerheden
met zich meebrengen, die op hun beurt de kredietbeoordeling van de banken en
het fiscale, monetaire, legale en regelgevende landschap waarin ze opereren,
negatief kunnen beïnvloeden.‘
Alle genoemde banken geven aan hun Schotse activiteiten naar Londen te
zullen verhuizen mocht de ‗ja‘-stem het halen.
Volgens de banken zou ‗de onafhankelijkheid te veel materiële onzekerheden
met zich meebrengen, die op hun beurt de kredietbeoordeling van de banken en
het fiscale, monetaire, legale en regelgevende landschap waarin ze opereren, negatief kunnen beïnvloeden.‘
Alle genoemde banken geven aan hun Schotse activiteiten naar Londen te zullen verhuizen mocht de ‗ja‘stem het halen.
Tesco meldt tevens dat Schotland een belangrijke markt is, die ongeacht de uitslag van de stembusslag, een
prioriteit voor de supermarktketen blijft en dat de relocatie van de financiële poot naar Londen amper een
weerslag op de betrokken werknemers zal hebben.
De meeste bedrijven hebben zich tot nog toe buiten het onafhankelijkheidsdebat gehouden, omdat ze
werknemers, noch klanten voor het hoofd wilden stoten. Maar nu de Schotse nationalisten de kloof steeds
verder lijken te dichten lijkt het er op dat de bedrijfswereld toch van zich wil laten horen.
De Schotse financiële industrie telt 150.000 werknemers en is goed voor ruim 13% van de Schotse
economie.
Eerder al hadden Schotse whiskyproducenten aan de alarmbel getrokken inzake een mogelijk Schots
vertrek uit Groot-Brittannië en de EU.
In tegenstelling tot de meeste afscheidingsbewegingen gaan de pro-onafhankelijkheidsargumenten van de
SNP (de Scottish National Party) niet over onderdrukking of culturele verschillen, maar eenvoudigweg over
geld. Schotland zou als onafhankelijk land zelfs de zesde rijkste natie ter wereld worden dankzij de
bloeiende whisky-industrie en de significante olievoorraden, zeggen woordvoerders van de SNP.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/in_schotland_dreigt_een_omgekeerde_bankrun_het_geld_blijft_maar_de_banken_l
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Directeur bedrijf dat vliegtuigen Malaysia Airlines ontmantelt herstelde nummerfout foto Cor Pan
Posted on Sep 14, 2014 in Algemeen, Vlucht MH17
Op 17 juli 2014 schrok de wereld op van het vermeende neerhalen van vlucht
MH17 van Malaysia Airlines. Diezelfde dag nog verschijnen berichten dat
passagier Cor Pan een foto van het vliegtuig zou hebben geplaatst met daarbij
de opmerking ‗Mocht hij verdwijnen, zo ziet hij d‟r uit‗, waarmee hij refereerde
naar de verdwenen vlucht MH370 eerder dit jaar. Na de vliegramp met vlucht
MH17 van Malaysia Airlines produceerde het persbureau Reuters een nieuwe
foto van een toestel aan de gate. Deze foto vindt u onder deze link. De datum
waarop de foto gepubliceerd werd, is 18 juli. Dat is 1 dag na de vliegramp. Deze
foto is om twee redenen extreem belangrijk geworden in het achterhalen van de
waarheid achter de vliegramp. Om te beginnen is het belangrijk dat u let op de letters bij het neuswiel luik. U
ziet hier ‗RD‘ staan. Een ander belangrijk punt in het ontrafelen van het MH17 mysterie, is de naam die u ziet
staan onderaan het persbericht. De naam Yaron Mofaz is uitermate belangrijk. Na grondige analyse mogen
we namelijk concluderen dat Yaron Mofaz 6 dagen na de vliegramp directeur is geworden van
nevenvestiging van het moederbedrijf –PENTAGON 2000 – waarvan de dochteronderneming – genaamd
GA Telesis – vliegtuigen voor onder meer Malaysia Airlines ontmantelde. Aan het slot van dit artikel zal de
lezer tot de conclusie komen dat Yaron Mofaz de foute publicatie van de foto van Cor Pan met daarop de
wielluik code RC wel moest corrigeren en dat GA Telesis waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de productie
van de brokstukken op de rampplek in de Oekraïne. De in alle media gepubliceerde foto van Cor Pan vindt u
onder deze link. Op de website Niburu.co vindt u een heldere analyse van het verschil tussen beide foto‘s.
Het probleem bij de foto van Cor Pan was dat er ‗RC‘ op het neuswiel luik stond terwijl de brokstukken op de
rampplek toch echt ‗RD‘ lieten zien (zie hier).
We beginnen onze zoektocht bij de familie Mofaz. Via deze familie komen we al
snel uit bij het bedrijf PENTAGON 2000. Nu is een softwarebedrijf mogelijk een
uitstekende dekmantel voor andere activiteiten, maar in het company profile
vinden we het volgende [citaat] PENTAGON 2000 Software, Inc. is a leading
vendor of enterprise software systems used in the aerospace, electronics,
defense, power systems, metals trading and related high technology industries.
Ik vraag me af wat dat ‗metals trading‘ tussen hun bedrijfsomschrijving doet,
maar laten we eerst eens kijken naar wie er allemaal in de top van dit bedrijf zitten:
Gabriel Mofaz, President
Hezi Mofaz, Vice-President Research & Development
Yossi Mofaz, Chief Financial Officer (CFO)
Zviel Mofaz, Vice-President Operations & Customer Service
De familie Mofaz zit dus goed verweven in de vliegtuigindustrie, zo blijkt. De oprichter van PENTAGON 2000
is Avraham Mofaz, de vader van Shaul Mofaz. Shaul is de ex-minister van defensie van Israël en huidige
partijleider van de Israëlische partij Kadima. Opmerkelijk is overigens dat deze Avraham Mofaz twee keer is
overleden. Eén keer in 2001, aldus Israël National News (zie hier) en één keer in 2012. De website van
PENTAGON 2000 wijdt namelijk een volledig pagina aan Avraham Mofaz en vermeld trots zijn vrijmetselaars
verleden met als kop ‘1922-2012′.
De reden dat de connectie PENTAGON 2000 en de familie Mofaz zo belangrijk is, komt mede omdat Yaron
Mofaz (de maker van bovenstaande Reuters foto) ook onderdeel van deze familie is. Een andere reden
schuilt in het feit dat PENTAGON 2000 verbonden is met het bedrijf dat meerdere vliegtuigen van onder
meer Malaysia Airlines ontmantelde. Dat bedrijf heet GA Telesis en is gevestigd in Fort Lauderdale te
Florida. Het bedrijf GA Telesis stond tot vóór januari 2011 bekend als Ultimate Aircraft Composites LLC,
zoals blijkt uit dit bericht van Bloomberg Businessweek. Het is zeer waarschijnlijk dat PENTAGON 2000 als
dekmantel dient voor de relatie met GA Telesis. Uit onderstaandpersbericht van 2005 wordt de relatie tussen
de twee duidelijk. In het persbericht wordt nog de oude naam van GA Telesis gebruikt.

Vervolgens komen we tot de ontdekking dat GA Telesis verantwoordelijk is geweest voor de ontmanteling
van tenminste 3 vliegtuigen waaronder een van Malaysia Airlines. Dit blijkt uit een persbericht (onderaan
pagina) op een nieuwssite voor de vliegtuigindustrie. De drie te ontmantelen toestellen zouden zijn:
Boeing 777-200ER (voormalig toestel van Malaysia Airlines)
Boeing 767-200ER (voormalig toestel American Airlines)
Boeing 757-200 (voormalig toestel United Airlines)
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In het persbericht staat nadrukkelijk [citaat] the aircraft have entered the GA Telesis disassembly production
line in the US. De drie vliegtuigen bevinden zich dus volgens de officiële berichten in de Verenigde Staten op
het moment van publicatie 12 juli 2013. Een bericht op Planespotters.net geeft echter aan dat Malaysia
Airlines de Boeing 777-2H6(ER) met de registratie 9M-MRI op 4 oktober 2013 heeft opgeslagen (std=stored)
op LDE. De IATA-code LDE staat voor: Tarbes-Lourdes-Pyrenees Airport in Frankrijk. Vervolgens wordt het
toestel op 21 oktober 2013 toegevoegd aan de vloot van GA Telesis en op 4 november 2013 opgeslagen op
TLV. De IATA-code TLV staat voor: Ben-Gurion Airport, Tel Aviv, Israël. De registratie van het toestel
verandert van 9M-MRI naar N105GT, een Amerikaanse registratie. Er staat vanaf dat moment dus een exMalaysia Airlines B777-200 (9M-MRI) met registratie N105GT op naam van GA Telesis in Tel Aviv, terwijl dit
toestel volgens het voorgaande persbericht door GA Telesis ontmanteld zou worden in de VS. Voor iedereen
die moeite heeft dit alles te volgen zal ik het vertalen. Er is gerommeld met de opslag en ontmanteling van
toestellen. Een toestel dat door GA Telesis ontmanteld zou worden, heeft een ander nummer gekregen en
staat stiekem in Tel Aviv opgeslagen. Maar dat niet alleen er ligt dan ook nog eens een relatie tussen de
maker van de Reuters foto (met het RD nummer) en het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de ontmanteling
via Yaron Mofaz.
En weet u wat nu helemaal bijzonder is? Op 23 juli 2014, 6 dagen na het incident met de MH17, wordt een
dochteronderneming van PENTAGON 2000 opgericht in Dublin, Pentagon 2000 Software Erp Limited. De
twee directeuren van dit bedrijf die benoemd worden zijn: Gabriel Mofaz en Yaron Mofaz (de maker van de
Reuters foto).
De betrokkenheid van deze familie Mofaz bevestigt mijn sterke vermoeden dat zowel Rusland als het
Westen meewerken aan deze hoax en beide niet van plan zijn de waarheid te onthullen. Beide partijen zijn
gebaat bij een oorlog en de wederzijdse olie-, gas- en wapenbelangen zijn allang verdeeld. Beide partijen
dragen bij aan de Albert Pike/Mazzini-agenda zoals hier veelvuldig besproken. Beide partijen dragen bij aan
de vestiging van een wereldregering. De betrokkenheid van de familie Mofaz en hun firma‘s die de
dekmantels moesten vormen door middel van ―ontmanteling van vliegtuigen‖ is bewezen door de Reuters
foto van Yaron Mofaz. Het vermoeden dat ik reeds uitsprak indit filmpje, dat de brokstukken in de Oekraïne
afkomstig zijn van het toestel van verdwenen vlucht MH370, wordt steeds waarschijnlijker. Dat de familie
Mofaz met hun firma‘s technisch gezien over de mogelijkheden beschikte om brokstukken van een vliegtuig
daar ter plaatse te hebben neergelegd, mag wel duidelijk zijn. Ze zitten er vuistdiep in.
Als we daarnaast nog eens de analyse van de satellietbeelden
leggen en kunnen concluderen dat er voor de ramp grote
gebouwen stonden die daarna verdwenen zijn, dan wordt het
raadsel steeds verder ontrafeld. De NOS merkte op 21 juli 2014
op dat Google satellietbeelden heeft gepubliceerd van de
crashsite en dat de beelden zijn gemaakt ―door verschillende satellieten gisteren en vandaag―. Op
bovenstaand plaatje ziet u links de locatie voor de vliegramp en rechts de locatie na de vliegramp. Waar zijn
die gebouwen ineens gebleven? Vindt u dat niet op zijn minst verdacht? Op deze fotozien we dan ook nog
eens een groot aantal witte loodsen onderop en vlakbij de ramplocatie. Google maps bevestigt nog steeds
de situatie te zien vóór de crash, dus mét gebouwen (zie hier). Het moge duidelijk zijn: hier zit een Mofaz
luchtje aan. Niet voor niets was het dus Yaron Mofaz die de nummerfout op de foto van Cor Pan moest
herstellen met een nieuwe foto. Mijn vermoeden is dat de familie Mofaz met haar bedrijf GA Telesis de rampscene gecreëerd heeft en de brokstukken, lichamen (poppen) en overige op de ―ramplocatie‖ hebben
neergelegd. Zit hier een Mossad/Mofaz luchtje aan? U mag het zeggen.
Bron linkvermeldingen: Dailymail.co.uk, Abc.net.au, Niburu.co, Pentagon2000.com,Wikipedia, Wikipedia,
IsraelNationalNews.com, GAtelesis.com,investing.businessweek.com, aog.com, planespotters.net,
solocheck.ie,mas17.123website.nl
http://www.martinvrijland.nl/2014/09/14/directeur-bedrijf-dat-vliegtuigen-malaysia-airlines-ontmanteltherstelde-nummerfout-foto-cor-pan/
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Juncker voortvarend aan de slag, EU-dictatuur een feit
Geplaatst op 14 september 2014 door Auteur
Wie nog dacht dat we in een democratie leefden, is daar na de afgelopen week wel van genezen. De EU,
waar inmiddels meer dan de helft van onze wetten vandaan komt, is geen democratisch instituut meer.
Wie nog twijfelde of we misschien met Juncker de goede kant op zouden gaan (de man beloofde tenslotte
meer transparantie, meer democratie en een kleinere EU) weet nu beter: Juncker is bezig de EU in
moordend tempo definitief tot een dictatuur om te smeden. Dan is het helemaal gedaan met onze inspraak,
met onze rechten, onze vrijheid, onze gezondheid, onze natuur, onze … Dan is het gedaan met ons.
Wat is er gebeurd?
Nieuwe Europese Commissie vertegenwoordigt bedrijfsleven
Op 10 september jl. presenteerde Juncker zijn nieuwe Europese Commissie: 20 commissarissen, 7 vicevoorzitters en 1 voorzitter, hijzelf. Tenminste 2 eurocommissarissen zijn directe vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven. Jonathan Hill die de zware en cruciale portefeuille Financiële Stabiliteit, Financiële
Dienstverlening en Kapitaalmarkten gekregen heeft en Miguel Arias Cañete voor de belangrijke post
Klimaatactie en Energie.
De Brit Jonathan Hill is van origine bankenlobbyist, hij heeft een eigen lobbyfirmaQuiller Consultants voor
banken en andere financiële instellingen. De carrière van Hill toont aan dat hij geen problemen heeft met
politici en lobbyisten die een gezellige relatie onderhouden, geholpen door een alsmaar draaiende draaideur.
Sven Giegold, financieel woordvoerder van de Groenen zegt:
“Het is een onverdragelijke provocatie, deze man de zeer gevoelige financiële portefeuille toe te wijzen. (..)
Het Parlement werkt al jaren aan strengere regelgeving voor de financiële markten, en nu zou een lobbyist
commissaris worden.”
De Spanjaard Miguel Arias Cañete, eurocommissaris voor Energie en Klimaat heeftbanden met de olieindustrie. Tot 2012 was hij CEO van de oliemaatschappij Petrolifera Ducar. Na zijn verhuizing naar de
Spaanse regering deed Cañete het voorzitterschap over aan zijn zwager. Maar hij heeft nog steeds minstens
85.349 aandelen in het bedrijf.
Als minister kwam hij onder druk te staan wegens belangenverstrengeling. Petrolifera Ducar deed zaken met
de staat, maar Cañete had dat voor het Spaanse parlement geprobeerd te verbergen. Deze man wordt
verantwoordelijk voor het klimaatbeleid … Het Europese Parlement wil dat Cañete in ieder geval zijn
aandelen in Petrolifera Ducar afstoot. De milieubeweging houdt het hart vast voor deze nieuwe EUcommissaris.
EU-milieubeleid wordt geschrapt
Via AnderEuropa: Een coalitie van de grootste milieu-ngo‘s in Europa zien de presentatie van het team van
Juncker als een soort staatsgreep van de bedrijfswereld en een totale torpedering van het milieubeleid. Met
de structuur van deze commissie worden de belangen van de Europese burgers verraden. De milieu-ngo‘s
hebben eenbrandbrief naar Juncker gestuurd.
“In plaats van duurzaamheid centraal te stellen in zijn nieuwe team, heeft Juncker besloten om het te
verbannen naar de marges, door het schrappen van de speciale functies van een klimaat- en een
milieucommissaris. Ook de benoeming van een eerste vice-president voor deregulering die een
concurrentiepositie-filter moet zetten op alle initiatieven is onaanvaardbaar”
reageerde Jeremy Wates, de secretaris-generaal van de European Environmental Bureau (EEB, de grootste
federatie van milieu-NGOs in Europa).
Wat nu gaande is, is ongezien in de geschiedenis van de EU. Als de plannen van Juncker werkelijkheid
worden, dan zal zijn Commissie waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als het moment dat we een
gezamenlijke confrontatie met en de aanpak van onze groeiende milieuproblemen opgegeven hebben.
Een voorbeeld: volgens Juncker zou niet het departement milieu, maar het departement ondernemingen
moeten beslissen of chemicaliën al dan niet een gevaar voor onze gezondheid vormen.
Burgerinitiatief TTIP geblokkeerd
Op 11 september jl. besloot de Europese Commissie dat het beetje burgerinspraak in de EU dat er nog was,
maar helemaal afgeschaft moest worden.
Het was een bescheiden verzoek van de inwoners van Europa: een burgerinitiatief voor TTIP. Maar liefst 1
miljoen handtekeningen beloofden ze te verzamelen om de Europese Commissie te bewegen hun
onderhandelingen over het vrijhandelsverdrag TTIP te heroverwegen.
Dus niet: 1 miljoen handtekeningen om daarmee de onderhandelingen meteen stop te kunnen zetten. Nee,
alleen maar het verzoek: alstublieft commissie wilt u er nog eens naar kijken? Wilt u een zitting houden in
het Europese Parlement en onze argumenten serieus nemen? Wilt u alstublieft, alstublieft een keertje
serieus met ons in gesprek.
De onderhandelingen over TTIP worden achter gesloten deuren gevoerd met vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven. Gewone burgers zitten daar niet aan tafel. Voor 1 keertje zouden 1 miljoen burgers met de
almachtige Commissie in gesprek mogen, 1 keertje maar.
Nee, zegt Juncker, veel te lastig,
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„de onderhandelingsmandaten voor TTIP en CETA zijn een interne aangelegenheid tussen Europese
instellingen en zijn dus geen onderwerp van een burgerinitiatief.‟
Het argument snijdt geen hout en dat weet Juncker ook. Van tevoren is het ECI (European Citizens‘
Initiative) Stop TTIP door juristen uitgebreid bekeken. Het verzoek moet onder de huidige wetgeving gewoon
geaccepteerd worden. Maar Juncker heeft er geen zin in.
Juncker wil het gezellige onderonsje van multinationals niet verstoord zien door lastige burgers.
De toon is gezet. Het wordt steeds duidelijker met wie en met wat we hier te maken hebben: we worden
geregeerd door lobbyisten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Ze dulden geen tegenspraak. In
deze EU-superstaat zijn de multinationals de baas, bedrijven als Bayer en Monsanto, Shell en DuPont, en
andere grote olie-, gas-, farmacie-, voedingsmiddelen-, chemie-, technologie- en landbouwbedrijven en
natuurlijk boven alles de Banken.
We kunnen er niet meer omheen: de EU is een dictatuur en Jean-Claude Juncker is door de almachtige
bedrijvenlobby aangesteld als de dictator.
http://langleveeuropa.nl/2014/09/juncker-voortvarend-aan-de-slag-eu-dictatuur-een-feit/#more-21203

MH17 eerst aangeschoten voor ontploffing…??
2014 © WantToKnow.nl/.be
Tja, zo dan kijk je naar het RTL-nieuws van 9 augustus (zie hierboven het fragment) en zo hoor je
plotseling een getuige dátgene verklaren wat in TOTALE tegenspraak is met de theorie van de BUKraketinslag..!! Tot op heden wordt ons voorgehouden dat het passagiersvliegtuig in de lucht
geëxplodeerd zou moeten zijn, DIRECT nadat de BUK-raket het toestel getroffen zou hebben.. De
raket, die vlak buiten het verkeersvliegtuig, naar beweerd werd, op 11 km hoogte uit elkaar spat,
doorboort de romp van het toestel op zódanige manier, dat het toestel onmiddellijk ontploft. En
volgens deze getuige is dat dus NIET het geval geweest..!!
Een van de vliegtuigvleugels, lijkt doorzeefd te zijn, met slechts 1 rij kogels..!!
Geen sprake dus van shrapnel-bewijs..
Verkeersvliegtuigen die op dergelijke hoogte vliegen staan van binnenuit onder
behoorlijke druk, hetgeen het voor de passagiers mogelijk maakt, normaal te
ademen, zonder zuurstofmasker dus.. Maar deze druk zorgt er ook voor, dat een
toestel VOLLEDIG luchtdicht afgesloten dient te zijn, want op het moment dat er
een lek in de romp optreedt, wil die binnendruk naar buiten en ontstaat een enorme druk op de
rompconstructie.
Dus laat staan dat de hele romp door de ontploffende raketkop heftig doorzeefd is. Dan komt de volledige
constructie van het vliegtuig onder een dusdanige zware druk, dat het vliegtuig, bijna direct na de
raketinslag, explodeert en desintegreert. We citeren voor dit deel het expertise-stuk uit een artikel van 22 juli
in de ‗New York Times‘, een paar dagen na de ramp dus:
De deskundige van wapenexpert IHSJane’s verklaart dat een vliegtuig, geraakt door een BUK-raket,
volledig uit elkaar wordt gerukt en onmiddellijk neerstort.
„Volgens experts van IHS Jane‟s, een consultancybedrijf voor defensie, zijn er duidelijk gaten te zien
veroorzaakt door scherven van de raket. Ook geblakerde verf op het wrakstuk doet het verwoestende werk
van een raket vermoeden. De sporen wijzen op een raket met ontploffende oorlogskop zoals de SA-11 raket,
in Rusland bekend als de Buk. De vorm en grootte van de gaten in het rompdeel en de geblakerde verf rond
die gaten laten zien dat er objecten van buitenaf het vliegtuig zijn binnengedrongen, schrijft expert Reed
Foster van IHS Jane‟s. “De meeste van de kleine gaten lijken te zijn veroorzaakt door een
hogesnelheidsprojectiel, in tegenstelling tot scheuren en breuken als het paneel met kracht van het
toestelframe wordt afgerukt”.
De conclusies van de expert wijzen op het gebruik van een raket die speciaal ontwikkeld is voor het uit de
lucht schieten van snel bewegende militaire toestellen op grote hoogte, aldus The New York Times. In plaats
van vliegtuigen direct te raken zijn dergelijke projectielen ontworpen om dichtbij het toestel te ontploffen en
een regen van scherven te veroorzaken.,,Aan het eind van hun baan lijken ze meer op een schot hagel
dan een kogel”, aldus Foster. Hij gaat verder:
‗Een verkeersvliegtuig is kansloos tegen een SA-11, de gevolgen van een ontploffing zijn desastreus.
De kracht van de explosie is 2x zo groot als die van een artilleriegranaat en de schade die te zien is
op het wrakstuk,
wijst in de richting van een abrupt einde aan de reis.
Met een vliegsnelheid van meer dan 800 kilometer per uur
zal het toestel na een inslag zeer snel in stukken scheuren
en niet langer kunnen vliegen.‘
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De vraag is eigenlijk heel simpel, hoeveel mensen uit de dorpen rondom de ramp er zijn verhoord door de
Nederlandse onderzoekscommissie.. Want ook dit relaas van de ooggetuige die RTL interviewde, via
verslaggever Rik Konijnenbelt, vertelt feitelijk HETZELFDE VERHAAL als de
dorpelingen uit de van het internet verwijderde BBC-reportage, waarin ze zelfs
spreken van de aanwezigheid van straaljagers in de buurt van de MH17..! En
vanzelfsprekend.. De separatisten hebben niet de beschikking over militaire
vliegtuigen en zijn door deze verklaringen ONSCHULDIG verklaart..!
De manier waarop een BUK-raket explodeert vlakbij het doel. Hier allemaal heel
suggestief getekend voor ‗ongelovigen‘, die zouden twijfelen aan het verband
BUK-raket en vlucht MH17.. (De kleuren van Malaysia Airlines zijn netjes voor je
ingetekend..!) Het vliegtuig ontploft dus door het binnendringen van de shrapnel
in de tanks van het vliegtuig (die in de vleugels zitten).
Een verhaal VOLLEDIG in tegenspraak met de getuige hierboven in het
fragment uit het RTL-nieuws.
Hoe zelfs de Wall Street Journal valse-informatie-verspreiding tot ‗kunst‘ verheft..!
En om je aanvullend op dit verhaal de mega-desinformatie te laten zien, die rondom deze BUK-fabel verteld
dient te worden, citeren we dit artikel uit de Wall Street Journal‘ van 28 juli..! Daarin wordt een Oekraïense
legerofficier geciteerd, die spreekt over informatie uit de zwarte dozen van de MH17, terwijl deze nog niet
eens beschikbaar waren.. Deze staan immers tot op de dag van vandaag (10 augustus!) in Engeland en de
informatie daaruit is nog steeds niet openbaar..
―Black Boxes Show Shrapnel Destroyed Malaysia Airlines Plane, Ukraine Says‖
„Oekraïne verklaart:
„Zwarte dozen tonen aan dat shrapnel het vliegtuig van Malaysia Airlines vernietigde‟.‟
x
Deze kop in de Wall Street Journal van 28 julie creëert de onmiddellijk valse impressie dat er sprake was
van ‗nieuwe informatie‘.. Maar het tegendeel is waar: het gaat over desinformatie, of in goed Nederlands: het
verspreiden van LEUGENS..! Het volgens informatie zou het vliegtuig, de MH17-Boeing 777, vernietigd zijn
door de zogenaamde ‗shrapnel‘ uit een BUK-raket. Dit shrapnel is feitelijk een lading stalen kogels, die
vóórin de punt van een raket opgeborgen zit en die wordt afgevuurd, door de ontploffing van de raket,
wanneer deze het doel zeer dicht genaderd is.
Hoe bizar het allemaal kan zijn, blijkt als nota bene deze kwaliteitskrant, dit soort
volledige DESINFORMATIE gaat verspreiden.. Dan begint het artikel met
‗Oekraïne zegt‘… En dan blijkt niet Oekraïne dit gezegd te hebben, maar blijkt
het bericht uit… Moskou te komen.. Hoeveel onzin wil je op een rijtje hebben..?
Allemaal bedoelt als verwarring-zaaiend..? Dit is het bericht dat de WSJ dus
citeert..
MOSCOW—Ukrainian authorities said Monday that data retrieved from the
black boxes aboard Malaysia Airlines Flight 17 showed the plane was destroyed by ―massive explosive
decompression‖ caused by shrapnel from a missile.
vertaald staat er dus:
MOSKOU- Oekraïense autoriteiten hebben maandag (21 juli) gezegd, dat uit data die verkregen is uit de
zwarte dozen uit het toestel van Malaysia Airlines, vlucht 17, blijkt dat het vliegtuig vernietigd is door ‗enorme
explosieve decompressie‘, veroorzaakt door de shrapnel van het projectiel.
Moskou? Niets, maar dan ook helemaal niets heeft betrekking op ‗Moskow‘, behalve dan wellicht dat de
reporter daar zat, toen hij het stukje schreef.. Hij schrijft echter niet waar deze ‗Oekraiense autoriteit‘ dan is,
behalve dat hij deze identificeert als ‗kolonel Andriy Lysenko, de zegsman van de Oekraïense nationale
veiligheids- en defensieraad‘. De reporter zegt dat Lysenko het bewijs van de raketexplosie ‗onthult‘.. Maar
deze Lysenko heeft helemaal geen enkele wetenschap van de inhoud van de zwarte dozen..! Deze zijn
namelijk NOOIT ook maar in het bezit geweest van de Oekraïense regering..
Vervolgens verklaart deze reporter dat hij geen nieuws heeft, omdat deze zwarte dozen in de United
Kingdom zijn en dat de onderzoekers nog niet de claim van Lysenko hebben bevestigd.. In een zin die net
zo leeg is als dat hij glad is, herhaalt de reporter nog maar eens het officiële Amerikaanse standpunt rondom
deze aanslag: „De VS hebben Rusland de schuld gegeven van het leveren van het BUK-raketsysteem aan
de „rebellen‟.. (Zie je overigens ook hoe ineens ‗separatisten‘ de nieuwe naam ‗rebellen‘ krijgen
omgehangen..?).
En zo wordt heel langzaam de leugen in de media tot waarheid gebombardeerd.. Maar wij vinden dat
hier veel meer sprake is van de toepasselijkheid van het Franse spreekwoord, dat zo mooi vertelt dat
je jezelf JUIST BESCHULDIGT, als je jezelf VERONTSCHULDIGT…! (Qui s‘excuse, s‘accuse)
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/mh17-eerst-aangeschoten-voor-ontploffing/
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/over-van-het-internet-verdwenen-mh17-bewijs/
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Conflict VS-Rusland: 5 oorzaken
In Amerikaanse ogen is Rusland te belangrijk om aan de Russen over te laten
Wat zit er achter het conflict tussen de VS en Rusland? De vliegtuigramp in Oekraïne heeft de verhoudingen
op scherp gezet maar de diepere oorzaak van het conflict is terug te voeren naar de geopolitiek van
Amerikaans oud-veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski. Vijf cruciale ontwikkelingen die terug te voeren zijn
naar de ―Brzezinski-doctrine‖ en geleid hebben tot de huidige crisis:
1. Vlak voordat de Berlijnse muur viel kwamen de VS, Duitsland en Rusland tot een gentleman‘s agreement
dat Warschau Pact-landen geen lid zouden worden van de NAVO. Bill Clinton verbrak de overeenkomst
tegen het advies van Ruslandkenners. VS-ambassadeur in Rusland, George Kennan, voorspelde de
dramatische gevolgen die zich nu ontwikkelen in frappant detail. Uitbreiding van de NAVO tot de Russische
grens was een bedreiging en vernedering voor Rusland en maakte antiwesterse en nationalistische
gevoelens los. Clinton maakte de opkomst van Poetin mogelijk.
2. De VS is bezorgd over het ontstaan van een "Euraziatisch" economisch machtsblok van West-Europa tot
China (en Centraal en Zuid-Azië). De handel tussen de EU enerzijds en Rusland en China/Azië anderzijds
groeide de afgelopen jaren vele malen sneller dan de handel tussen de EU en de VS en heeft op langer
termijn meer potentieel. Een nieuw economisch en financieel machtsblok dreigde te ontstaan. De VS zou
weinig greep hebben op een Euraziatisch economisch blok en mondiaal aan invloed verliezen. Zoveel
mogelijk landen in de Amerikaanse invloedssfeer krijgen en houden is cruciaal om het dollarsysteem en de
zgn. Washington Concensus in stand te houden.
3. De VS voert de vijandigheid jegens Rusland op terwijl het politieke steun zoekt voor het Trans-Atlantisch
Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTP), een overeenkomst die bedoeld is om Europese landen verder
aan de Amerikaanse invloedssfeer te binden. In Azië ontwikkelt zich hetzelfde scenario; Amerika portretteert
China als een mogelijke bedreiging en zet Aziatische landen onder druk voor acceptatie van het TransPacific Trade and Investment Partnership (TTIP). TTP en TTIP is een duivelse tweeling die Rusland en
China isoleert, de macht van transnationale bedrijven vergroot, en de economisch-juridische bevoegdheden
van lidstaten beperkt (multinationals kunnen regeringen makkelijker voor de rechter slepen.)
4. Amerikaanse pogingen om Rusland te isoleren zijn bedoeld om het ontstaan van een ―multipolar world‖ te
blokkeren. De Amerikaanse ―powers that be‖ streven naar behoud van een ―unipolar world‖ geleid door de
VS. Dit beleid wordt politiek/ideologisch verpakt in de quasi-religieuze gedachte van Amerika als de
―indispensible nation‖ en hoeder van democratische waarden. De Amerikaanse economie zal het op termijn
mogelijk moeten afleggen tegen China, en de gevolgen daarvan kunnen alleen beperkt worden door de
Amerikaanse invloed in de rest van de wereld (toegang tot grondstoffen, controle over handels- en
transportroutes, het dollarsysteem, enz.) uit te breiden en te consolideren.
5. Geen enkel land ter wereld zal het de komende jaren financieel of militair kunnen opnemen tegen de VS.
Maar allianties van meerdere landen vormen een bedreiging voor de VS. De grootste daarvan is momenteel
BRICS (Brazilië, Rusland, India, China, South-Africa). De BRICS-landen hebben onlangs een concurrent
van het IMF opgericht (de New Development Bank en Contingent Reserve Arrangement). Rusland is door
haar rijkdom aan grondstoffen, geografische ligging - en op termijn door de gevolgen van klimaatverandering
- een natuurlijke partner voor China, India en zelfs de Islamitische wereld (samen ruim 3 miljard mensen).
Kortom, in Amerikaanse ogen is Rusland te belangrijk om aan de Russen over te laten. De geestelijk vader
van deze gedachte is Zbigniew Brzezinski, een anticommunistische ijzervreter geboren in Warschau uit een
adellijke familie met wortels in het huidige Oekraïne. Brzezinski werd bekend als buitenlandadviseur van de
Amerikaanse president Jimmy Carter. Zijn belangrijkste wapenfeiten: steun voor anti-Russische dissidenten
in Oost-Europa en de financiering van de Moedjahedien na de Russische inval in Afghanistan. De
Moujahidien kregen later een nieuwe naam: de Taliban.
In 1997 schreef Brzezinski ―The Grand Chessboard‖, waarin hij voorspelde dat de strijd om
wereldsuprematie zou worden uitgespeeld op het ―Euraziatische schaakbord". De geopolitieke spil op dit
―schaakbord‖? Oekraïne. Als Moskou controle over Oekraïne herwint, aldus Brzezinski, heeft Rusland
automatisch de middelen om een imperiale staat te worden die zich uitstrekt van Europa tot Azië.
Brzezinki is al jaren een rivaal van de meer gematigde Henry Kissinger, die uitbreiding van de Nato afwees
als onverstandig. Brzezinki heeft voorlopig gewonnen. Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken
wordt tot op de dag van vandaag gedomineerd door protégés van Zbigniew Brzezinksi.
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/28101_conflict_vs_rusland_5_oorzaken/
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Geachte president Poetin en burgers van Rusland,
Gelieve onze verontschuldigingen te aanvaarden voor het gedrag van onze regeringen en media.
Westerse landen, onder leiding van de Verenigde Staten, lijken vastbesloten om een oorlog met Rusland te
beginnen. Een weldenkend mens zou de verschrikkelijke consequenties inzien van een dergelijke oorlog, en
zou alles doen wat in zijn macht ligt om het te voorkomen. Het lijkt erop dat dit ook precies is, wat u aan het
doen bent. Ondanks de eindeloze stroom leugens en provocaties, bent u erin geslaagd om te voorkomen dat
1, 2
Rusland meegesleurd werd in een nucleaire oorlog.
Gebeurtenissen rond de oorlog in Oekraïne worden verdraaid om u neer te zetten als een agressor, terwijl
de feiten duidelijk anders uitwijzen. Bendes neonazi‘s begaan dagelijks wreedheden tegen de burgers van
Novorossija en zij ontvangen de politieke en financiële steun van westerse regeringen. Het Oekraïense leger
heeft Russische controleposten en steden aangevallen en bombardeert regelmatig vluchtelingen die het land
proberen te ontvluchten. Rusland werd beschuldigd van de verwoesting van Malaysian Airlines vlucht MH17,
terwijl bewijs suggereert dat de vlucht neergeschoten werd door het Oekraïense leger. U biedt humanitaire
hulp aan de bevolking van Loehansk en wordt vervolgens beschuldigd van het binnensmokkelen van
3
wapens.
Waarom bent u het doelwit van deze leugens en provocaties? De pathologische criminelen van het
Westen dringen aan op een oorlog met Rusland, omdat ze een externe vijand nodig hebben. Zolang de
mensen zich concentreren op de ―Russische agressie‖ blijven zij onbewust van diegenen die werkelijk
verantwoordelijk zijn voor de verslechtering van de Amerikaanse economie en het sociale systeem. In
Europa, dat een geschiedenis heeft van wrede oorlogen aangewakkerd door arrogantie en hebzucht,
hebben de leiders een totale morele instorting ondergaan, en zich naïef achter het Amerikaanse beleid van
imperialistische agressie geschaard. De laatste voortreffelijke president van de Verenigde Staten, John F
Kennedy, beschreef onze gemeenschappelijke vijand in 1961:
We worden over de hele wereld tegengewerkt door een monolitische en meedogenloze samenzwering, die
voornamelijk afhankelijk is van heimelijke middelen om haar invloedssfeer uit te breiden – van infiltratie in
plaats van invasie, van omverwerping in plaats van verkiezingen, van intimidatie in plaats van vrije keuze,
van guerilla‘s in de nacht in plaats van legers overdag.
Het is een systeem dat grote hoeveelheden menselijke en materiële middelen heeft aangewend om een
hechte, zeer efficiënte machine te bouwen die militaire, diplomatieke, inlichtingen-, economische,
wetenschappelijke, en politieke activiteiten combineert… Zijn voorbereidingen worden verborgen, niet
gepubliceerd. Zijn fouten eindigen in de doofpot, niet in de krant. Zijn tegenstanders worden het zwijgen
opgelegd, niet geprezen. Geen uitgave wordt bevraagd, geen gerucht afgedrukt, geen geheim wordt
4
onthuld.
Sindsdien zijn de regeringen van de Verenigde Staten en andere westerse landen geïnfiltreerd door deze
―meedogenloze samenzwering‖. Hoewel die niet per se eensgezind is, zijn wij van mening dat de leiders van
deze landen denken en handelen zonder de last van een normaal menselijk geweten. Dit is de reden
waarom ze bereid zijn om de levens van miljoenen of miljarden mensen op te offeren. Zij leveren wapens
aan Israël die worden gebruikt voor de massale slachting van duizenden Palestijnen. Ze militariseren
de politie in plaatsen als Ferguson, Missouri, om hun macht over het volk te beschermen en te
versterken. Ze liegen om oorlogen te starten die de levens van miljoenen mensen kosten om hun
5, 6
politieke macht te vergroten. Ze zijn verachtelijk.
Net als JFK heeft u een militaire achtergrond, dus wordt u gedreven door een plichtsgevoel om de mensen
van Rusland te beschermen en te dienen. Het lijkt erop dat u, net als hij, de waanzin van een nucleaire
7
oorlog heeft ingezien en dat u stappen richting vrede heeft genomen. U weigert om het Amerikaanse
imperium te steunen en u bent bezig om haar macht te ondermijnen, zonder over te gaan tot directe militaire
actie. In plaats daarvan heeft Rusland nauwere banden ontwikkeld met vele landen, door organisaties als
BRICS. Daarnaast heeft Rusland oude schulden kwijtgescholden en samengewerkt met haar partners om
doelen te bereiken die de belangen van het volk dienen. De idee van internationale
samenwerkingsverbanden wordt een multipolaire benadering genoemd en staat in schril contrast met de
unipolaire, imperialistische politiek van de VS, waar de grondstoffen van alle landen worden gecontroleerd
ten bate van een kleine machtige groep – en ten koste van Wij het Volk.
Wij verwerpen de hebzucht, haat en machtswellust die onze ―leiders‖ tentoonspreiden. Wij zijn
verontwaardigd en geschokt door de moord op miljoenen onschuldige mensen in naam van vrijheid
en zelfverdediging. Wij willen vrede en gerechtigheid voor alle mensen.Wij willen een echte en
duurzame vrede, het soort vrede waar JFK ooit over sprak:
Wat voor vrede zoeken we? Geen Pax Americana, opgedrongen aan de wereld met Amerikaanse
oorlogswapens. Niet de vrede van het graf of de veiligheid van de slaaf. Ik heb het over onvervalste vrede,
het soort vrede dat het leven op aarde de moeite waard maakt, het soort vrede dat mogelijk maakt dat
mensen en naties groeien, kunnen hopen, en een beter leven voor hun kinderen op kunnen bouwen – niet
alleen vrede voor Amerikanen, maar vrede voor alle mannen en vrouwen – niet alleen vrede in onze tijd,
8
maar vrede voor altijd.
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Ware vrede en rechtvaardigheid zijn onmogelijk zolang de ―meedogenloze samenzwering‖ vanuit de
schaduwen de Verenigde Staten en andere landen bestuurt. We hopen dat we, door onze gezamenlijke
inspanningen, de machtsbeluste en meedogenloze criminelen die ons allen proberen te knechten, kunnen
verslaan. We hopen dat we in plaats daarvan een echte vrede kunnen bevorderen, die het leven op aarde
de moeite waard maakt.
Hoogachtend,
Claudia Neeb – Germany
Вячеслав Коршанов – Russia
Tair Tahmazov – Ukraine
Matthias Maul – Germany
Roland Angerer – Austria
ольга дроздова – Russia
Ilia Iliev – Bulgaria
Майя Шлыкова – Russia
Andrei Romanovich Chikatilo – Russia
Arthur Mendez – Russia
Ubaldo Croce – Italy
Тарас Соколовский – Russia
Роман Хапов – United States
Patrick Grün – Austria
Enrique Moreno González – Spain
Максим Куранов – Russia
Цвятко Цветков – Bulgaria
Alex Parfenov – Russia
Владимир Горбачев – Russia
Corinne MARIE – France
Сухроб Гулямов – Tajikistan
Valeriy Chibisov – Kazakhstan
Тамара Тарасова – Kazakhstan
Dr Clarence Sills – United States
Franz Wiedmann – Germany
nicolai ivanov – Moldova
Al 17,399 mensen hebben de brief ondertekend.
U KUNT DEZE BRIEF OOK ONDERTEKENEN!
Bronnen:
1. Is Putin incorruptible? U.S. insider‟s view of the Russian president‟s character and his country‟s
transformation
2. Putin is trying to save the world from war by Paul Craig Roberts
3. Putin Blamed for #MH17 to Launch Attack on BRICS World Bank
4. Commencement Address at American University, June 10, 1963
5. Political Ponerology (A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes) by Andrew M.
Lobaczewski
6. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism by Naomi Klein
7. JFK and the Unspeakable: Why He Died and Why It Matters by James W. Douglass
8. The President and the Press, April 27, 1961
9. An open letter from the Netherlands to President Putin
10. The NATO Syndrome, the EU‟s Eastern Partnership Program, and the EAU
11. No-Bluff Putin – Anyone who says Russia is losing in Ukraine doesn‟t understand how this game is
played.
12. Putin: Ukraine is a Battlefield for the New World Order
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Prikbord nr 412
EU cultuur
Dat de Roemeense regering inmiddels is ontmaskerd als corrupt, waar het gaat om ontvangen EU-gelden,
mag geen verrassing zijn. Maar de uitspraak van het Europese hof over het toelaten van Turkse werknemers
via een uitzendbureau, is dit kennelijk wel. Dat deze constructie destijds niet werd voorzien, is echter
ongeloofwaardig. Integendeel, zelfs in het naïeve Nederland werd al geroepen dat de grenzen helemaal
open moesten voor gastarbeiders van buiten de EU. Een soort ontwikkelingshulp ‗in ons eigen belang‘, want
er zou onvoldoende personeel zijn om in de zorg te werken, beweerden sommige politici. Inmiddels worden
hier tienduizenden werkloos naar huis gestuurd en kunnen we de ‗permanente‘ gastarbeiders uit EU-landen
al nauwelijks huisvesten.
Medicijnendwang
Sinds de verzekeraars zijn gaan vaststellen welke medicijnen (niet) worden vergoed, is er een dubieuze
belangenverstrengeling ontstaan, waarvan de patiënt de dupe is geworden. Dit heeft ertoe geleid dat
bepaalde goedwerkende medicijnen alleen worden vergoed, indien de arts het merk uitdrukkelijk voorschrijft,
bijv. om bijverschijnselen te voorkomen. Deze rol van artsen heeft eveneens tot ongewenste contacten met
fabrikanten geleid, zodat kritisch naar het nieuwe initiatief moet worden gekeken, waarbij meerdere
verzekeraars grote contracten sluiten met fabrikanten. Dit leidt tot een onaanvaardbare medicijnendwang,
omdat om onbegrijpelijke redenen de kosten van alternatieve (vaak duurdere) medicijnen zelfs niet
gedeeltelijk worden vergoed. De overheid dient snel in te grijpen en standaard-vergoedingen vast te stellen,
zodat de patiënt zelf kan beslissen of hij/zij wil bijbetalen en de fabrikant precies weet bij welke prijsstelling
zijn product nog in aanmerking komt voor vergoeding zonder bijbetaling. Dan zijn geheime deals met
verzekeraars overbodig en komt er echte marktwerking, ook bij de keuze van een verzekeraar. En kunnen
tevens bepaalde patiëntenverenigingen verdwijnen bij gebrek aan onafhankelijkheid, nut of daadkracht.
(On)Deskundigheid
Gemeente-ambtenaren ontbreekt het soms aan specifieke deskundigheid. Daarvoor heeft de VNG dure
cursussen opgezet, die centraal worden gegeven. Nu de gemeentes hun zorgdeskundigheid op het gebied
van uitkeringen, toeslagen en subsidies vaak al hadden uitbesteed aan stichtingen, moet er een inhaalslag
worden gemaakt om de nieuwe zorgverplichtingen aan te kunnen. Verbijsterend is dan dat niet de VNG dit
probleempje oplost, maar dat vele gemeentes zelf deskundigheid gaan inhuren om hun ‗leken‘ bij te scholen
tegen absurde kosten. Alleen de gemeente Oldenzaal trekt al ruim een miljoen euro(!) uit voor de
‗noodzakelijke‘ aanpassingen. Als de betrokken wethouder niet zo incompetent was, gezien zijn toelichting,
zou men denken dat het gehele college zou moeten opstappen.
Sharia-staat
Obama toont een beperkt strategisch inzicht als hij meent zonder grondtroepen in te zetten, maar met hulp
van Arabische landen, de IS-troepen binnen drie jaren te vernietigen. Dat is niet gelukt met de Taliban, en
ook Hamas, Hezbollah, Al Qaida en de Moslim Broederschap overleven nog steeds alle tegenmaatregelen.
Dit is niet in de laatste plaats de danken aan steun door landen die zelf de sharia hebben ingevoerd en
menen ook niets te vrezen te hebben van IS. En indien Turkije zich een bondgenoot zou tonen van Obama
dan zal het Westen daarvoor een hoge prijs moeten betalen. Wellicht toestaan dat Turkije zelf een shariastaat wordt, gezien het huidige regime…
Very good
De VN vinden minister Timmermans kennelijk very good, net als de EU, de media, het kabinet, de PvdA en
de minister zelf. Neen, het kabinet had geen rol gespeeld in het verkrijgen van zijn EU-baan; hij is immers
…. (inderdaad, met zijn talenkennis weet hij dat dit in diplomatieke kringen betekent: ‗gaat wel‘). Intussen is
het dan een raadsel, dat weken geleden reeds gesuggereerd werd dat de heer Koenders zijn opvolger zou
worden, want ook die is immers very good. En dit allemaal buiten het kabinet om, dat naar verluidt vooral
minister Ploumen zag vertrekken naar Brussel, zodat Koenders haar kon opvolgen? Bij dit soort misleiding is
Poetin nog een kleine jongen.
Zorgplanners
Volgens Ton Heerts (FNV) was het niet de bedoeling dat er in de zorg ruim 25.000 mensen worden
ontslagen. Wiens bedoeling? Als de zorg goed georganiseerd was, kunnen gedwongen bezuinigingen alleen
leiden tot personeelsreductie. Gelukkig zijn er nog andere methoden, maar daarvoor zijn klokkenluiders
nodig, die precies weten welke misstanden er bestaan. En dat is juist zo opvallend; ondanks alle
fraudegevallen, mismanagement en zakkenvullerij blijft het akelig stil in de zorghoek. ‗Allemaal‘ bang voor
hun baantje? En wat is dan de rol van de FNV…
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Neoliberalisme, de dollar en China
De dollar heeft de kenmerken van een casinofiche aangenomen, het is te hopen dat China haar groeiende
macht verstandiger gebruikt dan de VS
Het groeiende verschil tussen arm en rijk wordt meestal toegeschreven aan het economische beleid,
gericht op marktwerking en deregulering. Deze "neoliberale" trend lijkt haast niet te keren. Het
neoliberalisme dateert uit de jaren 1970 maar talloze verkiezingen in de VS en Europa hebben geen
ommekeer teweeg gebracht. Als we dieper graven in de evolutie, de neoliberale golf die over de
wereld spoelt, dan zien we waarom het zo moeilijk is om het tij te keren, maar ook dat een omslag is
begonnen.
De neoliberale trend werd ingezet door President Jimmy Carter eind jaren 1970. Carter dereguleerde de
markt voor energie, banken en de transportsector, die beschermd werden door verschillende
belangengroepen. In eerste instantie leek de consument te profiteren van de liberalisering. "Prijsvechters"
verschenen op het toneel. Vliegen werd 40% goedkoper. Carters opvolger Ronald Reagan accelereerde de
trend en gaf deregulering en marktwerking een populistisch kader: de trickle-down economie. Als het
bedrijfsleven vrij baan kreeg, zo was de redenering, dan zou de werkgelegenheid en welvaart voor iedereen
toenemen.
De neoliberale economische theorie, samen met zijn politieke broertje, het neoconservatisme, was deels een
reactie op de progressieve Sixties, maar het was niet democratisch. Men stelde onomwonden dat
democratische controle over de economie niet nodig was omdat marktwerking efficiënter was. In andere
woorden, de markt wist het beter dan de kiezer. Dit verbluffende antidemocratische principe wordt vandaag,
na 40 jaar van toenemende concentratie van rijkdom, financiële zeepbellen en een groeiend aantal
voedselbanken, nog altijd openlijk verdedigd door een belangrijk deel van de politieke klasse. De grote vraag
is waarom, maar het antwoord wordt duidelijk als we een oud gezegde hanteren: Follow the money.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de Amerikaanse dollar de internationale "reserve currency"
(reservemunt), een soort ijkpunt voor de valuta van andere landen. Deze zogenaamde Bretton Woodsovereenkomst zorgde voor financiële stabiliteit in de naoorlogse jaren, maar had een opvallende bepaling. In
Wikipedia lezen we het volgende: "Het systeem van Bretton Woods voorzag in de invoering van een stelsel
van vaste wisselkoersen. Bijzonder was dat alleen de dollar tegen een vaste hoeveelheid goud kon worden
ingewisseld bij de Amerikaanse Centrale Bank. Voor alle andere valuta werd wel een vaste wisselkoers met
de dollar bepaald, maar zij waren echter niet direct inwisselbaar tegen goud."
De VS werd feitelijk de bankier van de wereld. Bretton Woods hield stand tot 1971, toen president Richard
Nixon de overeenkomst eenzijdig opzegde door de dollar los te koppelen van goud. Dollars konden niet
meer worden ingeruild tegen goud. Mede oorzaak was de oorlog in Vietnam en groeiende Amerikaanse
tekorten op de handels- en betalingsbalansen. De dollarvoorraad groeide sneller dan de goudvoorraad. In
1970 was de gouddekking van Amerikaanse bankbiljetten nog maar 22%. Een belangrijk detail: kort voordat
Nixon besloot Bretton Woods op te zeggen had zijn minister van Buitenlandse Zaken, Henry Kissenger, met
Saudi-Arabië bedongen dat het land uitsluitend de dollar zou gebruiken voor de verkoop van olie.
Het einde van Bretton Woods had niet direct invloed op de status van de dollars als reservemunt en de
dollar bleef een van de belangrijkste economische wapens van de VS.
Het leeuwendeel van de internationale handel en grondstoffen worden in dollars gefactureerd, wat betekent
dat de meeste landen dollars nodig hebben. De buitenlandse reserves van veel landen bestaan voor het
grootste deel uit dollars. Een dollarbiljet in een buitenlandse kluis is feitelijk een rentevrije lening aan de VS.
Bovendien kan de VS alles kopen wat in haar eigen munteenheid wordt verhandeld en kan het land in
theorie niet failliet gaan. Cruciaal is wel dat de wereld het geloof in de dollar behoudt.
Het grootste component van de in dollars geprijsde internationale handel is energie. Zonder de "petrodollars"
zou het dollarsysteem niet lang standhouden. Controle over de wereldwijde energiemarkt valt in de VS onder
de noemer van "national security" en de stok achter de deur is het Amerikaanse leger. Het leeuwendeel van
de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de wereld (ruim 300 militaire bases) concentreert zich op
oliebronnen en transportroutes. Een voormalig onderminister in de Bush-regering, Catherine Austin Fitts,
verklaarde met opvallende openhartigheid: "Mijn beoordeling is dat 90% van de waarde van de Amerikaanse
dollar afkomstig is van het Amerikaanse leger."
Het belang van de VS om de petrodollar in stand te houden is de afgelopen decennia herhaaldelijk
gedemonstreerd. In de jaren 1990 besloten diverse landen, waaronder Iran, Irak, Libië en Venezuela, hun
olie tegen andere valuta te verkopen. Ze hebben daar een hoge prijs voor betaald. Maar de VS heeft nu te
maken met rebellen die zich niet lenen voor "regime change", waaronder Rusland en China. Beide landen
vormen een bedreiging voor de petrodollar - China als koper en Rusland als verkoper van energie. China is
sinds kort 's werelds grootste importeur van olie en betaalt steeds vaker in de Chinese munt.
Kort na het uitbreken van de financiële crisis in 2008 kwamen zowel China als Rusland met voorstellen om
het bestaande internationale monetaire stelsel te hervormen op basis van een nieuwe internationale
reservemunt, bestaande uit verschillende valuta. De Amerikaanse president Barack Obama verwierp het
voorstel, niet verwonderlijk want de "dollarhandel" levert Wall Street miljarden op. Het Amerikaanse aandeel
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in de wereldhandel is ongeveer 20%, maar de dollar was vorig jaar betrokken bij 90% van de mondiale
valutahandel. Vorig jaar bereikte de internationale valutahandel ruim $5 triljoen per dag. Ter vergelijking: de
waarde van de Amerikaanse economie is ongeveer $16 triljoen per jaar.
Kortom, de dollar heeft de kenmerken van een casinofiche aangenomen. De grote vraag is hoe lang dat nog
kan duren. Dat het Amerikaanse leger verantwoordelijk is voor 90% van de waarde van de dollar kan
overdreven zijn, het lijdt geen twijfel dat de dollar zonder haar status als reservemunt dramatisch zou
kelderen, met catastrofale gevolgen voor de wereldeconomie. De ironie wil dat democratische krachten niet
in staat zijn dit casinokapitalisme een halt toe te roepen, maar dat het nominaal communistische China het
dollarsysteem op termijn zal afbreken.
China beschikt over $3,8 triljoen in buitenlandse reserves, waarvan ongeveer de helft uit dollars bestaat. Het
ligt niet voor de hand dat China haar dollars massaal verkoopt. Dit zou de waarde van de dollar sterk
verminderen. Maar de veranderende machtsverhouding tekent zich af. Sommige economen stellen dat
China al de grootste economie ter wereld zou zijn als de waarde van de dollar en de Chinese munt op reële
economisch fundamenten werd gebaseerd. China werd vorig jaar de grootste handelsnatie ter wereld en het
is onvermijdelijk dat de Chinese munt op termijn aan een internationale opmars gaat beginnen. Daar kunnen
zelfs de schimmige neoliberalen niets aan veranderen. Het is te hopen dat China haar groeiende macht
verstandiger gebruikt dan de VS.
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/26642_neoliberalisme_de_dollar_en_china/

IS verkoopt op slavenmarkten meisjes vanaf 3 jaar oud voor seks
Alleen al in Pakistan houden moslims 2,2 miljoen slaven, waarvan velen
nog maar kinderen zijn. Complete christelijke families worden -soms al
tientallen jaren lang- tot dwangarbeid en ook seks gedwongen. (3)
De Islamitische Staat, waar onder andere Duitsland, Groot Brittannië en
Nederland het niet nodig vinden om krachtig militair tegen op te treden –
mede omdat NAVO ‗bondgenoot‘ Turkije dit vanaf zijn grondgebied
blokkeert- neemt massaal vrouwen en zeer jonge meisjes gevangen om
hen op ouderwetse slavenmarkten te verkopen om te worden verkracht. Dit is in overeenstemming met de
Koran, aangezien de profeet Mohammed zelf trouwde met een meisje van 6.
Getuigen zeggen dat IS in diverse steden systematisch vrouwen en meisjes bij elkaar drijft. Getrouwde
vrouwen worden gedwongen tot ‗flitsscheidingen‘ en meisjes worden ‗getest‘ of ze nog maagd zijn, zodat ze
als zodanig kunnen worden verkocht.
Vervolgens worden de verschillende soorten slavinnen gemerkt met hun eigen kleur kleding, en worden zij
aan de hoogste bieder verkocht. Voor maagden worden de hoogste prijzen betaald; zodra een vrouw of
meisje is verkocht, wordt er een even zo snel ‗flitshuwelijk‘ gesloten, waarna het slachtoffer legaal mag
worden verkracht.
Het jongste meisje dat voor seks werd verkocht was slechts 3 jaar oud. Voor moslimfundamentalisten geen
probleem, aangezien hun grote voorbeeld Mohammed trouwde met de 6 jarige Aisha. Wel had hij ‗pas‘ seks
met haar toen ze 9 was – echter niet vanwege morele redenen, maar omdat haar vader de bruidsschat nog
niet had betaald. (1)
Pedofilie wijd verspreid
IS is zeker geen uitzondering in de door moslims gecontroleerde wereld; toen de Moslim Broederschap in
Egypte met steun van de EU aan de macht kwam werd onmiddellijk opdracht gegeven om delen van de
Sharia in te voeren die het mannen toestaat met meisjes van 9 jaar oud te trouwen en hen op hun 14e te
bevruchten. Tevens werd voorgesteld om vrouwenslavernij niet langer strafbaar te stellen.
In 2013 vaardigde Broederschap-sheikh Arifi een fatwa uit die gedwongen ‗jihadhuwelijken‘ en incest met de
eigen moeder, zus of andere familieleden toestaat. ‗Jihadhuwelijken‘ worden voor slechts enkele uren
gesloten om ‗legaal‘ seks met een gevangen genomen vrouw of meisje te kunnen hebben. Als die niet
beschikbaar zijn, mag de moslimman zijn ‗aandrang‘ ook op de eigen familie afreageren.
Nigeria, Pakistan
Eerder dit jaar ontvoerde de islamitische terreurgroep Boko Haram bijna 300 schoolmeisjes. De leider
verklaarde vol trots op video dat hij hen ‗bij Allah op de markt zal verkopen... Er is een markt voor het
verkopen van mensen, en Allah zegt dat ik ze moet verkopen.‘
Over de gruwelijke misstanden in Pakistan hebben we gisteren nog geschreven. Daar worden christelijke
kinderen, soms niet ouder dan 2, stelselmatig ontvoerd, verkracht en tot slaven gemaakt door moslims. Met
Pasen werd het 7 jarige christelijke meisje Sara wreed verkracht door een hele groep moslimmannen. De
politie grijpt in niet één geval in en schaart zich soms zelfs aan de kant van de ontvoerders / verkrachters. (2)
Xander - (1) Christian Today via Shoebat, (2) Asia News via Raymond Ibrahim, (3) CNN
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Kanker door zonlicht, dat is een mythe, dus een leugen.
Bronpagina van dit artikel:http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/wetenschappers-kanker-door-zonlicht-een-mythe/
In de zon om vitamine-D aan te maken. Die neiging om lekker in het zonnetje te gaan liggen, is er dus
kennelijk niet voor niets..! Maar om dan vervolgens een chemisch middel, genaamd ‗zonnebrand‘ op te
smeren om bijvoorbeeld verbranding en huidkanker te voorkomen..?? Vitamine D is de essentiële sleutel
voor het stimuleren van het immuunsysteem in het menselijk lichaam en die vitamine-D wordt aangemaakt
door.. DE ZON! Wetenschappers: Kanker door zonlicht is een mythe..!!!
2014 © WantToKnow.nl
Gezondheidswetenschappers en -deskundigen zijn de resultaten van een wetenschappelijke studie aan het
bestuderen, die de keiharde conclusie opleverde, dat vrouwen die in de zomer een overvloedig zonnebad
vermijden, een 2x hoger sterftecijfer blijken te hebben, dan vrouwen die elke dág zonnebaden..! De studie
werd uitgevoerd aan het ‗Karolinska Instituut‘ in Zweden, en omvatte een groep van maar liefst 30,000
vrouwen, die meer dan 20 jaar zijn gevolgd..
De wetenschappelijke onderzoekers toonden aan, dat de resultaten„sterftecijfers ongeveer het dubbele
waren in de groep van vrouwen die zonneschijn meden en de groep met de hoogste blootstelling aan de
zon‟.Gezondheidsfunctionarissen van de Britse overheid meldden direct na het uitkomen van het onderzoek,
dat ze de resultaten uiterst zorgvuldig zouden gaan bestuderen.
Het begon met de dissident dermatoloog Ackerman..
Maar blootstelling aan zonlicht is maar een deel van het verhaal, van de omgekeerde waarheid..! Ook
zonnebrandmiddelen en zonneschijn-antipathie zijn essentieel in het verhaal.. Het was Dr. Bernard
Ackerman, overleden in 2008, die als een van de eersten, als meest vooraanstaande autoriteit op het gebied
van huidkanker en zonlicht, zonnebrandmiddelen, de risico‘s op huidkanker DOOR
ZONNEBRANDMIDDELEN beschreef en ervoor waarschuwde.En iedereen opriep de zon NIET te mijden..
In een artikel in ‗The New York Times‟ van 20 juli 2004 al, riep hij het Amerikaanse publiek op, om niet bang
te zijn om in de zon te gaan zitten..! Zijn artikel was getiteld „I BEG TO DIFFER; A Dermatologist Who‟s Not
Afraid to Sit on the Beach‟
Het blijkt eigenljik heel simpel te zijn.. Er is nog steeds geen wetenschappelijk verband aangetoond tussen
blootstelling aan zonlicht en het optreden van huidkanker. Volgens Ackerman is dit een dermatologisch
dogma, een onbewezen aanname..! Er is dus geen enkel keihard bewijs voorhanden, dat verbranding van
de mensenhuid door zonnestraling, zou leiden tot huidkankers. Het idiote is dat veel wetenschappelijke
studies, o.a. deze ook uit Zweden (2000), concludeerde dat hogere huidkankerpercentages te vinden waren
in groepen onderzochte personen, die JUIST ZONNEBRANDMIDDELEN GEBRUIKEN, in vergelijking met
personen die dit NIET deden..!
Alles heeft te maken met Vitamine D-aanmaak!
Experts achter de opzet van genoemde studie van het Karolinska Instituut, zeggen dat het opsmeren van
zonnebrandcrèmes en het vermijden van zonlicht op het lichaam, kan leiden tot ernstige tekorten aan
Vitamine D, dat steeds vaker wordt gelinkt aan het optreden van agressieve vormen van huidkanker.
Vitamine D wordt gecreëerd door het lichaam, onder invloed juist van zonlicht, en deze vitamine beschermt
het lichaam ook tegen ziekten als diabetes, tuberculose, multiple sclerose zg. Engelse ziekte, waarbij
deformatie van botgroei en gewrichten optreedt.
Bij de productie van vitamine D door het menselijk lichaam, gaat het dan vooral om vitamin D3, die wordt
gemaakt onder invloed van de UVB-straling van de zon. Deze D3 is verreweg de beste vitamine voor het
immuunsysteem. In de VS neemt het vitamine-D-tekort zelfs epidemische vormen aan. Niet dat je de WHO
hierover hoort, maar dit feit is algemeen bekend bij gezondheids-wetenschappers. En ironisch genoeg kan
een tekort aan vitamine D leiden tot een agressieve vorm van huidkanker..!
Een baanbrekende studie op dit terrein werd al in 2011 verricht en gepubliceerd in het tijdschrift ‗Cancer
Prevention Research„. Dit onderzoek toont aan dat een optimaal niveau van Vitamine D in het bloed
bescherming biedt tegen zonnebrand en huidkanker.. Ook onderzoekers van de ‗Vitamin D Council‘, aan de
‗University of Alabama‘ in Birmingham berichtten onlangs, dat ‗een gebrek aan blootstelling aan zonlicht kan
leiden tot verlies aan cognitieve vermogens in de loop van een mensenleven.‟
Het is zelfs gevaarlijk helemaal uit de zon weg te blijven!
Dezelfde wetenschappers van het onderzoek gaan zo ver, dat ze zelfs claimen dat de advies-richtlijnen voor
het publiek om uit de zon te blijven, en je toch vooral maar in te smeren met zonnebrand, de bevolking geen
goed doet. Een van de onderzoekers, Dr Pelle Lindqvist, hierover: ―Het advies over minimale blootstelling
aan de zon, in landen waar sprake is van een lage zon-intensiteit (waar de zon dus weinig schijnt GJ), kan
feitelijk uiterst schadelijk zijn voor de gezondheid van vrouwen. Sterftecijfers in deze groep vrouwen, die dus
de zon vermeden in de afgelopen 30 jaar, liggen bijna 2x zo hoog als de groep met de hoogste
zonaanbidders.”
Toch was het professor Dorothy Bennett van de ‗London University‘ die het nog allemaal niet kon geloven en
magertjes reageerde: ―Deze bevindingen bevestigen de consensus dat de ideale hoeveelheid zonlicht in de
Noord-Europese landen te benoemen is met ‗een klein beetje‘, in plaats van ‗geen zon‘. Zij die normaliter de
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zon vermijden, en voor het grootste deel hun huid bedekken, wordt geadviseerd om aanvullende VitamineD-supplementen te nemen.‖
Volgens Yinka Ebo van het Kankeronderzoeksinstituut in het UK, zijn de resultaten van deze studie niet
‗verklaard‘. Volgens haar is het goed mogelijk dat ook ‗ongezonde leefstijl een rol kan hebben gespeeld in de
resultaten‟ Een woordvoerder van het ministerie van Gezondheid in Londen, liet weten dat ―De meeste
mensen in de UK kunnen genoeg vitamine D produceren vanuit zonlicht, maar zij die een risicogroep
vormen, zouden dagelijkse supplementen met vitamine D dienen te nemen.
Dr. Elizabeth Plourde
Zonnebrandmiddelen veroorzaken juist huidkanker..!
Deze ‗beschermers tegen zonneschijn‘ staan al lang als ‗verdacht‘ te boek. Het blijkt dat middelen die in de
zonnebrandmiddelen zitten, vaak niet de gezondheids-schoonheidsprijs verdienen, inzake veiligheid voor het
lichaam. Als je bedenkt dat je huid je grootste orgaan is, dan besef je ook dat die zonnebrand natuurlijk niet
alleen op je huid blijft zitten, maar door je hele lichaam wordt opgenomen..! Onderzoekers wijzen erop dat
deze zonnefilters feitelijk dus meer kwaad dan goed: ze houden de positieve kracht van de zon bij je weg.
Daarnaast geven deze crèmes en oliën je lichaam een opdoffer met een chemische cocktail van stoffen, die
helemaal niet bedoeld zijn om door je lichaam te worden opgenomen..!
Wetenschapper Elizabeth Plourde, PhD, woont in Californië en is schrijfster van het boek ‗Sunscreens –
Biohazard: Treat as Hazardous Waste‟, of in goed Nederlands: Zonnebrandmiddelen: levensbedreigend:
behandelen als gevaarlijk afval‘..! Het boek behandelt, documenteert en illustreert de levensbedreigende
gevaren van zonnebrandmiddelen. En volgens dr. Plourde niet alleen voor menen, maar ook voor het
milieu..!
Ze levert bewijsmateriaal aan dat het aantal huidkankers, waaronder ‗malignant melanoma‘, significant in
aantal aan het groeien zijn sinds het overdadige gebruik van zonnebrandmiddelen, de afgelopen 30 jaar.Ze
wijst erop dat veel van deze middelen chemische stoffen bevatten, waarvan BEKEND is dat ze
kankerverwekkend zijn en ook heftige invloed hebben op de endocriene systemen in het menselijk lichaam.
Het gaat dan om de zogeheten „endocrine-disrupting chemicals‟ (EDC).
Milieugevaren van zonnebrandmiddelen…!
Met betrekking tot de gevaren voor het milieu, merkt dr. Plourde op: “In die gebieden waar veel blootstelling
is aan EDC‟s, op stranden en aan meren, blijkt bijvoorbeeld koraal en andere zeeflora en -fauna sterk
verminderd te zijn.. De aanwezigheid van duaal-sekse vissen was ook sterk gerezen.”
Dr. Plourde‘s onderzoek met betrekking tot de invloed van zonnebrandmiddelen op muizen, toonde een veel
hoger sterftecijfer aan bij zowel jonge muisjes als bij de volwassen exemplaren. Daarnaast bleek er grote
invloed te zijn van deze EDC‘s op de voortplantingsystemen van de muizen, IN OPVOLGENDE
GENERATIES…!
Aanvullend hierop documenteert het boek hoe chemische middelen uit zonnebrandmiddelen de
waterbronnen vervuilen, waaronder oceanen, rivieren en drinkwaterbronnen. Uit onderzoek blijkt, zo claimt
Dr. Plourde, dat maar liefst 97% van alle Amerikanen op de een of ander manier, zonnebrand-chemicaliën in
hun bloed zouden hebben..
Vanzelfsprekend spreekt ook Dr. Plourde‘s boek over het essentiële belang van vitamine D3 voor je
gezondheid. Het is dus bijna een gordiaanse knoop waarin we terecht zijn gekomen, door de waarheid 180
graden voorgespiegeld gekregen te hebben. De zon zorgt niet voor huidkanker, nog nooit aangetoond. Het
opsmeren van zonnebrand en het wegblijven uit de zon, zorgt juist voor de problemen voor je gezondheid en
tot slot blijkt zonnebrand je niet te beschermen tegen huidkanker, maar het juist te veroorzaken..!
(klik HIER voor meer (Engelstalige) artikelen rondom de gevaren van zonnebrandmiddelen).
Bronnen voor dit artikel:
http://www.independent.co.uk
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.vitamindcouncil.org
http://www.nytimes.com

Concentratiekamp Israël
Eenderde van de Israëli‘s zou het land verlaten, als ze konden. Dit is de uitslag van een enquête van het TVstation Channel 2. Bijna een derde (30%) van de respondenten gaf aan dat ze serieus zouden overwegen
om Israël te verlaten, als deze mogelijkheid zich zou voordoen.
Ook de houding ten opzichte van de landverlaters was omgeslagen. Keken vroeger de meeste mensen
negatief tegen landverlaters aan, nu was dit nog maar 36%. De rest bezag emigratie van de positieve kant of
respecteerde de beslissing van de mensen die Israël verlieten.
Redenen om te emigreren zijn:
altijd spanning: raketten, belastingen, atmosfeer op straat, rood staan bij de bank
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huisvesting: jongeren moeten lang bij hun ouders blijven wonen
lage lonen: geen mogelijkheden om meer te verdienen
Vooral jongeren die van school komen, wegen de mogelijkheden af en verlaten Israël.
Bovenstaande kunt u nalezen in een artikel, getiteld One third of Israelis would leave if they could, geplaatst
op de website van Globes, een website met nieuws over het bedrijfsleven in Israël. Religieuzen kunnen
fantaseren tot hun luchtkastelen in de hemel reiken, maar bedrijven hebben minder ruimte om te fantaseren.
Aan het einde van de maand moet er wel brood op de plank zijn. Het feit dat dit nieuws wordt gebracht
vanuit de zakelijke hoek, maakt het betrouwbaarder dan, als het door religieuze fanaten was gepresenteerd.
Christelijke Joden-aanbidders zullen wijzen op de raketten van Hamas, als reden voor de Israëli‘s om hun
land te verlaten. Maar merk op dat in het bovenstaande rijtje de raketten weliswaar genoemd worden, maar
dat er veel in het lijstje staat, wat niets met raketten te maken heeft.
Israël wordt door de Joden-vergoders voorgesteld als een bastion van vrijheid in een zee van vijandige en
dictatoriale Islamieten. Het bovengenoemde artikel spreekt dit tegen. Het leven in Israël is niet zo vrij. Israël
lijkt meer op een concentratiekamp, waar veel Joden van over de hele wereld naar toe zijn gehaald, die nu
als ratten in de val zitten. Ze kunnen niet meer ontsnappen. Alleen de jongelui en de rijken zien nog kans om
te emigreren. Israël is nooit een onderdeel van de zogenaamde vrije westerse wereld geweest. De staat is
opgezet naar socialistisch model. De kibboetsen werden opgezet naar het model van de kolchozen en
sovchozen in de Sovjet-Unie. De vele geheime diensten, zoals Sjin Beth en Mossad, waren de equivalenten
van de KGB. Net als de Marxisten beschouwden de grondleggers van de staat Israël godsdienst als opium
van het volk. De eerste president van Israël, David Ben Goerion, had schijt aan de sabbat. De jeugd werd
atheïstisch opgevoed.
Israël is de multiculturele samenleving bij uitstek. De meest dominante groep zijn de Azjkenazen, afkomstig
uit Europa en voornamelijk bestaande uit Polen, Duitsers en Amerikanen. Daarnaast zijn er de Sefarden,
afkomstig uit de landen rondom: Jemenieten, Marokkanen en Irakezen. In de jaren ‘80 zijn er massaal
Russen binnengehaald. Ze konden zich makkelijk aanpassen in een staat die zoveel leek op de Sovjet-Unie.
Russisch is de tweede taal van het land. Ook zijn er nog – zwaar gediscrimineerde – Ethiopiërs. Daarnaast
zijn er natuurlijk nog de Druzen, de Bedoeïen en de Palestijnen. Alle toegestroomden hebben de gewoonten
uit het land van herkomst behouden en bemoeien zich maar weinig met andere groepen. Eenheid is ver te
zoeken. De religieuzen kunnen voor de gewenste eenheid zorgen via hun Joodse nationalisme. Daarom
worden ze getolereerd en betaald; want werken doen ze niet. Ze zitten de hele dag op hun jesjiva‘s punten
en komma‘s te bestuderen in de Thora en sprookjes te lezen in de Talmoed.
Pas in 1976, toen Begin premier werd, begonnen de religieuzen een rol van betekenis te spelen. Ze waren
door rabbijn Kook ervan overtuigd, dat terugkeer naar Israël vóór de komst van de Messias geoorloofd was.
Nog dagelijks wordt de boodschap van Kook via de religieuze media verspreid (zie bijv. Arutz 7: Rav Kook‘s
Message:: Stay in the Land!). Nu zit men met twee onverzoenbare partijen: de seculieren en de religieuzen.
De religieuzen winnen aan invloed, maar de seculieren vertikken het om nog langer voor hen te werken. Ze
zijn het zat om de ‗ezel van de Messias‘ te zijn (zie Roy Tov, Netanyahu‘s Mule). Een burgeroorlog leek
aanstaande, toen Netanjahoe de religieuze jongens opriep voor militaire dienst. Wellicht is de Gaza-oorlog
een afleidingsmanoeuvre van hem geweest.
De huidige hetze rond het Europese antisemitisme heeft mede als doel om – veelal gematigde – Europese
Joden naar Israël te drijven (zie Henry Makow: Anti-Semitism is Zionism‘s Bread and Butter). Die kunnen ze
daar goed gebruiken om de gemoederen tussen de seculieren en religieuzen te sussen.
Verder is Israël een toevluchtsoord voor Joodse criminelen die het onder de heidenen te bont gemaakt
hebben en in Israël buiten bereik van schuldeisers en buitenlandse gerechtsvervolgers zijn. Afrekeningen in
het criminele circuit bij klaarlichte dag zijn geen uitzonderlijke voorvallen in Tel Aviv. De ‗atmosfeer op straat‘
in het bovenstaande lijstje verwijst hiernaar.
Het geven van geld voor goede doelen in Israël is voor veel Joden buiten Israël een goede manier om hun
geweten af te kopen. Hiermee voldoen ze tevens aan hun halachische verplichtingen inzake het geven van
aalmoezen. Op joodse websites is daarom altijd wel een ‗Donate‘-knop te vinden. Bedelbrieven en -Emails
worden in groten getale verstuurd. Daar ook sommige christenen gevoelig bleken voor de theorie dat de
Joden als oogappeltjes van God geholpen moeten worden, is de bedel-industrie zich ook gaan richten op
deze christenen. Ikzelf moet bekennen dat ik in vroeger dagen ook hierin gestonken ben. Daarom is mijn
advies: ‗Geef nooit geld voor goede doelen in Israël!‗ Het geld komt zelden goed terecht en wordt uiteindelijk
besteed voor het in stand houden van een groot concentratiekamp voor Joden, compleet met hekken en
muren. Zijn de hekken en muren op de Westelijke Jordaanoever bedoeld om de Palestijnen buiten te
houden of om de Joden binnen te houden?
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‗Paus weigert partij te kiezen voor door islam vervolgde christenen‘
Franciscus veroordeelt „hebzucht‟, terwijl Vaticaan zelf $ 10 a 15 miljard
bezit – „Paus lijkt kant van jihadisten te kiezen en niet van zijn eigen
gelovigen‟
Franciscus (hier op het oorlogskerkhof in Redipuglia) riep in augustus de
wereld weliswaar op het barbaarse geweld tegen onder andere Iraakse
christenen te veroordelen, maar zou zelf geen actieve stappen hebben
ondernomen om hen te helpen.
Paus Franciscus kwam gisteren in het nieuws omdat hij tijdens een toespraak op een oorlogskerkhof in Italië
had gezegd dat de Derde Wereldoorlog mogelijk nu al in hoofdstukken wordt uitgevochten (2). De oorzaken
zijn volgens hem ‗hebzucht, intolerantie‘ en ‗machtswellust‘, gerechtvaardigd door ‗ideologieën‘. Wat vooral
opviel in Franciscus‘ toespraak was het ontbreken van het rechtstreeks aanwijzen van de islamitische
daders waar de christenen in het Midden Oosten zo onder te lijden hebben. Koos de partij geen partij voor
zijn eigen gelovigen omdat hij zich wil presenteren als oecumenische geestelijke wereldleider, of omdat hij in
werkelijkheid bang is voor kritiek uit de islamitsche wereld?
Hypocriete veroordeling van hebzucht
Correspondent David Sidman wijst in zijn commentaar op Franciscus‘ toespraak op diens hypocrisie
‗hebzucht‘ te veroordelen, terwijl het Vaticaan zelf volgens Time Magazine zo‘n $ 10 à 15 miljard aan
bezittingen heeft, waarvan $ 1,6 miljard aan aandelen op de Italiaanse beurs. Het Vaticaan heeft grote
investeringen gedaan in banken, verzekeraars, bouwbedrijven, vastgoed en de chemische- en staalindustrie.
De afgelopen jaren kwam de Vaticaanse bank negatief in het nieuws vanwege het witwassen van
maffiamiljarden.
Het is ‗tijd voor de mensheid om te wenen‘, zei de paus, omdat er zoveel slachtoffers vallen als gevolg van
bepaalde ‗belangen, geopolitieke strategieën, geldzucht en machtswellust.‘ Sidman noemt het over één kam
scheren van alle slachtoffers ‗niet alleen naïef, maar ook beledigend, omdat in zijn gedachtegang de
slachtoffers van de Geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog net zo betreurd dienen te worden als die
van de Nazi‘s.‘
‗Paus had veel katholieken kunnen redden, maar wilde niet‘
Valt daar in de ogen van sommigen wellicht nog iets voor te zeggen, wat dan van Franciscus klacht dat de
mensheid ‗apathisch‘ reageert op de ‗zinloze slachtingen‘ en ‗dwaze oorlogen‘. Is een oproep om te ‗wenen‘
feitelijk niet hetzelfde als ‗apathie‘? vraagt Sidman zich af. ‗Hij zou eens in de spiegel moeten kijken voordat
hij anderen beschuldigt van apathie. De paus zou behalve enkel wenen zóveel meer kunnen doen tegen de
slachtingen van zijn medekatholieken in Irak.‘
De commentator heeft daar wel ideeën over. Zo zou de paus de wereldleiders onder druk kunnen zetten om
zijn katholieke broeders in Mosul en in de rest van Irak en Syrië wapens te leveren, zodat ze zich tegen de
beesten van IS kunnen verdedigen. Hij zou zijn invloed kunnen aanwenden om de Italiaanse regering ertoe
te brengen special forces te sturen, zodat die de Iraakse christenen kunnen ondersteunen en trainen.
‗Denk eens in hoeveel katholieken hij had kunnen redden als hij was gestopt met wenen en actie had
ondernomen. Maar nu is het te laat, en hij doet het toch niet. Dat is omdat hij daarmee mogelijk wat moslims
kwaad zal maken, die hem overigens toch wel zullen vervangen door het Kalifaat zodra hun oorlogspad het
Vaticaan bereikt.‘
‗Franciscus wil niet geconfronteerd worden met de Jood Jezus‘
Het is niet voor het eerst dat paus Franciscus bang is voor negatieve reacties uit de moslimwereld. Tijdens
zijn bezoek aan Israël in juni merkte premier Netanyahu in een gezamenlijke persconferentie op dat Jezus
Hebreeuws sprak. De paus onderbrak hem en zei: ‗Aramees‘.
Technisch gezien hadden beide leiders gelijk, maar het incident toonde overduidelijk aan dat de paus niet
graag geconfronteerd wordt met het feit dat Jezus een Jood was, die leefde in het Joodse thuisland Israël.
Dat was tevens de reden dat Franciscus na zijn landing in Tel Aviv in één keer doorreed naar de Palestijnse
gebieden en daar zijn eerste officiële bezoek bracht, een rechtstreekse belediging aan het adres van Israël.
Duidelijk partij gekozen voor Palestijnen
Caroline Glick, al jaren een bekende columnist bij de Jerusalem Post, wees er daarna onder het kopje ‗Het
onvriendelijke bezoek van paus Franciscus‘ op dat de pontifex maximus PA-leider Mahmoud Abbas een
man van vrede noemde, terwijl ze pal naast het door PLO-terrorist Yasser Arafat in beslag genomen GrieksOrthodoxe klooster in Bethlehem stonden, dat nu dienst doet als Abbas‘ officiële residentie.
Als reactie eiste Abbas de vrijlating van alle Palestijnse terroristen uit Israëlische gevangenissen. Maar bij de
paus, die Netanyahu nog had onderbroken voor het vertellen van een historisch feit, kwam geen woord van
kritiek over de lippen.
Openlijke Jodenhater ‗mijn broeder‘
Wat eveneens veel kwaad bloed zette in Israël is dat Franciscus in Jeruzalem de hand schudde van de
Grote Mufti van Jeruzalem, Sheik Humammad Hussein, een van de meest antisemitische en kwaadaardige
moslimleiders die er rondlopen. De paus noemde hem zelfs ‗mijn broeder‘.
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De huidige Grote Mufti, Muhammad Hussein, is in alles een ‗waardige‘ opvolger van de Grote Mufti annex
Nazi-SS-generaal Husseini, die door Hitler werd belast met het uitroeien van de Joden in het Midden
Oosten. In 2012 haalde Hussein tijdens een op de Palestijnse tv uitgezonden bijeenkomst dezelfde haat
zaaiende ‗heilige‘ teksten uit de islamitische Hadith over de Joden aan. De Grote Mufti werd als volgt
aangekondigd: ‗Zijn woorden zijn nodig vanwege onze oorlog met de afstammelingen van apen en varkens
(de Joden). Dit is een religieuze geloofsoorlog.‘ Vervolgens nam Hussein het woord: „De oordeelsdag zal
niet komen totdat jullie tegen de Joden vechten. De Jood zal zich achter stenen en bomen verschuilen. Die
zullen uitroepen: „O moslim, dienaar van Allah, er schuilt een Jood achter mij. Kom en dood hem.‟
‗Paus lijkt pro-jihad en anti-Israël‘
Sidman schrijft niet te weten of katholieken de motieven, agenda en uitspraken van de paus mogen
betwijfelen. ‗Maar zo niet, dan zouden ze moeten overwegen van geloof te veranderen, aangezien hun leider
op zijn best een incompetente bijbelgeleerde is, of in het slechtste geval te bang is om weer te geven wat de
Bijbel leert.‘
Wat het ook is, de paus is hiermee ‗geen echte spirituele leider, want die inspireert en preekt de waarheid,
ongeacht hoeveel vrienden hij daarmee kwijtraakt. Paus Franciscus lijkt pro-jihad en anti-Israël te zijn. Als hij
echt om vrede zou geven en onwetendheid zou verachten, dan zou hij niet de kant van de jihadisten maar
van Israël kiezen, het enige land in het Midden Oosten waar katholieken niet worden vervolgd.‘
‗Groter schandaal dan misbruik door priesters‘
‗Dit schandaal heeft verstrekkende gevolgen die veel ernstiger zijn dan het in de doofpot stoppen van
kindermisbruik (door katholieke geestelijken),‘ besluit Sidman. ‗Loyale katholieken moeten opstaan tegen de
paus en zijn onkundige gedrag, of zijn aftreden eisen. Anders zijn ze schuldig aan dezelfde apathie die door
paus Franciscus terecht wordt veroordeeld.‘ (1)
Oproep aan moslimleiders en VN
In augustus riep de paus moslimleiders wereldwijd op om de ‗barbaarse daden‘ van IS te veroordelen.
Tevens schreef Franciscus een brief aan VN-secretaris generaal Ban Ki-moon waarin hij wees op het
‗ontoelaatbare lijden‘ van de christenen die ‗in het land van hun voorvaderen in vrede, harmonie en vrijheid
willen wonen... Ik herhaal mijn dringende oproep aan de internationale gemeenschap om actie te
ondernemen om deze humanitaire tragedie te stoppen.‘
Xander - (1) Shoebat, (2) NU

Rusland accepteert doofpot en misleiding MH17 niet
Bron / origineel: en.itar-tass.com
Lavrov; Manipuleren MH17 crash tot in vergetelheid mag niet worden toegestaan.
De internationale gemeenschap zou het niet moeten toestaan dat het onderzoek naar de oorzaak van de
gecrashte vlucht MH17 van Malaysia Airlines gemanimpuleerd wordt tot in de vergetelheid, op de zelfde
manier zoals dat met vele andere tragedies in Ukraine is gebeurd, zo zegt minister van Buitenlandse zaken
Sergei Lavrov (Rusland) in een interview in een bijlage van de The Daily Telegraph.
"We mogen het niet toestaan dat dit onderzoek wordt gemanipuleerd tot in de vergetelheid, zoals dat bij
eerdere onderzoeken naar tragedies in Ukraine is gebeurd. Zoals de scherpschutter aanval op burgers in
Kiev in februari, de slachting in Odessa en Mariupol in mei en andere" zo zei hij. Daaraan toevoegend dat
Moskou vastberaden was om de verantwoordelijken voor deze misdaden te berechten.
Betreffende vlucht MH17 roept Lavrov in herinnering dat Rusland vragen naar voren heeft gebracht die nog
steeds onbeantwoord zijn.
"Bijvoorbeeld, waar zijn de gespreksverslagen van de gesprekken tussen verkeersleiding en de piloten van
MH17 en waarom worden die niet gepresenteerd aan de internationale gemeenschap?" verder vraagt hij
"Waarom stuurden de vliegverkeersleiders vlucht MH17 boven een conflictgebied? Wat deed een
gevechtsvliegtuig van de luchtmacht van Ukraine in de nabijheid van de Maleisische Boeing vlak voor de
ramp? Wat is er gebeurd met met de wrakstukken op de rampplek en waarom is het niet onderzocht door
geschikte internationale onderzoeks autoriteiten?
Lavrov merkt op dat er ook geen ongehinderde toegang was voor experts tot de rampplek omdat pro-Kiev
troepen doorgingen met oorlogshandelingen terwijl dat in strijd is met de VN veiligheidsraad resolutie 2166
"En waar zijn de gedocumenteerde bewijzen van de beweringen door de VS betreffende de oorzaak van het
neerstorten van het vliegtuig?" zo voegde Lavrov toe.
"We hopen antwoorden te krijgen op deze en andere vragen van de staten die een leidende rol hebben
genomen in het onderzoek, en van hen die ongefundeerde publieke beweringen hebben gedaan." "De
waarheid moet bekend worden" aldus Lavrov.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/rusland_accepteert_doofpot_en_misleiding_mh17_niet
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Experts: ―Overheidsbeleid gericht op ontkenning van gezondheidsschade door straling‖
(Floww Health Technology) Dat draadloze straling afkomstig van mobiele
telefoons, zendmasten en draadloos internet nadelige gevolgen kan hebben voor
de gezondheid is volgens de Nederlandse overheid ‗niet wetenschappelijk
bewezen‘. Volgens een groep experts op het gebied van straling is dit onjuist en
worden o.a. ruim 1800 wetenschappelijke onderzoeken die negatieve effecten
van straling aantonen ten onrechte terzijde geschoven. Deze onderzoeken
worden in de landen om ons wel serieus genomen en zijn daar aanleiding tot
voorzorgsmaatregelen.
Ruim 1800 wetenschappelijke onderzoeken [1] tussen 1990 en 2014 rapporteren biologische effecten van
elektromagnetische straling. Van de vorming van stresshormonen en vrije radicalen tot aan een verlaging
van het melatoninegehalte, DNA-breuken en lekken van de bloed-hersenbarrière. Voor de WHO was dit
aanleiding om in 2012 mobiele telefoons op de lijst [2] ‗mogelijk kankerverwekkend‘ te plaatsen en voor de
Raad van Europa om in 2011 te adviseren [3] voorzorgsmaatregelen te treffen zoals het weren van mobiele
telefoons en wifi uit scholen. Terwijl landen om ons heen daar gehoor aan geven blijft de lezing van de
Nederlandse overheid dat ‗wetenschappelijk bewijs van mogelijke schadelijkheid ontbreekt‘. Hoe kan de
visie van Nederland zo afwijken van die van organisaties die waken over onze gezondheid als de Raad van
Europa en de WHO?
In een kennisbericht [4] van 1 augustus jl. met de titel ‘Overheidsbeleid gericht op ontkenning van
gezondheidsschade door EMV‗ geven drie experts op het gebied van straling, prof. dr. ir. Michiel Haas, drs.
ing. Jan van Gils en dr. Leendert Vriens hierover uitleg. De Nederlandse overheid laat zich adviseren door
de Gezondheidsraad [5], een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan op het gebied van
volksgezondheid. Haar verklaring dat ‗er geen wetenschappelijk bewijs is‘ van een mogelijke schadelijkheid
van EMV wordt door de overheid ten onrechte klakkeloos overgenomen, aldus de experts.
De Gezondheidsraad blijkt op de hoogte van het bestaan van de ruim 1800 wetenschappelijke onderzoeken
die biologische effecten van straling aantonen maar heeft zijn eigen ‗meetlat‘ om de kwaliteit van deze
onderzoeken te beoordelen en deze meetlat ligt volgens de experts te hoog. Alle onderzoeken op dieren en
planten worden terzijde geschoven met het argument dat mensen geen dieren of planten zijn. Zoals dat ook
gebeurt met peer-review studies, waaronder het BioInitiative Rapport en praktijkervaringen van mensen die
melding maken van gezondheidsklachten door straling.
Een ander probleem is volgens genoemde experts dat volgens de huidige wetenschappelijke paradigma‘s
straling van draadloze technologie alleen maar opwarmingseffecten teweeg kan brengen. Er is ook geen
theoretisch kader dat de biologische effecten kan verklaren. Bij het invoeren van draadloze technologie is
daarom alleen gekeken naar deze opwarmingseffecten en zijn de biologische effecten buiten beschouwing
gebleven. De visie van de Gezondheidsraad dat nog ‗jarenlang onderzoek op dit gebied nodig zal zijn om tot
definitieve conclusies te komen‘, draait volgens Haas, Van Gils en Vriens dan ook vooral om het ontbreken
van een wetenschappelijk verklaringsmodel en niet om het ontbreken van wetenschappelijk bewijs.
Tenslotte gaan ze in op de gevolgen van het op ontkenning gerichte overheidsbeleid. Het meest schrijnend
is naar hun idee dat mensen die last hebben van straling niet de hulp krijgen die nodig is: hun klachten
worden veelal als ‗psychisch probleem‘ beoordeeld. Volgens een schatting gaat het hier om 3-10 procent
van de bevolking. Deze mensen krijgen dus niet de juiste diagnose, waardoor bovendien veel geld
uitgegeven wordt voor onnodige medische onderzoeken en behandelingen. Denk bijvoorbeeld aan de
diagnose ADHD. In wetenschappelijke publicaties [6] wordt al een verband gelegd tussen de stijging van het
aantal kinderen met ADHD en de toegenomen stralingsbelasting; een verband dat de overheid tot dusver
ontkent.
[1] http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/RFR-11_28-research-summary.pdf
[2] http://www.stopumts.nl/pdf/Press%20release%20IARC%2031%20mei%202011.pdf
[3] http://www.nextup.or/pdf/Council_Europe_Resolution_1815_The_potential_dangers_of_electromagnetic_fields_and_their_e
ffect_on_the_environment_27_05_2011.pdf
[4] http://www.kennisplatformems.org/images/Kennisbericht%202014-4.pdf
[5] http://www.gezondheidsraad.nl/
[6] http://www.nature.com/srep/2012/120315/srep00312/full/srep00312.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15620509?dopt=Abstract
http://www.prlog.org/12110138-childrens-cell-phone-use-may-increase-their-risk-of-adhd.html
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec20_2012_Findings_in_Autism.pdf
Bron: Floww Health Technology
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Bespied achter de virtuele spiegel
Wilfred van de Poll − 06/09/14
© Censuur. 'Ons gevoel van onveiligheid is uit de pas gaan lopen met de
feiten'
Veiligheid willen we. En veiligheid krijgen we. Althans, dat wordt ons beloofd.
Achter de schermen verrijst een waar panopticum.
Als je iets hebt gedaan wat je geheim wilt houden, had je het misschien
sowieso niet moeten doen." Aldus Google-topman Eric Schmidt in een
interview met CNBC. Dat was in 2009. Vier jaar later blijken internetgiganten
als Google en Facebook op grote schaal gegevens van gebruikers door te spelen aan de Amerikaanse
staat.
In zijn boek 'De afluisterstaat' (2014) vat Glenn Greenwald, de journalist aan wie Edward Snowden zijn
duizenden geheime NSA-documenten lekte, nog eens samen wat we nu weten over de Amerikaanse
afluisterpraktijken. Ontnuchterende lectuur voor wie dacht dat het allemaal wel meevalt. Greenwald gebruikt
de metafoor van een spiegelruit.
'De Amerikaanse overheid', schrijft hij, 'ziet wat iedereen overal ter wereld doet, inclusief de eigen bevolking,
terwijl niemand kan zien wat er achter die ruit gebeurt. Het is de ultieme disbalans, met als gevolg de
gevaarlijkste situatie waarin de mens kan belanden: één partij met onbeperkte macht die geen transparantie
betracht en nergens rekenschap over aflegt.'
Schijnbare alomtegenwoordigheid
Die spiegelruit doet denken aan het panopticum van de Britse filosoof Jeremy Bentham (1748-1832): een
gevangenis waarin de opzichter vanuit een centraal punt alle celbewoners kan
zien, maar zij hem niet. Zo kun je met een minimum aan middelen een maximum
aan controle bereiken. Want de opzichter hoeft niet iedereen altijd te bekijken.
De loutere wetenschap dat gevangenen op elk moment bekeken kúnnen worden
- Bentham had het over de 'schijnbare alomtegenwoordigheid' van het gezag - is
genoeg om ze te disciplineren. Zo bezien zijn de onthullingen van Snowden
paradoxaal genoeg zelfs behulpzaam voor de NSA: iedereen is er nu in ieder
geval goed van doordrongen doelwit te kunnen worden van Amerikaanse spionage. De ogen van de NSA
zijn overal. Niemand is er veilig voor, zelfs niet de bondskanselier van Duitsland. Dat dit alles haaks staat op
de kernwaarden van de democratie behoeft geen betoog. Die leunt immers op het idee dat het juist de
machthebbers zijn die gecontroleerd moeten worden; zij moeten verantwoording afleggen aan het volk. In
een surveillancestaat gebeurt het tegenovergestelde. De transparantie die van burgers verlangd wordt,
streeft de staat zelf niet na. Integendeel, de controle gebeurt zoveel mogelijk onder de radar. Om de
democratie te beschermen, zijn soms ondemocratische middelen nodig. Maar het is de vraag of dit digitale
panopticum-in-wording ons wel zo veel veiliger maakt. Te controleren valt het niet. Over eventuele verijdelde
aanslagen komt, omwille van onze veiligheid, geen exacte informatie naar buiten. Zo wordt veiligheid een
soort lek in de democratie.
© THINKSTOCK.
Utopisch verlangen
"Het probleem met veiligheid", zegt Hans Boutellier, "is dat het begrip onverzadigbaar is". Boutellier leidt het
Verwey-Jonker Instituut in Utrecht en is hoogleraar 'Veiligheid en burgerschap' aan de Vrije Universiteit. In
2002 schreef hij het boek 'De veiligheidsutopie'. "Je kunt er altijd nog een schep bovenop doen. Kijk naar de
controles op Schiphol, er komen telkens nieuwe bij. Nooit bereik je het punt waarop je kunt zeggen: nu zijn
we veilig."
Volgens Boutellier wordt onze tijd getekend door een 'utopisch verlangen' naar veiligheid. "Dat is op zich niet
verwonderlijk. Onze samenleving kent een grote mate van openheid en uitbundigheid: 'leg mij niks in de
weg'. Er zijn weinig vanzelfsprekendheden en vaste structuren. Dat geeft een gevoel van vrijheid maar
maakt mensen óók onzeker."
Eigenlijk willen we het onmogelijke, aldus Boutellier: maximale vrijheid én maximale veiligheid. "Wij zijn de
verveelde kinderen van de verzorgingsstaat: we willen avontuur, maar geen risico's. Zoiets als
bungeejumpen: je maakt een idiote dodensprong, maar je weet dat er een elastiek is. We slikken xtc, maar
wel gecontroleerd door de GGD. Living on the edge - maar wel met een vangnet."
Dit utopische verlangen plus de 'oneindige potentie' van het begrip veiligheid maakt ons vatbaar voor almaar
uitdijende surveillance van de overheid, zegt Boutellier. Ook in Nederland. Want het internet is grotendeels
in handen van Amerikaanse bedrijven, die veelal aan de leiband lopen van de Amerikaanse staat. En die
heeft alle niet-Amerikanen zo ongeveer vogelvrij verklaard. Zoveel stelt nationale autonomie in het
internettijdperk niet voor.
Vluchtgegevens
Nog los daarvan heeft ook Nederland op het gebied van privacy niet per se een geruststellende staat van
dienst. Het is berucht om zijn vele telefoontaps. Onlangs bleek dat de AIVD ten onrechte ook internetfora
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heeft gekraakt. Sowieso groeiden de veiligheidsdiensten het afgelopen decennium fors: ze zijn drie keer zo
groot als tijdens de Koude Oorlog. De inlichtingendienst (gericht op het buitenland) kwam weer terug na acht
jaar te zijn weggeweest.
Van de jongste regeringsplannen spat het respect voor privacy niet direct af. Zo wilde minister Opstelten
(VVD) de vluchtgegevens van alle Nederlanders opslaan om potentiële terroristen eruit te vissen. Dat plan is
inmiddels van tafel. Binnenkort ligt er een wetsvoorstel in de Kamer om niet alleen bij satellietcommunicatie,
maar ook bij kabelgebonden communicatie (lees: internet) ongericht te kunnen zoeken. Met het sleepnet
dus.
© THINKSTOCK.
"Als je de band even terugspoelt, valt wel te begrijpen hoe we op dit punt terecht
zijn gekomen", legt Boutellier uit. "In de jaren tachtig en negentig was er wel
degelijk iets aan de hand. Drugshandel bloeide op, net als de georganiseerde
misdaad. De criminaliteit steeg fors; van 1960 tot 2000 was er sprake van een
vertienvoudiging van het aantal aangiften."
Hierdoor veranderde de houding tegenover de overheid, aldus Boutellier.
"Vroeger wilde men beschermd worden tegen een 'almachtige' staat. Ons rechtssysteem komt grotendeels
voort uit die wens. Tegenwoordig vragen burgers geen bescherming tégen de overheid, maar bescherming
dóór de overheid."
Ongrijpbaar
Waren onze zorgen om onze veiligheid aanvankelijk terecht, de afgelopen jaren gebeurde er iets vreemds,
zegt Boutellier. Ons gevoel van onveiligheid is uit de pas gaan lopen met de feiten. "Onze emoties raken
steeds verder losgezongen van de werkelijkheid. De criminaliteitscijfers zijn al zo'n tien jaar stabiel. Het land
is objectief gezien niet onveiliger geworden na de moord op Theo van Gogh. Toch blijft ons gevoel van
onveiligheid groeien. Waarschijnlijk door het internationale terrorisme, dat ongrijpbaar is en zich tegen de
hele Westerse beschaving richt. Dus ook tegen ons."
Het resultaat: telkens nieuwe maatregelen zónder dat die ons aantoonbaar veiliger maken. Ondertussen
worden de grenzen van het recht wel telkens een beetje opgerekt, zegt Boutellier. "Ons strafrecht kent
allerlei procedures en waarborgen, het is eigenlijk verbazend hoe fijnmazig het is. Maar onder de noemer
van veiligheid kan opeens van alles."
Zoals winkelverboden. "Winkeliers kunnen mensen sinds een jaar of vijf verbieden hun winkel binnen te
komen, zonder dat er een rechter aan te pas komt en zonder bewijs dat bezoekers kwaad van zins zijn. In
plaats van echte misdadigers te vervolgen, zetten we steeds meer in op preventie van mógelijke misdaad.
Dat kom je op glibberig terrein."
Het is een ontwikkeling die de geheime diensten in de kaart speelt, zegt Constant Hijzen. Aan de Universiteit
Leiden onderzoekt hij de geschiedenis van de Nederlandse geheime diensten en onze omgang met
veiligheid. "Kijk, op zich is het toezicht goed geregeld. Sinds 2002 is er de Commissie van Toezicht
betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Een onafhankelijk orgaan dat zelf, of op
verzoek van het parlement, onderzoek kan doen naar de geheime diensten en in principe toegang heeft tot
álle interne informatie."
Toch kleven er belangrijke euvels aan dit orgaan. Het controleert altijd pas achteraf - dan is het kwaad al
geschied. Veel kwalijker, zegt Hijzen, is dat het CTIVD alleen de rechtmatigheid onderzoekt van wat de
diensten doen. "Wat ontbreekt is een discussie over de legitimiteit ervan. Er zou een veel intensievere
gedachtenwisseling moeten zijn tussen het publiek - pers en politiek - en de inlichtingengemeenschap over
de wenselijkheid van veiligheidsmaatregelen. Dat is er nauwelijks. Waar ik bang voor ben is niet zozeer dat
geheime diensten op eigen houtje de wet overtreden, maar dat politici de wet zo ver oprekken dat die
diensten kunnen doen wat ze willen."
Geen bezuinigingen
Daarvoor zijn de omstandigheden aanwezig, aldus Hijzen: een gevoel van grote dreiging. "In zo'n situatie
kunnen overheden hun geheime diensten de vrije teugel laten zonder dat te hoeven verantwoorden. Kijk
naar de afgelopen weken. Een vliegtuig met Nederlandse inzittenden wordt uit de lucht geschoten.
Gruwelijke beelden uit Syrië en Irak stromen via de tv onze huiskamers binnen. Een gevoel van urgentie
ontstaat. En voor je het weet wordt de begroting van de AIVD naar nagenoeg het oorspronkelijke niveau
teruggeschroefd. In een mum van tijd is anderhalf jaar debat over voorgenomen bezuinigingen van tafel
geveegd."
AIVD-baas Rob Bertholee rechtvaardigde dat onlangs in Vrij Nederland met een verwijzing naar "de Krim,
een neergehaald vliegtuig, de djihadi's in Syrië. Ík bedenk die dingen niet." Dat hij met zo'n vage,
alomvattende reden denkt weg te komen, vindt Hijzen veelzeggend. "De AIVD specificeert totaal niet hoe het
extra geld precies bijdraagt aan het bestrijden van terreur. De noemer 'veiligheid' volstaat. Dat zouden we
niet moeten accepteren."
Hij vervolgt: "In de jaren zeventig sprak Andries Kuipers, het toenmalige hoofd van veiligheidsdiensten, wijze
woorden. Ook in die tijd werd er dreiging ervaren. Palestijnse terroristen gijzelden en doodden Israëlische
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sporters bij de Olympische Zomerspelen in München. Tot tweemaal toe kaapten Molukkers een trein en
gijzelden de inzittenden. Dat gebeurde in Nederland. In de Kamer klonken verontruste stemmen. Kuipers zei
toen: 'Verwacht niet van ons dat wij alle aanslagen kunnen voorkomen. We kunnen wel op iedere hoek van
de straat een politieagent neerzetten. Maar dan leven we in een politiestaat'. Dat soort nuchterheid zouden
we ook nu goed kunnen gebruiken."
Intieme ruimte
Massaal protest tegen privacyschendingen op internet of tegen een doorgeslagen veiligheidspolitiek blijven
vooralsnog uit, merkt Hans Boutellier. Dat baart hem zorgen. "Zeker, de NSA-onthullingen werden door het
publiek als behoorlijk schokkend ervaren. Maar tot échte verontrusting hebben ze niet geleid."
Volgens filosofe Marjan Slob, auteur van 'Mensenrechten in beweging' (2014), zou dat wel moeten. Als we
onze privacy zo makkelijk laten beperken, stelt ze, dan laten we ons iets heel fundamenteels
ontnemen."Privacy draait om een intieme, onbespiede ruimte", betoogt ze. "In die privéruimte voel ik mij
beschut. Daar kan ik experimenteren, gekke dingen doen, zonder dat het gevolgen heeft. Maar op internet is
de grens tussen 'binnen' en 'buiten' vervaagd. Werkelijk onbevangen en 'intiem' kun je er niet meer zijn."
Het gevolg laat zich raden: conformisme, waarschuwt de Duitse filosoof Byung-Chul Han, hoogleraar aan de
Universität der Kunste in Berlijn. 'Het anders-zijn wordt geëlimineerd', schrijft hij in een essay dat vorige
maand onder de titel 'De vermoeide samenleving' in het Nederlands verscheen.
In feite borduurt hij voort op de analyse van de Franse filosoof Michel Foucault (1926-1984). In een
panopticum, schreef Foucault, zullen gevangenen de opzichter als het ware internaliseren en dus zichzélf
disciplineren. Er is geen dwang meer nodig. Hoe effectiever de controle, hoe minder geweld er aan te pas
komt. De beste controle is die waarvan je je niet eens bewust bent. Je past je gedrag uit jezelf aan. Je hebt
nothing to hide en dat hou je zo.
Zonder spontaniteit
Net als romanschrijver Dave Eggers (in zijn dystopie 'The Circle') ziet Byun-Chul Han een toekomst voor zich
waarin mensen niet eens meer wíllen afwijken van de rest. Bespaar ons een 'heerschappij van de totale
transparantie', schrijft hij. En in een interview met Vrij Nederland: "Wij moeten ruimten creëren waar je
eenzaam kunt zijn."
Voorlopig blijven we onszelf in de spiegel van het internet bekijken, ook al koekeloeren er andere kant van
die spiegel misschien allerlei mensen mee. Helemáál onbekommerd gaat het niet meer. Ons virtuele spel
heeft zijn spontaniteit verloren. Want als je iets doet dat je geheim wilt houden, moet je het misschien
sowieso niet doen.
Niet op internet, in ieder geval.
http://www.trouw.nl/tr/nl/5133/Media-technologie/article/detail/3741418/2014/09/06/Bespied-achter-devirtuele-spiegel.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20140907

Mensen in Maleisie zien ―vreemde‖ planeet naast zon
Donderdag, 04 oktober 2012
Mensen keken verbaasd naar de lucht eergisteren in Kuala Lumpur toen er iets
vreemds en afwijkends was waar te nemen.
Niet alleen was er een merkwaardige halo rond de zon te zien, maar ook iets wat
op een planeet lijkt welke is omcirkeld door een roze/rode gloed.
De lokale krant The Star kwam gisteren met het bericht dat de dag ervoor de
inwoners van Kuala Lumpur schrokken van twee nogal merkwaardige zaken.
Mensen op straat bleven stilstaan om naar de lucht te kijken toen daar opeens een
halo rondom de zon verscheen.
Het nationaal ruimtebureau Angkasa kwam al snel met een verklaring en
verzekerde het publiek dat er niets aan de hand was. Volgens hen werd dit
veroorzaakt door de interactie tussen ijskristallen in de cirrusbewolking van de
hogere luchtlagen en licht. De kristallen gedragen zich als een prisma door het licht
te breken en te reflecteren waardoor een regenboogachtig gekleurd effect rond de
zon ontstaat. Hier is een foto van het fenomeen:
Een tweede verschijnsel wat zich voordeed was nog merkwaardiger en daarvoor
heeft het ruimtebureau geen verklaring gegeven. Hier is een foto:
Normaal gesproken wordt dit soort beelden onmiddellijk afgedaan als ―lens flare‖,
maar in dit geval gaat dat niet op. Er zijn talloze mensen volgens de krant die dit
gezien hebben zonder camera. En daarom is het, wat het dan ook is, geen
lensfare. De eerste reactie van het publiek op straat was dan ook dat ze een Ufo
zagen, maar kwamen daar later op terug toen duidelijk werd dat het hier gaat om
een planeet omringd door een roze/rode gloed. Aangezien er op dit moment geen
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verdere verklaringen voor zijn, blijft dit vooralsnog een raadsel.
Nu wil het ―toeval‖ dat wij een lezer hebben, die ook regelmatig een verschijnsel vastlegt met zijn camera
wat erg lijkt op wat men zag in Kuala Lumpur. Overigens los van de rode 'planeet' aan de rechterkant van de
zon, legt hij ook regelmatig op exact dezelfde wijze de kleine 'zon' links van onze zon vast. Wij zijn er
inmiddels aardig van overtuigd dat het niet om lens flares gaat in deze foto's want die zouden niet zo
consistent kunnen worden vastgelegd.
Mochten er onder jullie zijn die een verklaring hebben voor dit vreemde beeld dan houden wij ons uiteraard
aanbevolen.
Bron: The Star
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3077:mensen-in-maleisie-zien-vreemdeplaneet-naast-zon&catid=35:universum&Itemid=48

Rusland verbiedt islamitische lectuur, verklaart Jehova‘s tot gevaarlijke sekte
De Russische overheid heeft enkele belangrijke islamitische boeken, zoals
Fortress of the Muslim dat bestaat uit ‗smeekbeden‘ van de profeet
Mohammed, verboden. Ook ‗De Wachttoren‘, het bekende magazine van
Jehova‘s Getuigen, staat op de zwarte lijst. Al eerder werden de JG
bestempeld als een gevaarlijke en extremistische sekte.
De Russische autoriteiten hebben huizen van moslims en madrassen
(islamitische scholen) op de Krim doorzocht op de aanwezigheid van lectuur
die door Oekraïne werd toegestaan, maar onder de Russische wet is verboden. Ook het werk van de
populaire Turkse geestelijke Said Nursi valt hieronder, alsmede een biografie van de profeet Mohammed.
Jehova‘s Getuigen ‗gevaar voor de samenleving‘
Alle leden van de Jehova‘s Getuigen in Taganrog en Samara zijn tot extremisten en een gevaar voor de
samenleving bestempeld. Zeven leden kregen een boete opgelegd, vier van hen kregen een voorwaardelijke
gevangenisstraf van tenminste vijf jaar.
De JG-gemeente in Taganrog kwam zelfs op de lijst van terreurorganisaties te staan en werd uiteindelijk
verboden en opgeheven. De Getuigen in Samara kregen de waarschuwing nooit meer de Wachttoren te
verspreiden. Dit voorjaar werd er toch verboden lectuur bij de JG aangetroffen, dat vervolgens door de staat
werd verbrand.
Sinds 2009 zijn naast de Wachttoren 33 andere JG-boeken verboden, waaronder het kinderboek ‗Mijn Boek
van Bijbelverhalen‘. De voorzitter van de JG organisatie in Rusland, Vasily Kalin, zei destijds zeer bezorgd te
zijn over de groeiende weerstand tegen zijn organisatie en diens literatuur. Kalin werd naar eigen zeggen op
jonge leeftijd door de Sovjets naar Siberië gestuurd omdat zijn ouders de Wachttoren lazen.
Bloedtransfusies
Een van de redenen dat Rusland de JG als antisociaal en een gevaar heeft bestempeld is de weigering van
JG-leden om bloedtransfusies te accepteren, ook bij hun kinderen. Hierdoor zijn een aanzienlijk aantal
volwassenen en kinderen omgekomen. Deze weigering berust op het Oud Testamentische, in het Nieuwe
Testament herhaalde verbod op het consumeren van bloed. (1)(2)
Na forse kritiek uit de samenleving besloot de JG-leiding in 2000 om het accepteren van bloedtransfusies tot
een ‗gewetenskwestie‘ te verklaren, en niet langer tot uitsluiting zou leiden. Desondanks staat het verbod
nog altijd op de website van de organisatie te lezen.
Rest christendom beschouwt JG als sekte
Ondanks het feit dat dezelfde Verlosser, Jezus Christus, wordt beleden, beschouwen de meeste christelijke
kerken en gemeenten de JG als een sekte. De belangrijkste redenen hiervoor kort op een rijtje:
* De verlossing door Gods genade is niet genoeg. De JG leren dat de enige manier om zeker tot het
eeuwige leven te worden toegelaten het aansluiten bij het genootschap en het –zonder vragen te stellenvolgen van alle regels is. Alle mensen die op ‗de jongste dag‘ geen JG zijn, zullen worden vernietigd.
* De JG gebruiken een aangepaste Bijbel waarin teksten op zo‘n manier zijn (her)vertaald of veranderd, dat
ze in overeenstemming zijn met de eigen leringen. Overigens kan andere groepen of kerken hetzelfde
worden verweten. Sowieso bestaat er geen „perfecte‟ vertaling.
* De JG ontkennen dat de Heilige Geest een Persoon is, maar spreken van een onpersoonlijke ‗kracht‘. Dit
heeft mede te maken met het ontkennen van de Drie-Eenheid.
* Om dezelfde reden wordt Jezus Christus niet als ‗God in het vlees‘ erkend, en wordt hij slechts als een
aartsengel (Michaël) gezien. Ook zou hij alleen geestelijk, en niet lichamelijk, uit de dood zijn opgestaan.
* Armageddon en de zichtbare Wederkomst van Jezus Christus werden in de geschiedenis meerdere malen
(1914, 1915, 1925, 1941, 1975) foutief voorspeld. Dit geldt natuurlijk wel voor meer kerken en groepen.
Xander - (1) Eurasia Review via Shoebat, (2) Unpo via Shoebat
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