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Grootste krant Liberia: Aids en ebola gemaakt door Amerikaanse defensie
in Het Complot
De Liberian Daily Observer, de grootste krant van Liberia, heeft een artikelgepubliceerd waarin wordt gesteld
dat de Verenigde Staten het ebolavirus in een laboratorium hebben gemaakt en Afrikanen ermee injecteren
door middel van vaccins.
Het artikel is geschreven door dr. Cyril Broderick, voormalig professor aan de Universiteit van Liberia. Hij
beweert dat het ebolavirus en hiv producten zijn van de Koude Oorlog. Broderick stelt dat het Amerikaanse
ministerie van Defensie Afrikanen gebruikt als proefkonijn voor experimentele biologische wapens. Het
ministerie zou slechts enkele weken voor de uitbraak in Guinee en Sierra Leone zijn begonnen met klinisch
onderzoek met mensen.
Dr. Broderick citeert werk van de Amerikaanse wetenschapper Leonard Horowitz waaruit hij opmaakt dat
veel ziektes het gevolg zijn van Amerikaanse experimenten. Hij claimt dat het boek ‘Emerging Viruses’ van
Horowitz bewijs levert voor het bestaan van een militair-medisch complex dat onder het mom van het
toedienen van vaccinaties experimenteert met biologische wapens.
Broderick haalt fel uit naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Artsen Zonder Grenzen. Volgens de
oud-professor plantenziektekunde hebben zij ebola naar Afrika gebracht door middel van
vaccinatieprogramma’s. “Uit veel rapporten blijkt dat de Amerikaanse overheid een onderzoekslaboratorium
voor biologische oorlogvoering heeft in Kenema, het epicentrum van de ebola-uitbraak in West-Afrika.”
Uit een artikel in de Britse krant The Guardian zou blijken dat topwetenschappers van Yale en Harvard
hebben gewaarschuwd tegen onderzoek naar ebola bij gezonde mensen omdat dergelijke experimenten een
pandemie zouden kunnen veroorzaken.
Dr. Broderick wil de Tulane-universiteit uit New Orleans voor de rechter slepen. De universiteit heeft een
laboratorium in Sierra Leone waar ruim een decennium wordt gewerkt aan tests voor vaccins tegen het
Lassavirus en ebola. In een persbericht verklaarde de universiteit: “We doen geen onderzoek naar
biologische wapens en we werken niet samen met het leger.” In een persbericht uit 2007 stond nog dat het
leger partner is in het onderzoek en dat een vaccin de VS zou kunnen beschermen bij een eventuele
biologische aanval.
Hulpverleners doen er ondertussen alles aan om de West-Afrikanen ervan te overtuigen dat ze er zijn om
hen te helpen, en niet om hen te schaden. Maar hoe win je vertrouwen vanachter een plastic masker en een
dik, rubberen pak?
[The Liberian Observer] - © Copyright (c) NineForNews.nl

Facebook past opnieuw onaangekondigde censuur toe *Update*
Vandaag schreef ik dit artikel waarin ik de naam van oprichter Mark Zuckerberg
noemde als onderdeel van een Archontische Ashkenazi joodse bloedlijn.
Enkele weken geleden gebeurde dit ook al compleet onaangekondigd en werd
mijn account na ongeveer een dag weer hersteld. Ook het herstellen van het
account werd verder niet toegelicht net zo min als de reden van de
verwijdering. Deze keer neem ik geen genoegen met verwijdering of herstel
van het account zonder duidelijke onderbouwing. Als men bijvoorbeeld vindt dat mijn uitspraken over de
oprichter van Facebook discriminerend zijn, dan wil ik dit graag horen. Als er een andere reden is, hoor ik die
ook graag.
Het wordt steeds duidelijker dat Facebook meeleest in alles wat mensen doen of schrijven en keiharde
censuur toepast als er zaken besproken worden die hen niet zint. Ik zou mensen dan ook extra op willen
roepen om mijn artikelen juist via Facebook te delen en tevens een klacht in te dienen bij deze organisatie
die verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de communicatie van mensen onderling. Tegelijk
stimuleert deze tweede censuur poging om na te gaan denken over alternatieven om het verspreiden van
mijn visie op de wereld voort te kunnen blijven zetten. We zitten duidelijk in een ‘info war’.
Update
Facebook heeft zojuist mijn profiel hersteld. Officieel ging het niet om de inhoud van mijn artikelen, maar
deze keer werd mij gemeld dat mijn profiel een pseudoniem is en niet mijn echte naam (zie hier). De
toegang tot mijn Facebookprofiel werd hersteld en ik kon een goede backup van alle berichten e.d. maken.
Vervolgens is mijn ‘persoonlijke profiel’ omgezet naar een ‘pagina’ en zijn mijn ‘vrienden’ omgezet naar
‘volgers’ of ‘likes’. Wilt u dat de waarheidsvinding via deze site voortgezet wordt, ‘like’ dan ook deze pagina,
zodat de grote machtsblokken er niet langer omheen kunnen. We kunnen de gevestigde orde het beste met
hun eigen middelen bestrijden; niet vergetende dat het niet gaat om strijd, maar om ‘bewustzijn’. Wilt u mij
vinden op Facebook, dan sta ik nu dus niet meer in uw vriendenlijst, maar onder ‘pagina overzicht‘ in het
menu links.
http://www.martinvrijland.nl/2014/09/16/facebook-past-opnieuw-onaangekondigde-censuur-toe/
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Even een andere kijk op Vladimir Putin…
Bronpagina: http://www.ninefornews.nl/vladimir-poetin-de-redder-van-europa/
“Vladimir Putin, de redder van Europa” ( ?)
15 september 2014
Vrijdag heeft de Europese Unie nieuwe, strengere sancties tegen
Rusland in werking gesteld, om Putin op andere gedachten over
Oekraïne te brengen. Maar Putin denkt juist dat zijn Russische
wereld Europa moet gaan redden, zo blijkt uit talloze Russische
bronnen en uitspraken van de Russische president zelf.
De Europese Unie is het spoor volkomen bijster. In plaats van te
erkennen wat er werkelijk gaande is in Oekraïne, wil Brussel
Rusland straffen voor de steun die het de aangevallen Russen in
Oekraïne geeft. Putin kan met zijn hoofd niet bij dat Europese onbegrip.
In het zuidoosten van Oekraïne heeft de regering in Kiev volgens Putin met zware wapens de eigen burgers
aangevallen. Dat in een crisis in Oekraïne die ‘is veroorzaakt en uitgedacht door sommige van onze
westerse partners’, zei Putin dinsdag tijdens een bijeenkomst over het nieuwe
Staatsbewapeningsprogramma 2016-2025.
Op de Russische staatstelevisie legde Poetin uit dat de harde, individualistische Amerikaanse cultuur de
traditionele cultuur van Europa vernietigt en daarvoor de NAVO als hefboom gebruikt. Het doel van een
Amerikaanse dominantie over heel Europa is volgens Poetin ook de werkelijke achtergrond van de
burgeroorlog in Oekraïne.
Putin stelt dat de Oranjerevoluties in Oekraïne in 2004 en in 2014 door het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken zijn uitgelokt en dat het associatieverdrag van Kiev met de EU een samenzwering van
de EU is om Oekraïne te overheersen.
Zowel Rusland als Europa hebben volgens Putin te maken met een diepe morele crisis, die de toekomst van
de samenleving bedreigt. De oorsprong van deze crisis is Amerika. Dat verwerpt samen met enkele
Europese landen zijn wortels. Deze Euro-Atlantische landen zoals Putin ze noemt, ontkennen morele
principes en alle traditionele identiteiten: nationaal, cultureel, religieus en zelfs seksueel. “Ze voeren een
beleid door dat grote gezinnen gelijkstelt aan homopartnerschappen en het geloof in God aan het geloof in
Satan.”
Deze westerse landen proberen volgens Putin hun model agressief over de wereld te verspreiden. “Ik ben
ervan overtuigd dat dit een regelrechte weg opent naar verval en primitivisme, met als gevolg een
diepgaande demografische en morele crisis.”
Rusland begrijpt ook niets van de trage en lakse wijze waarop het door Nederland aangevoerde onderzoek
naar vlucht MH17 wordt uitgevoerd. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov vraagt
zich af waarom Nederland niet al lang het onderzoeksgebied heeft opgeëist.
De minister wil dat Nederland en de andere onderzoekende landen meer doen om de waarheid boven tafel
te krijgen. Nu de room van propaganda is weggespoeld, is het mogelijk dat men de ware oorzaak van de
crash niet wíl onderzoeken. Nou, zo gaan wij niet te werk,” zei Lavrov.
“Ze willen maar niet erkennen wat voor ons zo duidelijk is. Namelijk dat de VS en Brussel de coup in Kiev
hebben ondersteund, zo niet aangemoedigd,” aldus Lavrov. “Alles wordt de nieuwe machthebbers vergeven
en ze kunnen doen waar ze zin in hebben. Niemand bekritiseert de uitspraken over minderheden en
neonazistische stromingen.”
© Copyright (c) NineForNews.nl
Putin wat beter leren kennen.
Putin Laughs Off Hilary Clinton’s Threat To Russia – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=3E1aZlADRQU
Putin placed Hillary where she belongs (St Valentine’s Day) – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Q55SxoaiJjw
Meet The Putin Whisperer: Germany’s Angela Merkel
https://www.youtube.com/watch?v=frTBy4My9Qc
PUTIN- A Dog’s Heart: Pet lover Putin needs name for fluffy puppy – YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=HeS3Eq4e8Qs
Vladimir Putin met Angela Merkel
https://www.youtube.com/watch?v=bOCYhho6wjs
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De Geheime Protocollen van onze Overheden
Wie heeft er tegenwoordig nog vertrouwen in overheden, in de verhalen
hoe 9/11 gebeurd is, hoe de banken failliet zijn geraakt, dat Osama Bin
Laden dood is of dat prinses Diana omkwam in een auto-ongeluk?
Waarom zou de overheid de gebeurtenis van 9/11 op dollar biljetten
drukken, oude symboliek gebruiken om met elkaar te communiceren?
In de late jaren 70 werd der al een plan geschreven om de wereld te
veroveren, de Protocollen van de Wijzen van Zion die in 1905 in Rusland
geproduceerd werden. Nou zullen de meeste wel zeggen hoe bewijs je dat
deze protocollen echt zijn maar het bewijs is het document zelf. Alle details
wat er u gebeurd staan in deze protocollen vermeld.
In 1773 nodigde Mayer Amschel Rothschild twaalf invloedrijke vrienden uit
in Duitsland. Deze mannen zouden de kern gaan vormen van een
revolutionaire beweging wereldwijd. Ze hebben zich gebundeld met al hun
rijkdom en macht. Ze huurden ook Adam Weishaupt in die de orde van de
Illuminati oprichtte. Hun doel was een wereldregering op te richten met een
superieur intellect.
In 1785 werd een Illuminati koerier aangetroffen met geheime documenten v
an de Beierse Illuminati. Ze moesten aan de Beierse regering worden
overgedragen.
Er zou een politie-inval gebeuren op het Illuminati hoofdkantoor en de
samenzweerders zochten hun toevlucht in de loges van de vrijmetselarij.
De protocollen waren tot in de detail uitgewerkt en je las de volledig
uitgewerkte details voor globale controle.
PROTOCOL 1. EINDE VRIJHEID
Wij de Illuminati zullen onwrikbare regels creëren. Geweld en terrorisme zijn
de beste resultaten van de onwetende massa. Onze macht zal zichtbaar
blijven tot het moment dat we alles ondermijnd hebben. Ons doel heiligt de
middelen en de kracht van goud wordt gebruikt door liberale heersers. Wij zijn
tirannen. De jeugd zal uitgroeien tot immoraliteit die verleid worden door onze
speciale technieken en agenten. Deel van one politieke macht is de maffia die als
een blinde kracht met ons mee gaat. We eindigen de vrijheid van de mens en
zullen de soevereiniteit aanvechten en omkoping, bedrog en verraad staan
bovenaan.
Menselijke zwakheden veroorzaken de problemen en dan hebben wij
gezegevierd. Wij marcheren met wreedheid, wij zullen zegevieren en alle
regeringen onderwerpen aan onze super regering. In alle delen van de wereld
klinkt: Vrijheid, Broederschap en Gelijkheid. De mens zal overgeleverd
worden aan onze wil, aan onverzadigbare materiële behoeften en
immoraliteit staan boven aan.
PROTOCOL 2 : Oorlog en Bewaking
Oorlogen zullen opgestart worden op economische gronden en naties
zullen financiële steun ontvangen van de Illuminati. Onze miljoenen
waakzame ogen, onze spionnen werken via de MI&. Nationale rechten
zullen van de wereldkaart weggeveegd worden en Illuminati rechten zullen
regeren met een grote schuldenlast.
Het onderwijs zal een destructieve kracht zijn die valse informatie verschaft aan de kinderen van de
toekomst. We hebben alles listig in elkaar geknutseld om gedachten te misleiden en sturen de mensheid in
de richting die wij willen. De media zal ontevredenheid creëren en
wordt onmisbaar. Invloed zal uitgeoefend worden door de pers en
de wereld zal veranderen in een oceaan van bloed en tranen.
PROTOCOL 3 : ARMOEDE EN FAILLISSEMENT
Nu is het doel nog maar op een steenworp afstand en Europa
wordt van ons. De Slang staat symbool voor de mensheid en
faillissement zal ons doel zijn. Al onze krachten worden gebruikt
om Europa in een faillissement te storten en het volk te ruineren.
De koning van de Illuminati zal zich nu gaan voorbereiden op de
troon en hij zal onoverwinnelijk zijn. Door machtsmisbruik zullen we Europa onderwerpen en de menigte zal
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steeds razender worden, Egypte, Libië, Syrië en Libanon. Armoede is ons wapen en mensen worden
geketend aan ons omdat de Grondwet uit staat. Wij ondersteunen het communisme, wij zijn de redders en
creëren een tekort aan voedsel een het volk wordt zwak. Honger regeert het kapitaal. De demonstranten
tegen Fema vegen wij weg en wij zullen het politieapparaat hanteren. De onwetende massa zal niet
nadenken en ziet de nieuwe wereldorde niet aankomen. Er bestaat geen gelijkheid meer, de massa zal zich
onderwerpen aan het gezag en de positie van de Illuminati. Er zal een wereldwijde economische crisis zin en
beurzen worden compleet uitgeschakeld, De industrie zal stil gaan staan en Europa zal leeggeplunderd
worden en er zullen vele doden vallen. De haat onder de mensheid zal alleen maar groter worden en de
maatschappij zal vervallen in psychotische waanzin. Onze geheime methoden worden ingezet om deze
crisis te laten slagen. het goud is dan al van ons en de Illuminati beheerd al alle grote financiële instellingen.
PROTOCOL 4 : EINDE RELIGIE
Er zal een einde komen aan religie, de gekte zal razen en het volk
zal blind worden voor alles om zich heen. Wij creëren demagogie,
anarchie en dat zal leiden tot despotisme, onze absolute macht.
De vrijmetselarij zal op de achtergrond blindelings hun plan blijven
doorvoeren met een grote kracht en macht en werpen alles omver.
We gaan het geloof in God afrekenen, vernietigen en ondermijnen
via mind controle los te laten op de onwetende massa. We zullen
middels speculatie alles opslokken in winstbejag en nemen de
industrieën over van alle landen.
De mensheid zal zijn grip verliezen want wij hebben geen intellectuele rivalen. Wij zijn koud en harteloos en
delen de ene economische klap na de andere uit.
PROTOCOL 5 : WETTEN EN LEUGENS
Er zal een gecentraliseerde regering ontstaan en nieuwe wetten
zullen de oude vervangen.
Nieuwe wetten zullen worden losgelaten op de onwetende massa
en de oude worden weggeveegd. Wij hebben geen rivalen en onze
diepe wortels van het kwaad zal de wereld gaan regeren. We
hebben een haat tegen religie gecreëerd en de monopolie van
industrie en handel is in onze handen. De ontwapening van de mens zal een
feit worden en oorlogen zullen zich uitbreiden. Ons hoofddoel is om de
publieke opinie te verzwakken, de mensheid van verzet af te leiden naar een
strijd die hen toch niks brengt. De mensheid zal aanvallen via woorden die
tot niks leiden. Wij zaaien tweedracht, we vermenigvuldigen nationale
mislukkingen en veroorzaken chaos en desoriëntatie. De mensen zullen
elkaar niet meer begrijpen.
Onze super regering zal de bevolking slijten en heersen over de wereld. We starten een Rijksoverheid van
kolossale afmetingen, de Verengde Staten, waaraan zich alle landen ter wereld moeten onderwerpen.
PROTOCOL 6 : SCHULD EN PROPAGANDA
Door middel van propaganda zal de waarheid verborgen blijven. Onze wereldregering is al verder in zijn
ontwikkeling en de schuldenlasten van landen verhogen zich alleen maar. We nemen de landen over met
grote schulden en zo veroveren wij langzaam Europa. We maken slaven van de mensheid door middel van
de industrie, de handel en het kapitaal en al het geld van de wereld zal in onze handen vallen. De massa zal
zich gaan buigen voor de Illuminati en voor ons bestaansrecht.
De lonen gaan omlaag en de prijzen gaan omhoog en er zal een daling komen in de landbouw. We zullen
anarchie bevorderen, immoraliteit en verval van religie en saamhorigheid.
PROTOCOL 7 : UNIVERSELE OORLOG
De wapens zullen meer worden en de politie zal ons helpen
politiestaten op te richten. Wij zijn er om onenigheid te creëren en
allerlei vijandigheid op te wekken via de politiek, op economisch
vlak en financieel vlak. Wij, de Illuminati, zullen gezien worden als
de weldoeners en de redders van de mensheid.
Het masker wat wij dragen is ons officiele masker van
eerlijkheid, zelfgenoegzaamheid en sluwheid
Onze woorden spreken onze daden tegen en dat is onze
belangrijkste formule van succes. Onze politieke geheimhouding,
one handelingen doen wij volgens onze agenda zodat de publieke
opinie in het geheim wordt bevorderd. de media is al op onze handen dus het volk wordt zwak.
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PROTOCOL 8 : WAPENS
Wij wapenen ons tegen de wapens van het volk. Yale, Princeton en
Cambridge worden onze instituten die onze juristen, advocaten en
zionisten opleiden. Zij zullen de kennis bewaren van onze sociale
structuur en het zijn onze huurlingen. Economen, bankiers, industriëlen
en kapitalisten zullen vanaf deze scholen door ons ingehuurd worden.
Elke ongehoorzame zal strafrechtelijk vervolgd worden of verdwijnt van
de aardoppervlakte.
PROTOCOL 9 : CORRUPTIE EN TERROR
Wij zullen doden en geen enkele burger sparen. We regeren door wilskracht en
onze wapens worden ingezet voor hebzucht, genadeloze wraak, haat en
kwaadaardigheid. Onze dienaren zijn monarchisten, socialisten, communisten en
dromers van elke soort. Alle lidstaten worden ontmanteld, gemarteld en zullen
alles opofferen voor de vrede.
We infiltreren in wetten, in verkiezingen, de pers, vrijheden van het volk,
onderwijs. We hebben de jeugd verdorven door ze te lokken met valse principes
en valse theorieën. We hebben de wetten verdraaid en geven valse
interpretaties. De menigte zal tegen ons opstaan als de tijd rijp is.
PROTOCOL 10 : COUP D´ÉTAT
De grote menigte respecteert de politieke macht en aanvaardt al
daden van geweld. Wereldmacht is ons doel en we voeren gezag
uit op woningen, de koopmarkt en de belastingen. De menigte
heeft hoop en verwachtingen naar ons vanwege hun uitkeringen en
gratificaties. Het volk is als marionetten in onze handen en
verkiezingen zullen walsen over een duister verleden. Het volk wil
macht en privileges en de macht om onze wetten te veranderen.
De sleutel ligt in onze handen en niet in die van het volk. Ministers
en valse presidenten zullen de schuld krijgen en ontslagen worden terwijl wij de Illuminati gewoon doorgaan
met ons plan. Wij zorgen voor incompetentie van de heersers en het volk zal gaan schreeuwen over dat feit.
Wij wakkeren problemen aan tussen de mensheid en regeringen en maken gebruik van verdeeldheid, haat,
afgunst, marteling, hongersnoden en het vaccineren wereldwijd. De mens zal zijn toevlucht nemen tot
volledige soevereiniteit in geld en andere zaken.
PROTOCOL 11 : EINDE VAN RECHTEN
De mensenrechten gaan verdwijnen, persvrijheid bestaat niet meer en vele
ander wetten en rechten worden verpletterd. We verpletteren alles met brute
kracht op elk moment en op elke plek. We zullen nooit onze macht delen met
anderen en vechten tot het bittere einde. Wij zijn de wolven en de mensheid de
schapen.
PROTOCOL 12 : MEDIA EN MINDCONTROL
We schaffen wetten af en alle vrijheid ligt in onze handen en de meeste mensen
weten niet wat de pers voor ons eigenlijk doet. Geen nieuws zal de wereld
bereiken als wij het niet goedkeuren (Reuters) en alle nieuwsberichten worden
door ons gecreëerd. Het publiek zal wereldnieuws bereiken uit onze handen en
de massa zal misleid worden met fantasieën. Liberalen en anarchisten zullen
gaan protesteren en literaire mannen worden afhankelijk gemaakt.
We zetten undercover tegenstanders in die de massa hersenspoelen. De media
zal anarchistisch worden, republikeins, revolutionair en aristocratisch. De dwazen der bevolking zal denken
dat hun mening belangrijk is. We zullen de waarheid, onze waarheid afdrukken in kranten, tijdschriften en
leugens verspreiden. We zullen de mensheid verwarren en overtuigen en
we zullen zegevieren.
Journalisten zijn verplicht aan hun beroepsgeheim en zullen nooit de bron
verraden. Ze worden afgeperst met hun duistere verleden zodat de
waarheid niet aan het licht komt.
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PROTOCOL 13 : AFLEIDING
We misleiden de massa met entertainment, games, porno, kunst en verleiden ze met nieuwe richtingen. We
gaan de geest van de massa controleren en niemand zal de verduisterde waarheid kennen behalve wij. We
vernietigen massa´s door mindcontrol wat al eeuwen ons plan was.
PROTOCOL 14 : GOD
De Illuminati is God en wij zijn het uitverkoren volk. Het lot van de wereld ligt in
onze handen en niet in die van het volk. De mensen zullen weer teruggebracht
worden naar slavernij en hebben geen recht meer op vrijheid. Ze zullen
gemarteld worden, uitgeput raken en de mensheid wordt uitgebuit op alle
fronten. Religie zal verbannen worden en niemand trekt het geloof van de
Illuminati in twijfel. De media die wij geschapen hebben is zinloos, smerig en
afschuwelijk. Onze leden zullen opgeleid worden tot leiders, houden
toespraken, maken projecten, memoires, artikelen en kennis zal door ons
verspreid worden en gecreëerd worden.
PROTOCOL 15 : GEHEIME GENOOTSCHAPPEN
Er zullen complotten tegen ons gesmeed worden als wij een
staatsgreep willen doen. Wij zullen doden zonder genade en alle
wapens gebruiken voor iedereen die tegen de Nieuwe Wereldorde
is. Tegenhangers zullen wij verbannen of doden door middel van
onze geheime genootschappen.
De Nieuwe Wereldorde is er nu en de vrijmetselaarsloges breiden
zich steeds meer uit. Alle koninkrijken van de wereld komen in
onze handen en er wordt een wereldwijde administratie gecreëerd.
De geheime genootschappen creëren masonic activiteiten op zoek naar drost en succes. Indien zich er een
complot tegen ons ontstaat zullen onze spionnen en dienaren meteen ingrijpen. De dood is het
onvermijdelijke voor iedereen die verzet toont en die ons hindert om een wereldregering te creëren. Ze
sterven aan ziekten ongekend en diegene die onze agenda hindert zal lijden. Aan de andere kant zullen wij
prediken voor vrijheid, en tegelijkertijd gaan wij door met verderf. Machtsmisbruik zal genadeloos bestraft
worden en wrede straffen komen op de geringste overtreding. Al het geld van de wereld wordt u al door ons
gecontroleerd en beheerd.
PROTOCOL 16 : ONDERWIJS
Onze kracht zal gebruikt worden om het volk te heropvoeden. We zullen de
jeugd veranderen in kinderen van de overheid en autoriteit. We zullen de
geschiedenis veranderen in elke vorm een het programma van de toekomst
veranderen. De wereldheerser zal de harten en geesten van zijn onderdanen
winnen met heilzame initiatieven.
Alles zal gewist worden uit geheugens ook de geschiedenis van eeuwen. Elk
individu zal opgeleid worden met strikte grenzen en een genie in onze wereld
kan bijna niet ontstaan. Wij zullen elke vorm van vrijheid afschaffen, elke vrijheid van denken want wij van de
Illuminati zijn de regisseurs van de wereld.
PROTOCOL 17 : GEESTELIJKHEID
Wij zullen de geestelijkheid van de wereld vernietigen en het priesterschap in
diskrediet brengen. Wanneer het tijd is zal het Christendom en het pausdom
vernietigd worden. Wij zullen vermomd naar voren komen en het zogenaamde
bloedvergieten stoppen en de gevaarlijke kracht van het satanisme zal naar
voren komen.
Onze koning zal de echte paus worden van het heelal, het universum, de
wereld, de wereldkerk. Verdeeldheid is er al tussen gelovigen en wij vernietigen ieder geloof. Een derde van
de wereldbevolking zal spioneren op zijn medemens omdat hij zo geprogrammeerd is.
PROTOCOL 18 : DISSIDENTEN
Onze undercover agenten zoals Alex Jones zullen het volk
uitlokken tot misdaden, verzet, als dienaar van de Illuminati. Deze
agenten provocateurs dienen ervoor om het volk te misleiden zoals
dat in Nederland Micha Kat is.
Iedereen zal wereldwijd de strikte wetten van de Illuminatie, de Nieuwe Wereldorde,
moeten naleven. Doe je dit niet dan zal je uitgerangeerd worden, je economische
status verpletterd worden en je kan gaan genieten van de rust en stilte onder de grond.
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PROTOCOL 19 : RECHTSZAKEN
Wij zullen de helden van de politieke misdaden en elke andere gruwelijke en
smerige misdaad doden. De publieke opinie zal worden getransformeerd in
verwarring en verachting van heldendom. We behandelen de mensheid als
vee die ons blindelings volgt.Er zal geen enkel project opgestart kunnen
worden ten aanzien van het volk wat niet eerst door ons goedgekeurd is. Het
volk zal zich aan ons onderwerpen. De eerlijke rechtsgang bestaat niet meer
omdat rechtbanken
gedomineerd en gecontroleerd worden door ons.
PROTOCOL 20 : GELD EN FAILLISSEMENT
Ons belangrijkste programma is het financiële programma, de totale som van
alle acties die van te voren waren gepland. De belastingheffing van de
afgelopen jaren leiden nu tot onze autocratische regering.
Wij van de Nieuwe Wereldorde spelen de vader van het volk en de
beschermer en wij beheren de Staat. Er zal een progressieve belasting op
onroerend goed worden geheven en elke heffing geheven op het volk en
confiscatie van elke soort. Kapitalisten moeten een deel van hun inkomen afstaan aan de staat en de armen
worden armen en de rijken worden rijker. De rijke man zal gezien worden als organisator van vrede en
welzijn.
De arbeidersklasse zal verblind worden door staatsinitiatieven. En inventiviteit en productiviteit bestaat niet
meer. De economische crisis wordt door ons gecreëerd door het wegnemen van circulerend geld. Enorme
kapitalen stagneren, staatsfinanciën worden opgezadeld met leningen en rente bepalingen en er ontstaat
een gemonopoliseerde maatschappij.
Regeringen zullen de noodzaak laten zien van financiële hervormingen en de schapen van het volk geloven
alles. De jaarlijkse begroting wordt verdrievoudigd, jaar na jaar groeit de schuld en de bloedzuigers zuigen
door. Goud is uit de omloop genomen en veilig weggestopt in geheime schuilplaatsen. Leningen hangen als
een zwaard boven regeringen en de bevolking en bankiers rijzen zo maar ergens op als de reddende engel.
Geld gaat van de armen naar de rijken en politici worden omgekocht. de corruptie van ministers komt uit en
ook de financiële fraude. De stagnatie van geld, parasitaire winsten en het nietsdoen van de bevolking komt
ons goed uit.
PROTOCOL 21 : LENINGEN
Door de corruptie van regeringen krijgen de heersers van de wereld steeds meer geld
binnen. We bieden steeds weer nieuwe leningen aan, aan de rijken en de armen en
wanneer ons krediet is uitgeblust krijgen we schuld er bij. We gaan al het geld ooit
uitgeleend terugeisen en slaan rente op rente. Niks is meer in het belang van het volk
alleen maar in het belang van de Nieuwe Wereldorde. Wanneer wij de troon der wereld
bestijgen zullen alle financiële transacties in ons belang zijn. Wij vervangen de
geldmarkt door onze kredietinstellingen en stellen de prijzen vast van alle industriële
ondernemingen.
PROTOCOL 22 : KWAAD
Al het Kwaad wat al sinds eeuwen vaststaat wordt gereserveerd voor het welzijn
van de wereld. Onze wet is de wet van Satan en geen andere. Door middel van
geweld zal ons Koninkrijk verschijnen en wij zijn de weldoeners van goedheid en
vrijheid die de verminkte aarde herstellen. Elke burger van de wereld kan dan
genieten van rust en stilte door strikt onze wetten na te leven en te
gehoorzamen.
Een almachtige autoriteit zal de wereld leiden en besturen.
PROTOCOL 23 : GEHOORZAAMHEID
Het volk is al gewend aan gehoorzaamheid want die is nodig om de lessen te
leren en luxe uit hun levens te verwijderen. Dronkenschap wordt door de wet
verboden en is strafbaar. Onderwerpen moet via de geest en via kracht en
macht. Het volk zal blinde gehoorzaamheid geven aan het gezag van God,
satan, onze God.
Onze Uitverkorene Satan is onze Allerhoogste Heer en zal anarchie laten verrijzen en zijn hulptroepen zijn
de gevechtstroepen van de wereld. Via het instinct zal satan onze heerser de dierlijkheid en menselijkheid
slopen. Sociale orde zal er niet meer zijn en rechtop zal hij de troon der Wereld bestijgen. Iedereen
wereldwijd zal Hem aanbidden en buigen voor zijn wil.
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Waarnemers beschuldigen Britse regering van vervalsen Schots referendum
Xander 19-09-2014
‘Britten maakten zich aan iedere denkbare schending schuldig’
De uitslag van het Schotse referendum lijkt al van tevoren vast te
hebben gestaan.
Het hoofd van de Russische organisatie van
verkiezingswaarnemers heeft de Britse regering ervan beschuldigd
de uitkomst van het Schotse referendum te hebben vervalst.
Volgens Georgy Fyodorov hebben Russische waarnemers van de
Vereniging voor Bescherming van Kiesrechten tijdens het referendum meer JA stemmen dan NEE stemmen
geteld, wat in strijd is met de officiële uitslag (55% nee, 45% ja).
‘Schotland stond onder immense druk,’ zei Fyodorov, wijzend op de felle NEE campagne die de Britse
regering in samenwerking met banken en multinationals heeft gevoerd. ‘Degenen die aan de Britse kant
campagne voerden hebben zich aan iedere denkbare schending schuldig gemaakt.’
Igor Morozov, lid van het Russische Federale Comité voor Buitenlandse Zaken, wilde zover niet gaan, maar
ook hij zei dat de enorme propaganda die de regering in Londen de afgelopen twee weken via de media
heeft verspreid een grote rol in het stemhokje heeft vervuld.
Toen uit peilingen bleek dat een nipte meerderheid van de Schotten wel eens voor onafhankelijkheid zou
kunnen gaan stemmen, raakte de Britse regering in paniek. De uitslag is mogelijk al van tevoren bepaald om
zo een welhaast zeker lijkend gedwongen aftreden van de Britse premier David Cameron te voorkomen. (1)
Eerlijke verkiezingen in EU een farce
Vandaag berichten de media dat ook Catalonië weer een stap richting onafhankelijkheid heeft gezet (2).
Gezien de ervaringen met Schotland valt echter te verwachten dat de gevestigde orde alles op alles zal
zetten om ook hier het referendum te vervalsen of op zijn minst te manipuleren met een vergelijkbare stroom
dreigementen en angst zaaiende propaganda.
Van echt eerlijke verkiezingen in Europa is na het brutaal negeren van de Nederlandse, Franse en Ierse
referenda door de EU eigenlijk al lang geen sprake meer. De politiek komt daar steeds makkelijker mee weg
omdat het de grote meerderheid van de bevolking inmiddels een zorg lijkt te zijn zolang de koelkast gevuld
blijft en er ’s avonds voldoende voetbal en ander vermaak op TV is.
Xander - (1) Infowars, (2) NU

Oekraïne: Rusland gooide tactische kernbom op vliegveld Luhansk
Enkele uren nadat een enorme explosie vanmorgen een militairindustrieel complex bij Donetsk verwoestte, beschuldigde het
regime in Kiev Rusland ervan de wapenstilstand te hebben
verbroken door vanmiddag een tactische kernbom op het vliegveld
van Luhansk te hebben gegooid (foto). Het Kremlin doet de
zoveelste beschuldiging van Oekraïne af als belachelijk.
De explosie vanochtend was dermate krachtig, dat ruiten op een
kilometer afstand uit elkaar sprongen. Volgens sommige
verslaggevers zou het om een munitiedepot of –fabriek zijn die
door het Oekraïense leger werd verwoest. Na de enorme dreun
waren er namelijk een serie kleinere explosies te horen.
Iivan Prikhod’ko, lid van de gemeenteraad van Donetsk, bevestigde dat de fabriek door waarschijnlijk drie
projectielen was geraakt. ‘Maar gelukkig werd de belangrijkste opslag, waar we zo’n 2,5 ton explosieven
hebben, niet getroffen.’ Ondanks de enorme schade die werd aangericht raakte niemand gewond.
De Oekraïense minister van Defensie Geletej vertelde aan een journalist dat het Russische leger twee
tactische kernbommen –nucleaire granaten van het type 2S4 ‘Tulp’- op de luchthaven van Luhansk hebben
gegooid. ‘De aanvallen waren zo krachtig, dat de gebouwen volledig werden verwoest,’ zou hij volgens
diverse media hebben gezegd. Oekraïense troepen werden daardoor gedwongen het gebied te verlaten.
Het Russische ministerie van Defensie wees de beschuldiging van Geletej als belachelijk van de hand. ‘De
leiders van Oekraïne zouden moeten overwegen om hem een basis militaire training te geven, waar
groentjes leren over de belangrijkste effecten en gevolgen van een kernexplosie... Dit lijkt op paranoia. Geen
zinnig persoon zal hem serieus nemen.’
Xander - (1) Zero Hedge / YouTube
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Diverse aanwijzingen dat uitslag Schots referendum mogelijk is vervalst
Xander 19-09-2014 13:59- in Algemeen Nieuws, EU, NWO-Complot
Talrijke gevallen van stemfraude EP-verkiezingen Duitsland eveneens genegeerd - Jongeren massaal voor
onafhankelijkheid, ouderen juist tegen.
(UPDATE 14.10 uur) Met 55,3% heeft een duidelijke meerderheid
van de Schotten tegen onafhankelijkheid gestemd. Hoewel? Er zijn
diverse aanwijzingen dat er stemfraude is gepleegd. Sceptici die
van te voren waarschuwden dat het Britse en Europese politieke
establishment nooit zou toestaan dat Schotland onafhankelijk werd
en daar desnoods de uitslag voor zou vervalsen, zullen hun bange
vermoedens bevestigd zien. Om dezelfde reden zal concreet
bewijs echter nooit boven tafel komen.
Jongeren vs ouderen
Ruim 1,6 miljoen Schotten wilden zich afscheiden, maar 2 miljoen
kozen ervoor lid te blijven van het Verenigd Koninkrijk. Vreemd genoeg zijn het ook JA-stemmers die
melding maakten van mogelijke stemfraude.
Opmerkelijk is het verschil tussen de generaties. Van de jongeren van 16 en 17 jaar stemde 71% vóór
onafhankelijkheid. 65-plussers kozen stemden juist massaal NEE (73%). (3)
De JA-stemmers hebben dan misschien verloren, maar zagen hun aanhang in slechts enkele jaren tijd
stijgen van 30% naar bijna 45%. Dat betekent dat het verzet tegen het centraliseren van de macht in Brussel
snel toeneemt. (4)
Stemfraude?
In het eerste voorbeeld zijn referendumbiljetten te zien die op een tafel bij de NEE-stemmen liggen. Als
wordt ingezoomd, dan is het bovenste biljet van beide bundels echter een JA-stem.
Het tweede fragment laat een man aan een bureau in een stembureau zien, die op een stuk papier schrijft.
Sommigen zeggen dat dit bewijs is dat hij hier zelf stembiljetten invult, maar voor hetzelfde geld telt hij hier
gewoon het aantal stemmen bij elkaar op.
Het derde voorbeeld is lastiger te verklaren. Een vrouw in een stembureau telt stemmen, neemt een biljet
van de NEE stapel en legt deze op de JA stapel, maar doet vervolgens met twee andere biljetten precies het
omgekeerde.
Daarnaast onderzoekt de politie in Glasgow tenminste 10 gevallen van mensen die wilden gaan stemmen en
werden geweigerd omdat hun namen al waren aangekruist. Dit suggereert dat andere mensen in hun plaats
hebben gestemd en dus meerdere stemmen hebben uitgebracht.
Angst zaaien heeft gewerkt
De Britse politiek zal opgelucht ademhalen, en kan constateren dat de tactiek om de Schotten angst aan te
jagen met doemvoorspellingen als ze JA zouden stemmen heeft gewerkt. Het kan echter ook dat ze het
zekere voor het onzekere wilden nemen, en er voor hebben gezorgd dat JA sowieso een meerderheid zou
krijgen. (1)
Daarnaast dreigden banken en multinationals de Schotten met grote negatieve gevolgen als ze voor
onafhankelijkheid zouden stemmen. Zoals we al jaren schrijven behoren zij tot de sterkste lobby voor het
creëren van een Verenigde Staten van Europa, omdat ze daarmee nog meer invloed, macht en winst
kunnen verkrijgen.
Stemfraude EP-verkiezingen Duitsland
Ook bij de recente Europese parlementsverkiezingen waren er in onder andere Duitsland talrijke
aanwijzingen voor stemfraude. In bijvoorbeeld Halle (Saale) waren er 101 geldige stemmen meer dan
geregistreerde kiezers. 96 van deze stemmen waren voor de Linkspartei. De media besteedden hier echter
nauwelijks aandacht aan. (2)
Xander - (1) Infowars / YouTube, (2) KOPP, (3) Zero Hedge, (4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Mysterieuze steen Georgia Guidestones bevat een code
De mysterieuze steen die is toegevoegd op de Georgia Guidestones bevat een code waarvan vooralsnog
niemand weet wat het betekent.
Dit is de code die op de kleine steen staat: MM, 16, 20, 14, 8, JAM.
Als er iemand is die dit kan ontcijferen is het mijn hackende vriend uit Amerika die ons in het verleden al
hielp om de Illuminati codes te kraken. http://www.lunaticoutpost.com/showthread.php?tid=470253
Wordt vervolgd…
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Het jaar 2014 verschijnt op Georgia Guidestones
Wie ze heeft geplaatst weet niemand, maar rond 1980 verschenen deze stenen in de Amerikaanse staat
Georgia met een aantal sinistere boodschappen.
Nu blijkt dat er onlangs een steen is toegevoegd aan dit monument met daarop het jaartal 2014.
Voor wie nog nooit van de Georgia Guidestones heeft gehoord, hier nog wat informatie uit een eerder artikel:
De Georgia Guidestones zijn grote granieten zuilen op een heuvel in Elbert County, Georgia, VS. Soms
worden ze een “Amerikaans Stonehenge” genoemd. Op de granieten zuilen staat een bericht, waarin 10
hoofdpunten worden weergegeven in acht moderne talen.
Het bericht bestaat uit aanwijzingen voor de overlevenden van een toekomstige apocalyps, die een nieuwe
en vooral betere beschaving moeten zien op te bouwen. De structuur zelf is tegelijkertijd een kompas,
kalender en klok.
Over het ontstaan van het monument bestaat veel geheimzinnigheid: het is niet duidelijk wie ertoe opdracht
heeft gegeven en waarom, hetgeen heeft geleid tot verschillende speculaties en samenzweringstheorieën.
Op elke staande steen staat een bericht, op elke zijde, in een afzonderlijke taal. Als men ‘tegen de klok’ in,
vanaf het noorden, om de constructie heen wandelt is dit de volgorde waarin men de talen aantreft: Engels,
Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch, klassiek Chinees en Russisch.
De Verenigde Naties zorgden voor verschillende vertalingen. Eén van de sinistere boodschappen op deze
stenen is de volgende:
Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature (Houdt het aantal mensen onder 500
miljoen en in een permanente balans met de natuur).”
Alhoewel we niet weten wie er precies verantwoordelijk is voor de plaatsing van deze stenen weten we wel
wat de auteurs van de boodschap bedoelen:
Zo staat er op de website van Argusoog in een artikel (zie bronlink) het volgende:
Deze verbazingwekkende tekst, waarin hun motieven tot in de details wordt beschreven, is alleen te vinden
in The Georgia Guidestones Guidebook, een pamflet dat is opgesteld door de Granite Company, het bedrijf
dat het monument heeft gemaakt.
"Meteen vanaf het begin is het duidelijk dat de auteurs van het monument inderdaad de totstandkoming van
een Nieuwe Wereldorde nastreven. Dit is geen ‘complottheorie’ of hypothese. Het staat hier in duidelijke en
niet mis te verstane woorden beschreven. Rechtstreeks uit de pen van de geheime auteurs zelf.”
En dus, vormt een belangrijk doel van deze Nieuwe Wereldorde het terugbrengen van de wereldbevolking
naar 500 miljoen mensen.
Nu is er iets merkwaardigs aan de hand met deze Georgia Guidestones want er schijnt onlangs een steen te
zijn toegevoegd met daarop een jaartal: 2014.
Ongeveer 5 jaar geleden werd de volgende inkeping uitgehouwen in de stenen:
Nu is in die inkeping de volgende steen geplaatst:
Deze steen met dit jaartal 2014 zal niet voor niets in het monument
zijn geplaatst. Het zal ongetwijfeld bedoeld zijn als een niet mis te
verstane boodschap dat dit het jaar is waarin een aantal zaken
richting NWO (New World Order) in werking zullen worden gezet.
Dat gaat dan zeker op voor de eerste twee boodschappen van de
tien:
Boodschap één:
Houd het aantal mensen onder de 500 miljoen in duurzaam
evenwicht met de natuur. Zoals we eerder deze week
schreven, lijkt duidelijk dat men in ieder geval in Afrika is begonnen
met het opruimen van een deel van de wereldbevolking.
Boodschap twee:
Stuur de voortplanting met verstand, zodat de gezondheid en
diversiteit wordt verbeterd. Ook dat kwam aan de orde in het
hierboven genoemde artikel:
"De manier waarop men de bevolking zal reduceren via vaccins is
door het toevoegen van enkele ingrediënten waardoor vrouwen onvruchtbaar worden. In een gedetailleerd
artikel onderbouwt Rappoport dat er al langere tijd sprake is van opgelegde geboortebeperking door middel
van vaccins. Zo vertelt hij daar onder andere dat er zich binnen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
een afdeling bevindt met de naam Task Force on Birth Control Vaccines".
Zoals velen van ons voorvoelen, zijn we nu op een heel belangrijk punt beland in onze geschiedenis. The
Endgame is losgebarsten en de tijd om wakker te worden, voor hen die dat nog niet zijn, dringt.
Bronnen: Before it’s News ; Argusoog
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8386:het-jaar-2014-verschijnt-op-georgiaguidestones-breaking&catid=69:occult&Itemid=81
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Break the System: Waanzinnig protest in Nederland lijkt werkelijkheid te worden
Het massaal op Facebook gedeelde bericht, waarin werd
opgeroepen tot een waanzinnig protest, lijkt succes te gaan
hebben. Op zaterdag 18 oktober moet een demonstratie onder de
naam Break the System werkelijkheid gaan worden in heel
Nederland. Het veelgelezen berichten over de grootscheepse
onvrede in Nederland lijkt een heftig staartje te gaan krijgen. Een kwade oproep van Edwin Musquetier is
sinds afgelopen maand al meer dan 65.000 keer gedeeld.
“We gaan even onze eigen volksrede uitspreken op 18 oktober… Midden op de Dam!” kondigt de groep aan.
“De derde zaterdag van oktober, dag van de Volksrede! Op 18 oktober zal Break the System het volk op de
troon vertegenwoordigen en kenbaar maken dat ze het niet eens is met het huidige kabinetsbeleid! We
zorgen ervoor dat er voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis eens echt geluisterd gaat worden naar
het volk.”
Via de Facebookpagina van Regeringswaanzin – ‘Genadeloos
confronterend, met een vleugje humor’ – wordt een waanzinnig
protest georganiseerd. De pagina zette een petitie online, waarin
de roep klinkt om terug te gaan naar de oude vorm van het
ziekenfonds. De petitie is al meer dan 42.000 keer ondertekend.
De vier grootste verzekeraars – Achmea, CZ, Menzis en VGZ –
hebben een slordige 10 miljard euro in kas. De geldpot is daarmee
5,8 miljard euro groter dan wettelijk is geëist. De verzekeraars
maakten vorig jaar bijna 17 procent meer winst dan het jaar ervoor.
Op tenminste 15 plekken in Nederland wordt ten strijde getrokken tegen het systeem, zoals in Nijmegen
(Gelderland in Opstand), Rotterdam (Zuid-Holland in Opstand), Eindhoven (Ik doe GEEN aangifte tegen
Wilders), Leeuwarden (Wy wolle dy foar Fryslân) en Breda (Brabant in Opstand). Op deze kaart kun je
precies zien in welke plaatsen er wordt meegedaan.
“En dan lees je DIT op Facebook: in België, ziektekostenverzekering, 7 euro per maand. Doktersbezoek: 25
euro, waarvan 22,50 wordt vergoed,” aldus Musquetier. Hij is de hoge prijzen in Nederland goed zat. Met
boodschappen als ‘Nederlanders, word wakker!’ en ‘Zo is het maar net!’ laten tienduizenden mensen hun
medestand blijken.
[Nieuws - NineForNews.nl]

Beste lezer, meelezer en Geheime Diensten-meelezers,
In onderstaande link, die begint met newsmax.com lezen we de inschatting van Dick Morris :
Hoe de mohammedaan Barak Hoesseini Obama Amerika aan het veranderen is in een : één-Partij Staat.
Dat is wat hij zes jaar geleden bedoelde met : “change”.
Die ene Partij bestaat uit :
-linkse democraten (socialisten)
-moslims
-allochtonen
Zijn Minister van Justitie : Eric Holder is onlangs afgetreden, waardoor de moslim Barak Hoesseini Obama
een moslimvriendje (?) van hem kan benoemen op Justitie, die nog net vòòr de verkiezingen voor Senaat
en Huis van Afgevaardigden op dinsdag 4 november a.s. alle wetswijzigingen uit de afgelopen tijd
van moslim Barak Hoesseini Obama kan uitvoeren.
Ná dinsdag 4 november heeft de moslim Barak Hoesseini Obama géén meerderheid meer in Senaat en
Huis van Afgevaardigden. Er bestaat grote vrees, dat de moslim Barak Hoesseini Obama dan de
noodtoestand uitroept, waarmee hij alle regeringsmacht naar zich toe trekt. De 900 FEMA-concentratiekampen in Amerika zijn gereed om de politieke tegenstanders van de moslim Barak Hoesseini Obama te
herbergen. In ieder FEMA-concentratiekamp liggen 50.000 doodskisten klaar…
FEMA : Federal Emergency Management Agency.
Door moslim Barak Hoesseini Obama in de afgelopen zes jaar uitgebouwd tot een schaduwleger, dat
rechtstreeks door hem wordt aangestuurd.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Management_Agency
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/fema-kamps-in-de-vs-in-werking/
http://www.newsmax.com/Newsfront/Dick-Morris-Obama-PowerGrab/2014/09/27/id/597265/?ns_mail_uid=96049991&ns_mail_job=1587927_09272014&s=al&dkt_nbr=rchvgrjz
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Over kinderen die verdwijnen………….!!
Afschuwelijke informatie waarvoor wij onze ogen het liefst zouden sluiten en proppen voor in onze oren
willen stoppen.
Het is echter geen optie om ons hoofd in het zand te steken… Anne Marie van Blijenburgh verteld wat zij
weet (op video)…
Bronpagina: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8350:nederlandsetop-lijkt-betrokken-bij-rituele-kindermoorden-update-video&catid=69:occult&Itemid=81
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.
Anne-Marie spreekt zich uit in onderstaande video:
Child Killing by Royalty, Soros: Eyewitness
http://www.youtube.com/watch?v=SbhMfZRhsXw
Anne Marie van Blijenburgh, a key eyewitness to ritual child killings by Dutch royalty and other elites
including George Soros, describe the murders that have occurred since 2004 in Belgium and Holland. This is
part one of a four part statement she made before officers of the International Common Law Court of Justice
this past summer, as part of its prosecution of Pope Francis and others for child trafficking and Ninth Circle
ritual killings. The other parts of this interview are forthcoming. Recorded live on June 5, 2014 from Holland.
Seewww.itccs.org - Bron: ITCCS - Origineel artikel: 15 juni 2014
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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.
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”.
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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.
Kevin Annett: Witnesses to 800 Irish children slaughtered; Dutch Prince, PM, Soros hunting children
http://www.youtube.com/watch?v=VhirLohgDRc
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.
“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
Bronpagina: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8369:vader-nicole-kidmanbeschuldigd-van-satanische-kindermoord&catid=69:occult&Itemid=81
Enkele dagen geleden is de vader van de bekende Australische actrice, ex vrouw van Tom Cruise,
Nicole Kidman plotseling overleden.
Het was een geen natuurlijke dood en Antony Kidman was niet zonder reden in Singapore.
Via de mainstream media krijgen we struktureel één lange stroom van leugens voor de kiezen waardoor de
wereld er heel anders uitziet dan dat die in werkelijkheid is.
Zo was er enkele dagen geleden het bericht dat de vader van actrice Nicole Kidman als gevolg van een
ongeluk onverwacht in Singapore is overleden.
In het AD staat onder andere:
“De vader van actrice Nicole Kidman is vermoedelijk omgekomen bij een ongeluk in Singapore. Dr. Anthony
Kidman zou donderdag na een verkeersongeluk zijn overleden, meldt Daily Mail.
Hij was onderweg naar Antonia Kidman, de jongere zus van Nicole (47), die met haar man en zes kinderen
in Singapore woont.
Dr. Kidman was klinisch psycholoog en hoogleraar en afdelingshoofd van gezondheidspsychologie aan de
University of Technology in Sydney. Het ziekenhuis waar hij werkte The Royal North Shore Hospital heeft
het nieuws nog niet bevestigd.”
Een triest verhaal en heel erg spijtig voor Nicole. Hier zie je haar in betere tijden met haar nu overleden
vader.
De waarheid ligt echter iets anders volgens een dame die Fiona Barnett heet.
Zij is degene die aangifte in Australië heeft gedaan tegen Antony Kidman vanwege seksueel misbruik en
moord op kinderen als lid van een pedofielenring in de hoofdstad Sydney. Direct na de aangifte zou Kidman
Australië zijn ontvlucht naar Singapore, waar hij op mysterieuze wijze aan zijn einde komt.
Ongeveer een maand geleden is de aangifte gedaan en zodra bekend werd dat de zogenaamde Child
Abuse Royal Commission in samenwerking met de politie een onderzoek zou instellen, was Kidman het land
uit. De politie in Singapore is vaag over de doodsoorzaak en in de ene krant lees je dat hij een
verkeersongeluk heeft gehad en in een andere dat hij in zijn hotelkamer fataal zou zijn gevallen. Het enige
wat de politie kwijt wil, is dat de doodsoorzaak niet natuurlijk is.
Volgens Fiona Barnett is Kidman zelf waarschijnlijk geofferd omdat hij gefaald heeft haar, een van zijn
slachtoffers, afdoende te programmeren.
“Kidman was ervoor verantwoordelijk dat ik nooit mijn mond zou open doen omtrent de pedofilie activiteiten
die ik als kind heb meegemaakt. Hij heeft gefaald”.
In haar aangifte heeft ze tenminste twee incidenten opgevoerd waarbij Kidman betrokken zou zijn geweest.
Voorvallen waarbij zij zelf slachtoffer was van een vreselijk fysiek en seksueel vergrijp.
De verklaringen van Barnett zijn ook naar International Common Law Court of Justice in Brussel gegaan,
waar ze onderdeel vormen van een wereldwijd onderzoek naar een satanische groep die de Negende Cirkel
(Ninth Circle) heet.

Nieuwsbrief 209 – 30 september 2014 – pag. 15

In dat onderzoek zijn nu inmiddels al meer dan 60 getuigen naar voren gekomen, waaronder een aantal
Nederlandse.
De sporen leidden zoals gewoonlijk naar de allerhoogste kringen.
Ook in het verhaal van Fiona Barnett komt de Nederlandse misdaadorganisatie Octopus weer naar voren als
leverancier van kinderen en wordt er wederom gesuggereerd dat er zelfs banden met het Vaticaan bestaan.
Fiona Barnett heeft het voor elkaar gekregen dat als gevolg van haar aangifte in ieder geval een onderzoek
is opgestart.
Een Nederlandse getuige, Anne Marie van Blijenburgh, heeft niet dat geluk. Overal waar zij komt in
Nederland blijven de deuren gesloten.
Toch, gestaag treden er steeds meer getuigen naar voren. Als Antony Kidman inderdaad zijn falen om zijn
slachtoffer goed te programmeren heeft moeten bekopen met zijn leven zoals Fiona Barnett zegt, dan is er
in ieder geval nu één satanist minder die zich nog langer kan vergrijpen aan kinderen.
Nu de rest nog.
Bronnen: AD ; Before it’s News - Zie ook:
https://www.dropbox.com/s/nrdjb7uphg78sf9/Chiesa%20viva%20475%20O%20en%20Final.pdf?dl=0

Nieuwe leden ISIS tijdens homoseksueel ritueel ingewijd door leiders
Xander 19-09-2014
Mannen stelselmatig voor de camera verkracht, gechanteerd en
gedwongen zich aan te sluiten bij ISIS
Een IS(IS) terrorist die door het Iraakse leger werd gearresteerd en
die ten minste zeven mensen heeft onthoofd, heeft een boekje
open gedaan over de bizarre, sadistische homoseksuele
inwijdingen en zelfs groepshuwelijken in de jihadistische
groepering. Voor de camera getuigde hij dat hij één van de 11
nieuwe leden was die door ISIS-‘prins’ Abu Ala werd verkracht.
Anderen vertelden dat niemand lid van ISIS kan worden zonder
eerst op die manier te ‘trouwen’.
Abu Ala vaardigde een fatwa (religieus bevel) uit waarin hij zichzelf toestond om seks te hebben met pas
gerekruteerde strijders en zo met hen te ‘trouwen’. Hij maakte echter één uitzondering, namelijk dat hij de
enige was die sodomie met hen mocht plegen, en nooit andersom.
Het verhaal van de ISIS-terrorist bevestigt een documentaire die op 27 augustus op de Koerdische TVzender STERK werd uitgezonden, en waarin werd bericht dat ISIS complete homoseksuele
‘huwelijks’ceremoniën heeft waarin mannen worden verkracht. Dit wordt op camera vastgelegd, waarna de
slachtoffers worden gechanteerd en worden gedwongen zich bij ISIS aan te sluiten.
ISIS-‘huwelijk’: Alle nieuwe leden homoseksueel verkracht
ISIS gebruikt verkrachting, inclusief groepsverkrachting, om mensen angst aan te jagen, stelde ook het
Koerdische Firat News Agency in Amsterdam. In de STERK documentaire kwamen meer dan 20 ISISterroristen aan het woord die in Syrië gevangen waren genomen door Koerdische strijders. Zij gaven toe dat
hun ‘huwelijk’ niets anders dan een verkrachting was, en dat ieder nieuw lid van hun groep werd verkracht.
Abdul Kareem Ibrahim Bazo vertelde dat ISIS-leden hem blinddoekten en hem verkrachtten. ‘Ongeveer twee
weken later kwamen ze bij me en zeiden ze dat ik me bij hen moest aansluiten. Ik wilde dat niet, maar ze
hadden het op film gezet, en dreigden deze aan mijn familie te laten zien.’
Een ander, de 20 jarige Ferhan Salim Unuf Safen, beschreef hoe hij werd ontvoerd en door zes of zeven
ISIS-terroristen werd verkracht. Ahmed Hussain onderging hetzelfde lot, maar hij werd behalve ontvoerd ook
gedrogeerd en gemarteld. Daarna werd hij verkracht door leden van de ISIS bende. ‘Ze ‘trouwden’ 15 keer
met me. Toen wasten ze mijn hoofd en deden reukwater bij me op. Ze vertelden me dat niemand bij ISIS
kan komen zonder te ‘trouwen’.’
‘Vermoord terwijl ze nog leven’
Volgens de Egyptische mensenrechtenadvocaat Wahib Majdi blijkt uit verslagen van ooggetuigen dat deze
inwijdingsrituelen geen geïsoleerde incidenten zijn. De slachtoffers worden door de verkrachtingen
‘vermoord terwijl ze nog steeds in leven zijn’ en lopen ze enorme trauma’s op, waarschuwt hij.
Rasem al-Hilali, een uit Irak afkomstige student aan de universiteit van Caïro, zei dat de Irakezen ‘ervan
droomden verlost te worden van onrecht, tirannie, onderdrukking en misdaad, waar ze tientallen jaren lang
onder hebben geleden. En nu lijden ze zelfs nog meer onder de heerschappij van ISIS.’
Xander - (1) Shoebat / YouTube
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De Georgia Guidestones
De Georgia Guidestones is een mysterieus monument waarin tien ‘geboden’ voor een
‘nieuw Tijdperk van de Rede’ zijn gegraveerd. Het eerste gebod? De wereldbevolking
onder de 500 miljoen houden. Nog een sinister feit: het is nog steeds een ‘mysterie’
wie de makers van dit moderne Amerikaanse Stonehenge zijn … behalve voor de
insiders. We zullen hier de verschillende aspecten van dit monument onder de loep
nemen, zoals de boodschap die oproept tot een Nieuwe Wereldorde, en uitleggen
waarom dit het werk is van een occult geheim genootschap.
Opmerking: een van de eerste artikelen die ik ooit op mijn site vigilantcitizen.com schreef (eind 2008) ging
over de Georgia Guidestones. Ik heb het artikel echter ongeveer een jaar geleden verwijderd toen ik nieuwe
belangrijke informatie in handen kreeg, waaronder een door de anonieme makers zelf geschreven uitleg
over de regels. Als je het oorspronkelijke artikel al gelezen hebt, lees dan door, dit is een compleet
herschreven versie.
De Georgia Guidestones is een mysterieus granieten monument in Elbert County, Georgia. Dit gigantische
monument, dat ook wel het Amerikaanse Stonehenge wordt genoemd, is bijna zes meter hoog en bestaat uit
zes granieten platen, die samen meer dan 100 ton wegen. Het meest opmerkelijke aan dit monument is
echter niet de omvang, maar de tekst die erin is gegraveerd: Tien regels voor een ‘Tijdperk van de Rede’.
Deze regels betreffen onderwerpen die sterk doen denken aan de ‘Nieuwe Wereldorde’, zoals massale
depopulatie, één wereldregering en de introductie van een nieuw type spiritualiteit. De auteurs van deze
regels wensten volstrekt anoniem te blijven en daar wordt nog steeds zorgvuldig over gewaakt. Deze
mysterieuze groep heeft echter wel een tekst achtergelaten waarin de redenen van deze regels worden
uiteengezet, een tekst die niet eerder op het internet besproken is. Deze nieuwe informatie laat weinig ruimte
voor twijfel over het ware doel van de Guidestones. De Guidestones beschrijven de ideale wereld, zoals
deze door occulte geheime genootschappen wordt gezien. Het monument is daarom het bewijs van het
verband dat bestaat tussen geheime genootschappen, de wereldelite en het toewerken naar een Nieuwe
Wereldorde.
1.1 Het monument
De Georgia Guidestones, opgetrokken uit blauw graniet, zijn
bedoeld om de tand des tijds te doorstaan en kennis door te geven
op verschillende niveaus: filosofisch, politiek, astronomisch, enz.
Het bestaat uit vier grote stenen, waarop tien levensregels in acht
talen staan: Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch,
Chinees en Russisch. Aan de bovenkant van het bouwwerk is een kortere
boodschap in vier oude talen gegraveerd: Babylonisch, Klassiek Grieks,
Sanskriet en Egyptische hiërogliefen. Het is van belang te weten dat deze vier
oude talen een grote rol spelen in de leringen van occulte mysteriescholen,
zoals die van de vrijmetselaars en rozenkruisers, organisaties die ik later zal
bespreken. De Guidestones in Elberton County zullen de komende jaren
waarschijnlijk in betekenis toenemen. De vier grote stenen zijn als een soort
schepraderen ten opzichte van elkaar geplaatst en zijn georiënteerd op de
oost-west migratie van de zon gedurende het jaar en op de uiterste posities van
de opkomende en ondergaande zon in zijn cyclus van 18,6 jaar. De middelste steen heeft twee speciale
kenmerken: een speciaal gat waardoor de poolster altijd zichtbaar is en een sleuf die is uitgelijnd met de
posities van de opkomende zon tijdens de zomer- en winterzonnewendes en de equinox.
Aan de voet van de Guidestones ligt een stenen plaat met verklarende tekst over het bouwwerk. Er staat ook
op dat er een tijdcapsule onder het
monument begraven ligt. De inhoud van
deze capsule (als deze bestaat) is een
compleet raadsel.
In het ontwerp van de Guidestones is veel
belang gehecht aan astrologische aspecten.
In een relatief ‘nieuw’ land, zoals de
Verenigde Staten, zijn monumenten die zijn
uitgelijnd met hemellichamen vaak het werk
van geheime genootschappen, zoals de
vrijmetselaars. Hun leer is gebaseerd op de
mysteriescholen van het oude Egypte,
Griekenland of de Keltische druïden, en ze
staan erom bekend hun ‘geheime kennis’ in
hun bouwwerken te verwerken.
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2.1. De 10 geboden
De Engelse versie van de richtlijnen
De tien richtlijnen voor een nieuw Tijdperk van de Rede zijn als volgt:
1. Houd het aantal mensen onder de 500 miljoen in duurzaam evenwicht met de
natuur.
2. Stuur de voortplanting met verstand, zodat de gezondheid en diversiteit wordt
verbeterd.
3. Verenig de mensheid met een levende nieuwe taal.
4. Beheers hartstocht, geloof, traditie en alle dingen met gematigde rede.
5. Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige
rechtbanken.
6. Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge
geschillen oplossen voor een wereldrechtbank.
7. Vermijd onzinnige wetten en nutteloze ambtenaren.
8. Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.
9. Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met het oneindige.
10. Wees geen kankergezwel op aarde. Laat ruimte voor de natuur. Laat ruimte voor de natuur.
Zoals je kunt zien, vergen de richtlijnen een drastische reductie van de wereldbevolking en de introductie
van een nieuwe wereldtaal, en valt er een vage verwijzing naar eugenetica uit te proeven. Kortom, een
blauwdruk voor een Nieuwe Wereldorde.
3.1 Depopulatie, geboorteplanning en eugenetica
Vooral het eerste ‘gebod’ is schokkend, aangezien het in feite stipuleert dat 12 van de 13 mensen op aarde
er niet mogen zijn, wat betekent dat slechts de helft van India zou overblijven en de rest van de mensheid
van de wereld zou verdwijnen. Met een huidige wereldbevolking van 6,7 miljard, is dat een teveel van
92,54%. Duizelingwekkende getallen. Maar hoeveel mensen overleefden ook alweer in de film 2012? Niet
veel. Wie waren het? De rijkste mensen ter aarde. Is dit een vorm van voorspellend programmeren?
Het laatste gebod, ‘Wees geen kankergezwel op aarde. Laat ruimte voor de natuur. Laat ruimte voor de
natuur’, is vooral verontrustend omdat daarin het menselijk leven wordt vergeleken met een kankergezwel
op aarde. Vanuit dit gezichtspunt bezien, is het niet moeilijk om het uitroeien van de bijna gehele
wereldbevolking te rationaliseren.
Massale depopulatie is een bekend doel van de wereldelite, en een groot aantal belangrijke personen heeft
zich er openlijk voor uitgesproken:
In 1988 sprak de Britse prins Philip de wens uit dat, mocht hij reïncarneren, hij een ‘dodelijk virus’ zou willen
zijn dat de wereldpopulatie zou reduceren. Recentelijker zei Bill Gates het volgende: ‘Er zijn tegenwoordig
6,8 miljard mensen op aarde (…) en we zijn hard op weg naar de 9 miljard. Als we heel erg ons best doen
met nieuwe vaccinaties, gezondheidszorg en geboortecontrole, kunnen we dat aantal misschien met 10 of
15 procent terugbrengen.’ Naast belastingaftrekbare donaties van enorme geldbedragen ten behoeve van
de depopulatiezaak, zijn er ‘geheime bijeenkomsten’ van de wereldelite geweest om deze problemen te
bespreken:
‘Enkele vooraanstaande Amerikaanse miljardairs zijn in het geheim bij elkaar gekomen om te bespreken hoe
zij hun rijkdom zouden kunnen inzetten om de groei van de wereldbevolking af te remmen en gezondheid en
educatie te bevorderen.
De filantropen die de op initiatief van Bill Gates georganiseerde top bijwoonden, bespraken hoe ze hun
krachten kunnen bundelen om politieke en religieuze barrières voor verandering uit de weg te kunnen
ruimen.
Bij de Good Club, zoals een insider ze noemde, waren onder andere de patriarch van Amerika’s rijkste
dynastie David Rockefeller jr. de financiers Warren Buffett en George Soros, burgemeester van New York
Michael Bloomberg en de mediatycoons Ted Turner en Oprah Winfrey aanwezig.’ The Sunday Times, 24
mei 2009
Het tweede gebod (‘Stuur de voortplanting op een manier, zodat de gezondheid en diversiteit wordt
verbeterd’) wijst in feite op de inmenging van wetgevers om gezinseenheden te beheren. Als we tussen de
regels door lezen, worden er wetten vereist om het aantal kinderen per gezin te reguleren. Daarnaast kan
‘verbetering van de gezondheid en diversiteit’ worden bereikt door ‘selectieve voortplanting’ of de sterilisatie
van ongewenste leden van de maatschappij. Dit werd ‘eugenetica’genoemd, voordat het door toedoen van
de nazi’s een politiek incorrecte term werd.
4.1 Eén wereldregering
‘Sommigen geloven zelfs dat we deel uitmaken van een geheime kliek die tegen het belang van de
Verenigde Staten in werkt. Ze omschrijven mij en mijn familie als ‘internationalisten’ en betichten ons ervan
met anderen over de hele wereld samen te zweren om een geïntegreerde mondiale politieke en
economische structuur op te bouwen – één wereld, zo je wilt. Als dat de beschuldiging is, ben ik schuldig, en
daar ben ik trots op.’ -David Rockefeller, ‘Memoirs of David Rockefeller’, blz. 405.
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De meeste andere geboden van de Guidestones roepen in feite op tot het stichten van een wereldregering,
geregeerd door een ‘verlichte minderheid’, die alle aspecten van het menselijk leven, zoals geloof, sociaal
leven en economie, reguleert. Dit idee wordt al eeuwen door mysteriescholen gehandhaafd en is verre van
nieuw. In 1917 schreef Manly P. Hall:
‘Als de menigte bestuurt, wordt de mens geregeerd door onwetendheid; als de kerk bestuurt, wordt hij
geregeerd door bijgeloof, en als de staat bestuurt, wordt hij geregeerd door angst. Voordat de mens in
harmonie en begrip met elkaar kan leven, moet onwetendheid worden omgezet in wijsheid, bijgeloof in een
verlicht geloof, en angst in liefde. Ondanks beweringen van het tegengestelde, is de vrijmetselarij een religie
die als doel heeft God en de mens te verenigen door haar ingewijden naar dat niveau van bewustzijn te
brengen waarop zij met heldere blik het werk van de Grote Architect van het Universum kunnen waarnemen.
Van eeuw tot eeuw heeft men het visioen van een perfecte samenleving als ideaal voor de mensheid levend
gehouden. Midden in die samenleving zal een grootse universiteit staan waar aan allen die het filosofische
leven aannemen zowel de heilige als de wereldse wetenschappen over de mysteriën van het leven gratis
zullen worden onderwezen. Hier zal geen plaats zijn voor geloofsovertuigingen en dogma’s; het
oppervlakkige zal verworpen worden en alleen het essentiële zal behouden blijven. De wereld zal worden
geregeerd door de meest verlichte geesten, en elk van hen zal de positie innemen die voor hem het meest
geëigend is.’ -Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages
In ‘The Secret Destiny of America’ legt Hall de oude droom van een wereldregering uit zoals deze er door
geheime genootschappen op na gehouden wordt:
‘Werelddemocratie was de geheime droom van de grote klassieke filosofen. Om dit grootse doel voor de
hele mensheid tot stand te brengen, stelden ze programma’s voor onderwijs, religie en maatschappelijk
gedrag op die uiteindelijk tot een praktische en universele broederschap moesten leiden. Om hun doelen
effectiever te kunnen verwezenlijken, verenigden deze oude wijsgeren zich in een broederschap waarin ze
bepaalde mystieke banden met elkaar onderhielden. Hieruit ontstonden in Egypte, Griekenland, India en
China de staatmysteriescholen. Er werden ordes van ingewijde priester-filosofen gevormd die als soeverein
lichaam staatshoofden instrueerden, adviseerden en leidden.’-Manly P. Hall, The Secret Destiny of America
5.1 Verklaringen van de anonieme auteurs zelf
Vanaf het moment dat het monument op 22 maart 1980 werd opgetrokken, hebben talloze auteurs en
onderzoekers geprobeerd de gedachte achter deze tien geboden te interpreteren. Vormen ze echt een
blauwdruk voor een Nieuwe Wereldorde? Zijn het eenvoudig regels die moeten worden toegepast in het
geval van een grote catastrofe? De beste manier om een accuraat antwoord te krijgen, is de auteurs van de
regels zelf te raadplegen. Aangezien ze er echter voor gekozen hebben anoniem te blijven, is dit onmogelijk.
Ze hebben echter een heel belangrijk verklaring achtergelaten die door bijna alle onderzoekers van
de Guidestones over het hoofd is gezien. Deze verbazingwekkende tekst, waarin hun motieven tot in de
details wordt beschreven, is alleen te vinden in The Georgia Guidestones Guidebook, een pamflet dat is
opgesteld door de Granite Company, het bedrijf dat het monument heeft gemaakt. Meteen vanaf het begin is
het duidelijk dat de auteurs van het monument inderdaad de totstandkoming van een Nieuwe Wereldorde
nastreven. Dit is geen ‘complottheorie’ of hypothese. Het staat hier in duidelijke en niet mis te verstane
woorden beschreven. Rechtstreeks uit de pen van de geheime auteurs zelf, volgt hier nu de uitleg van de 10
geboden van de Guidestones (vetgedrukte delen zijn door mijzelf aangebracht om opmerkelijke passages te
benadrukken).
Omslag van de handleiding van de Georgia Guidestones
‘Het is zeer waarschijnlijk dat de mensheid nu over de benodigde kennis
beschikt om een effectieve wereldregering te stichten. Deze kennis moet op
de een af andere manier zaad hebben geschoten in het bewustzijn van een
groot deel van de mensheid. De harten van onze menselijke familie moeten
zeer binnenkort geraakt en verwarmd worden zodat we een mondiaal bewind
op basis van rede kunnen begroeten.
Het groepsbewustzijn van ons ras is blind, pervers en gemakkelijk afgeleid door
triviale zaken, terwijl het zich op fundamentele zaken zou moeten richten. We gaan
een belangrijk tijdperk tegemoet. De druk van de overbevolking zal binnen
afzienbare tijd politieke en economische crises in de hele wereld veroorzaken. Deze
zullen de totstandkoming van een rationele wereldmaatschappij bemoeilijken, maar
tegelijkertijd noodzakelijk maken.
Een eerste stap zal zijn om een ongelovige wereld ervan te overtuigen dat een dergelijke
maatschappij nu mogelijk is. Laten we een geduldig beroep op de collectieve rede van de mensheid voor
ogen houden. Laten we onze aandacht op de primaire problemen richten. Laten we de juiste prioriteiten
stellen. We moeten ons huis hier op aarde vestigen voordat we naar de hemel reiken.
De menselijke rede is op dit moment ten volle aan het ontwaken. Het is het meest krachtige instrument ooit
in de ontwikkeling van het leven op onze planeet. We moeten de mensheid ervan bewust maken dat we
door het accepteren van meedogende, verlichte rede in staat zullen zijn ons lot te besturen, binnen de
grenzen die onze natuur ons oplegt.
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Het is moeilijk wijsheid laten ontspruiten in mensen met een afgesloten geest. Culturele inertie is niet
gemakkelijk te overwinnen. De ontvouwende wereldgebeurtenissen en de trieste toestand van ons ras
maken de tekortkomingen van traditionele instanties om menselijke affaires te besturen nog
dramatischer. De naderende crisis maakt de mens mogelijk bereidwillig om een wereldwijd
rechtssysteem te accepteren dat de verantwoordelijkheid van afzonderlijke landen om hun interne
zaken te regelen benadrukt, en hen zal bijstaan in het vredelievend oplossen van internationale
wrijvingen.
Met een dergelijk systeem zouden we oorlog kunnen laten verdwijnen. We zouden ieder individu een kans
kunnen geven een vruchtbaar leven te lijden.
Er zijn alternatieven voor een armageddon. Deze zijn haalbaar. Maar deze komen niet tot stand zonder
gecoördineerde inspanningen van miljoenen toegewijde mensen in alle landen van de wereld.
Wij, de sponsors van de Georgia Guidestones®, zijn een kleine groep Amerikanen die aandacht willen
vestigen op de problemen die ten grondslag liggen aan de huidige deplorabele staat van de mensheid. We
hebben een eenvoudige boodschap voor onze medemens, nu en in de toekomst. We geloven dat deze
vanzelfsprekende waarheden bevat, en we willen geen enkel vooroordeel ten aanzien van een bepaalde
geloofsovertuiging of filosofie innemen. Toch is onze boodschap op bepaalde gebieden controversieel. We
hebben ervoor gekozen anoniem te blijven om discussies en geschillen te voorkomen die onze bedoelingen
zouden kunnen vertroebelen, en een serieuze beoordeling van onze ideeën mogelijk zouden vertragen. We
geloven dat onze geboden weloverwogen zijn. Ze moeten op hun eigen waarde beoordeeld worden.
Stonehenge en andere oudheidkundige overblijfselen van de mens wekken onze nieuwsgierigheid, maar
verkondigen geen boodschap die ons kan leiden. Om onze ideeën ook aan latere generaties over te
brengen, hebben we een monument – een cluster van gegraveerde stenen – neergezet. Deze stille stenen
zullen onze ideeën nu, en wanneer wij er niet meer zijn, weergeven. We hopen dat deze steeds meer
geaccepteerd zullen worden en dat ze door hun stille aanwezigheid het komende tijdperk van de rede
enigszins zullen versnellen.
(…)
We geloven dat ieder mens hier met een doel en reden is. Ieder van ons vormt een klein, maar onmisbaar
deel van het oneindige. De uitlijning van de stenen met de hemellichamen symboliseert de behoefte van de
mensheid om op één lijn te staan met externe principes die in onze eigen natuur en in het universum om ons
heen aanwezig zijn. We moeten in harmonie leven met het oneindige.
In vier grote stenen in de centrale cluster zijn tien geboden gegraveerd, in twee verschillende talen per
steen. De boodschap in de Engelse versie bestaat uit minder dan honderd woorden. De talen zijn gekozen
op basis van hun historisch belang en dat van de huidige mensheid. Aangezien er drieduizend levende talen
zijn, konden we ze niet allemaal kiezen.
We hebben nog een latere fase in de ontwikkeling van de Georgia Guidestones ® voor ogen. We hopen dat
andere stenen in cirkels om het monument kunnen worden geplaatst om de baan van de zon en wellicht
andere astronomische verschijnselen te markeren. Op deze stenen zullen onze woorden worden
weergegeven in de taal van andere individuen die onze overtuigingen met ons delen en vergelijkbare stenen
aan hun landsgrenzen zullen plaatsen in de taal van vredelievende buurlanden. Deze zullen de mensheid
herinneren aan de moeilijkheden die zij gezamenlijk het hoofd moeten bieden, en wederzijdse inspanningen
bevorderen om daar rationeel en rechtvaardig mee om te gaan.
We belijden geen andere goddelijke inspiratie dan die in ieders geest aanwezig is. Onze ideeën zijn een
weerspiegeling van onze analyse van de problemen waar de mensheid tijdens het ontluiken van dit
atoomtijdperk voor gesteld staat. Ze beschrijven in algemene bewoordingen bepaalde basisstappen die
genomen moeten worden om als mensheid tot een liefdevol en duurzaam evenwicht met het universum te
komen.
Mensen zijn speciale schepsels. We zijn hoeders voor al wat op aarde leeft. In deze wereld spelen wij een
centrale rol in een eeuwige strijd tussen goed en kwaad – tussen de machten die bouwen en de machten die
afbreken. Het oneindige omvat alles wat bestaat, zelfs strijd, conflicten en verandering, die mogelijk
weerspiegelingen van beroeringen in de ziel van God zelf zijn.
Wij mensen zijn begiftigd met een gering vermogen om te weten en te handelen – ten goede of ten kwade.
We moeten ernaar streven ons bestaan te optimaliseren, niet alleen voor onszelf, maar ook voor degenen
die na ons komen. En we moeten ons ook bekommeren om het welbevinden van alle andere levende
wezens wier lot in onze handen is geplaatst.
We zijn het belangrijkste instrument waarmee de goede en kwade kwaliteiten van de geestelijke vonk in
onze wereld tot uiting kunnen komen. Zonder ons is er weinig liefde, genade of mededogen. Toch kunnen
we ook instrumenten van haat, wreedheid en koude onverschilligheid zijn. Alleen wij kunnen bewust werken
aan het verbeteren van deze imperfecte wereld. Het is niet voldoende om ons eenvoudig met de stroom mee
te laten drijven. De rationele wereld van morgen ligt altijd stroomopwaarts.
In 1980, het jaar waarin deze stenen werden neergezet, was het meest dringende wereldprobleem de
noodzaak om de bevolkingsgroei in toom te houden. In recente eeuwen hebben de technologie en
overvloedige beschikbaarheid van brandstoffen een groei van de mensheid mogelijk gemaakt die verre van
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wijs is en niet lang houdbaar is. We kunnen nu wereldwijd de dreigende uitputting van deze energiebronnen
en reserves van vele belangrijke grondstoffen zien aankomen.
Het controleren van onze voortplanting is dringend noodzakelijk. Hiervoor zijn grote veranderingen in onze
instelling en gewoontes vereist. Helaas kunnen menselijke gewoontes zeer hardnekkig zijn. Dit geldt vooral
wanneer degenen die door gewoonten gedomineerd worden zich niet van de noodzaak van verandering
bewust zijn.
Vanuit een duurzaam evenwicht met de natuur gezien, is nu bijna elk land overbevolkt. We zijn net een vloot
overbeladen reddingsboten die een naderende storm tegemoet gaan. In de Verenigde Staten zijn we onze
hulpbronnen ernstig aan het uitputten om te zorgen dat onze bevolking haar huidige welvaart kan behouden.
We vernietigen onze bodem en zijn gevaarlijk afhankelijk geworden van externe leveranciers van olie,
metalen en andere niet-duurzame hulpbronnen. Landen als Japan, Nederland en Haïti zijn zelfs nog
overbevolkter en verkeren dan ook in nog groter gevaar.
In deze omstandigheden is voortplanting niet langer uitsluitend een persoonlijke kwestie. De
maatschappij moet over een stem en een leidende macht beschikken om deze belangrijke functie te
reguleren. De wensen van menselijke paren zijn belangrijk, maar niet doorslaggevend. De belangen
van de huidige maatschappij en de welvaart van toekomstige generaties moet steeds meer voorop
staan terwijl we mechanismen ontwikkelen om onze voortplanting op rationele wijze te controleren.
(…)
Onverantwoordelijk voortplantingsgedrag moet door middel van wettelijke en sociale druk
ontmoedigd worden. Paren die niet voor een behoorlijk inkomen kunnen zorgen om een kind te
onderhouden, zouden geen kinderen moeten krijgen ten laste van hun buren. Kinderen in een
overbeladen reddingsboot plaatsen is onverantwoordelijk. Het is niet eerlijk voor die kinderen. Het is
schadelijk voor de andere passagiers en alle levende wezens. De samenleving zou dergelijk gedrag
niet moeten aanmoedigen of subsidiëren.
We beschikken nu over de kennis en technieken om de menselijke voortplanting te reguleren. Morele
en politieke leiders over de hele wereld hebben een zware verantwoordelijkheid om deze kennis en
technieken algemeen beschikbaar te maken. Dit kan gedaan worden met een fractie van de kosten die nu
aan militaire doeleinden worden besteed. Het aanwenden van fondsen voor deze zaak kan op de lange
termijn meer doen dan wat dan ook om de spanningen die tot oorlog leiden te verlichten.
Een gevarieerde en welvarende wereldbevolking in duurzaam evenwicht met de hulpbronnen van de wereld
zal de hoeksteen vormen van een rationele wereldorde. Mensen van goede wil in alle landen moeten werken
aan het tot stand brengen van dit evenwicht.
(…)
Met de voltooiing van de centrale cluster van de Georgia Guidestones werd ons kleine sponsorgroep
ontbonden. We vertrouwen het monument verder toe aan de bevolking van Elbert County, Georgia.
Als onze ingegraveerde woorden door de wind, zon en tijd zijn vervaagd, vragen we u deze dieper uit te
beitelen. Als de stenen omvallen, of door onnozele mensen worden verplaatst, vragen we u ze weer op hun
plaats te zetten. We nodigen onze medemensen in alle landen uit over onze simpele boodschap na te
denken. Als deze doelen op een dag door de meerderheid van de mensen worden nagestreefd, kan een
rationele wereldorde voor eenieder bereikt worden.’
6.1 Wie zijn de auteurs?
Wie nu was deze ‘kleine groep Amerikanen die een Tijdperk van de Rede nastreven’? Hoewel hun identiteit
geheim is, hebben ze voor de ingewijden enkele veelbetekenende aanwijzingen achtergelaten, die
onmiskenbaar wijzen op de occulte aard van deze groep. Om te beginnen, draagt de bovenstaande tekst
onmiskenbaar het stempel van westers occultisme. We zien verwijzingen naar ‘Zo boven, zo beneden’ (De
uitlijning van de stenen met de hemellichamen symboliseert de behoefte van de mensheid om op één lijn te
staan met externe principes die in onze eigen natuur en in het universum om ons heen aanwezig zijn) en
naar dualiteit (We zijn het belangrijkste instrument waarmee de goede en kwade kwaliteiten van de
geestelijke vonk in onze wereld tot uiting kunnen komen. Zonder ons is er weinig liefde, genade of
mededogen. Toch kunnen we ook instrumenten van haat, wreedheid en koude onverschilligheid zijn). Ik
denk dat deze tekst alleen al voldoende bewijs levert om te concluderen dat de auteurs tot de vrijmetselaars,
rozenkruisers of een ander geheim genootschap behoren. Er zijn echter zelfs nog duidelijker aanwijzingen
die de esoterische neigingen van de auteurs verraden, te beginnen
met R.C. Christian, de mysterieuze man die het monument
bestelde.
7.1 R.C. Christian
De onthulling van de Georgia Guidestones. Zou een van deze
mensen de geheimzinnige R.C. Christian kunnen zijn?
Hier volgt het verhaal van hoe de bestelling van de Guidestones
volgens het officiële handboek in zijn werk ging.
‘Wat begon als een normale zomerse vrijdagmiddag is geëindigd
met de productie en plaatsing van een van ’s werelds meest
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ongebruikelijke monumenten, dat onder de meest ongebruikelijke omstandigheden tot stand is gekomen.
Joe Fendley, directeur van Elbert Granite Finishing Company, Inc. in Elberton, Georgia, bracht deze
vrijdagmiddag in juni 1979 door zoals hij de meeste vrijdagmiddagen graag doorbrengt — met het
bestuderen van zijn weekverslagen en het afsluiten van de zaak voor het weekend — toen het allemaal
begon.
Een keurig geklede heer wandelde Fendley’s kantoor in Tate Street binnen en zei dat hij een monument
wilde kopen. Aangezien verder iedereen in het kantoor druk bezig was, besloot Fendley de vreemdeling zelf
te woord te staan en legde hem uit dat zijn bedrijf alleen op groothandelsbasis werkte en niet direct aan het
publiek verkocht.De middelbare man, die zich alleen voorstelde als Robert C. Christian, liet zich niet uit het
veld slaan en vroeg wat het zou kosten om een monument te maken dat voor de mensheid bewaard moest
blijven. Daarna begon hij Fendley uit de doeken te doen wat voor soort monument hij wilde en welke
afmetingen hij voor ogen had.
Fendley gaf toe dat zijn eerste reactie op de heer Christian niet erg positief was, maar nadat hij ongeveer 20
minuten geluisterd had en de enorme afmetingen hoorde van het monument dat deze man wilde kopen en
laten neerzetten, besloot Fendley hem serieus te nemen.’ – Ibid.
De naam van R.C. Christian op de verklarende stenen plaat met
een fraaie spelfout in ‘pseudonym’
Als de naam R.C. Christian slechts een betekenisloos pseudoniem
zou zijn, waarom zou het dan voor de eeuwigheid in het monument
gegraveerd moeten zijn? Zou de naam een betekenis kunnen
hebben? Zeer zeker. R.C. Christian is een duidelijke verwijzing
naar Christian Rosenkreuz, wiens Engelse naam Christian Rose Cross is, de legendarische oprichter van de
orde van de Rozenkruisers. Sommigen zullen misschien zeggen dat de gelijkenis tussen R.C. Christian en
Christian Rose Cross slechts een toevalligheid is. Zoals we zullen zien, is het slechts één van de VELE
aanwijzingen dat het monument te maken heeft met de rozenkruisers. Dit is slechts één stukje van de
puzzel, maar niet een onbelangrijke.
8.1 De rozenkruisers
Verzoek om toegelaten te worden tot de geheimen van de rozenkruisers. Merk op dat
de kandidaat het handgebaar van geheimhouding maakt. Let ook op de letters ‘RC’,
net als in R.C. Christian.
Het is bekend dat de rozenkruisers in het begin van de zeventiende eeuw drie
manifesten hebben gepubliceerd: Fama Fraternitatis Rosae Crucis, Confessio
Fraternitatis en Chymical Wedding of Christian Rosenkreutz.
Deze anonieme, door mysterie omgeven werken, laten het publiek op cryptische
wijze kennis maken met de filosofie van de rozenkruisers en kondigen tegelijkertijd
een grote transformatie van het politieke en intellectuele landschap van Europa aan.
Al snel daarop volgde het tijdperk van de Verlichting, dat gepaard ging met de
tenondergang van feodale monarchieën. De Georgia Guidestones lijken dezelfde
functies als deze manifesten te vervullen, omdat ook zij oproepen tot belangrijke
wereldtransformaties en door een aura van geheimzinnigheid omgeven worden.
9.1 Het Tijdperk van de Rede
Verwijst ‘Age of Reason’ (Tijdperk van de Rede) naar Thomas Paine, een bekende
rozenkruiser?
De Guidestones verwijzen op talloze manieren naar het concept van een ‘Tijdperk van de
Rede. Zouden dit een verwijzing kunnen zijn naar het bekende werk van Thomas Paine,
getiteld …. The Age of Reason (Het Tijdperk van de Rede)?
The Age of Reason: Being an Investigation of True and Fabulous Theology (Het Tijdperk
van de Rede: een onderzoek naar de ware en fabuleuze theologie) is een deïstische
verhandeling, geschreven door de 18de-eeuwse Brits-Amerikaanse radicale revolutionair
Thomas Paine. Het werk levert kritiek op geïnstitutionaliseerde religie en stelt de
vermeende foutloosheid van de Bijbel ter discussie. Zijn leerstellingen pleiten voor rede in
plaats van openbaringen, een standpunt dat duidelijk gedeeld wordt door de auteurs van
de Guidestones.
Het is algemeen bekend dat Thomas Paine een vooraanstaand lid van de Broederschap
der Rozenkruisers in Amerika was.
‘De Broederschap der Rozenkruisers bestond in Amerika al voor de Eerste Amerikaanse revolutie. In 1174
bestond de grote Raad van Drie (het hoogste bestuursorgaan van de Broederschap) uit Benjamin Franklin,
George Clymer en Thomas Paine.’ - The Fraternitas Rosae Crucis, soul.org
In The Secret Destiny of America beschrijft Manly P. Hall dat Thomas Paine een belangrijke pleitbezorger
voor de opmars naar een ideale wereldregering was.
‘Van Thomas Paine wordt gezegd dat hij met zijn pen meer deed om de onafhankelijkheid van de koloniën te
bewerkstelligen, dan George Washington bereikte met zijn zwaard. Slechts een complete reorganisatie van

Nieuwsbrief 209 – 30 september 2014 – pag. 22

regering, religie en onderwijs zou ons zelfs vandaag nog de perfectionistische staat brengen die Tom Paine
voor ogen had.’- Manley P. Hall, The Secret Destiny of America
Deze huldeblijk aan Thomas Paine is nog een stuk in de rozenkruiserpuzzel, dat me het idee geeft dat de
auteurs ofwel vrijmetselaars (die bepaalde leerstellingen van de rozenkruisers hebben overgenomen) of
leden van de Broederschap der Rozenkruisers waren.
Als om het er nog dikker bovenop te leggen, vermeldt de handleiding van de Georgia Guidestones verder
dat Jole H. Fendley Sr., de directeur van Elberton Granite, en vele anderen die bij de bouw van het
monument betrokken waren, vrijmetselaars waren. Was dit de reden dat deze mannen door de anonieme
sponsors van het monument werden uitgekozen?
‘Fendley is ook betrokken bij activiteiten van de Broederschap. Hij werd in 1958 tot meester verheven, is nu
ste
lid van de Philomathea vrijmetselaarsloge 25 in Elberton, een 32 graad vrijmetselaar van de Yorkse en
Schotse Ritus, en werd in 1969 toegelaten tot de Yaarab Shrine Temple in Atlanta. Hij was voorzitter van de
Savannah Valley Shrine Club van 1972-1973. Het potentaat van de Yaarab Shrine Temple kende Fendley in
1973 de ‘Divan Degree of Distinction’ toe en benoemde hem in 1975 tot ambassadeur.’ - The Georgia
Guidestones Guidebook
10.1 Tot slot
De Georgia Guidestones vormen een hedendaags rozenkruisermanifest die een drastische verandering in
de manier waarop de wereld wordt geregeld bepleiten (of aankondigen). Het monument is van groot belang
om de machten te begrijpen die heimelijk de wereld van vandaag en morgen vormgeven. Het geeft in steen
de cruciale link weer tussen geheime genootschappen, de wereldelite en de agenda voor de Nieuwe
Wereldorde. De noodzaak van een wereldregering, bevolkingscontrole en milieubeheer zijn kwesties die
tegenwoordig dagelijks ter sprake komen in de huidige gebeurtenissen. Dat was niet het geval in 1981, toen
de Guidestones werden neergezet. Zouden we kunnen zeggen dat er een grote voortgang is geboekt?
Veel van de geboden op de Guidestones zijn zinnig voor het behoud van de aarde op langere termijn. Maar
tussen de idealistische woorden van de auteurs van de Guidestones en de feitelijke manier waarop deze
maatregelen op de massa zouden worden toegepast – door machtswellustige en hebzuchtige politici – ligt
een wereld van verschil. Als we tussen de regels door lezen, eisen de Guidestones van de massa het verlies
van een groot aantal persoonlijke vrijheden en een overgave aan een verhoogde regeringscontrole op vele
sociale zaken, om nog maar te zwijgen over de dood van 92,5% van de bevolking, waar de ‘elite’ hoogst
waarschijnlijk geen deel van uitmaakt. Is het concept van een democratie ‘voor en door het volk’, die de
grondleggers van Amerika voor ogen hadden niet meer dan een illusie, een
tijdelijke oplossing tot de introductie van een socialistische wereldregering?
Waarom zijn de wereldburgers hier niet op democratische wijze bij betrokken? Ik
neem aan dat het voor de elite eenvoudiger is om via de massamedia instemming
te verkrijgen. Maar misschien werkt dat niet bij iedereen…
Voor meer delen plaatsingen reeks Sinistere plaatsen:
Sinistere plaatsen – Deel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Auteur: Vigilant (Vrij vertaald door Janine)
Bron Afbeelding(en): Vigilantcitizen.com
Bron(nen): Vigilantcitizen.com
http://www.argusoog.org/2011/03/sinistere-plaatsen-deel-12-%E2%80%93-degeorgia-guidestones/

Oekraïne: Eigen kernwapens als Westen ons niet beschermt tegen Rusland
President Poroshenko heeft spijt dat Oekraïne zijn kernwapens heeft opgegeven
In 1994 deed Oekraïne vrijwillig afstand van alle Sovjet kernwapens.
De Oekraïense minister van Defensie Valeri Geletej heeft onlangs gezegd dat
zijn land moet overwegen eigen kernwapens te fabriceren als het Westen niet
voldoende bescherming tegen Rusland kan of wil geven. Europa, met name
Duitsland, zal daar zwaar op tegen zijn. Omdat de Amerikanen de uitspraken
van Geletej niet hebben weersproken, lijkt het erop dat de regering Obama
doelbewust toestaat dat Oekraïne Europa op deze wijze chanteert.
De Oekraïense president Petro Poroshenko kreeg het bij zijn bezoek aan
Washington opnieuw niet voor elkaar de Amerikanen over te halen om hem naast meer politieke en
economische ook militaire steun te geven. Dat was waarschijnlijk de reden dat minister van Defensie Geletej
en andere officials openlijk suggereerden dat Oekraïne zijn kernwapenvrije status moet opgeven als het
Westen blijft weigeren om het land te verdedigen tegen de vermeende Russische ‘agressie’.
‘Westen afgeperst’
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De Vrijheidspartij kwam deze zomer al met een wetsontwerp waarmee het mogelijk wordt gemaakt dat
Oekraïne zijn eigen kernwapens gaat bouwen. In het verleden bezat Oekraïne als onderdeel van de Sovjet
Unie al nucleaire wapens, maar die zouden na de ineenstorting van de USSR allemaal naar Rusland zijn
verplaatst, alhoewel er hardnekkige geruchten zijn dat sommige bommen in het geheim in Oekraïne zijn
achtergebleven en zijn doorverkocht aan bijvoorbeeld Iran. In het kader van de Onafhankelijkheidsdag in
augustus zei president Poroshenko dat het hem speet dat Oekraïne zijn nucleaire arsenaal heeft
opgegeven. ‘Onze (Russische) vijand heeft zich lang voorbereid op zo’n slinks verraad. In de afgelopen 100
jaar heeft de Oekraïense politieke elite onder de invloed van pacifistische idealen twee keer het belang van
het versterken van de defensie van hun land onderschat.. Bij de eeuwwisseling trapten we opnieuw in
dezelfde val door vrijwillig onze kernwapens op te geven.’ (2). Experts vinden dat Oekraïne met het
dreigement weer een kernwapenstaat te worden het Westen afperst om meer steun te geven voor de
gewelddadige pogingen om het zuidoosten van het land weer in het gareel van Kiev te krijgen.
Oekraïne heeft geen geld
Leonid Ivashov, president van de Russische Academie voor Geopolitieke Problemen, wijst erop dat
Oekraïne een hele serie internationale verdragen –waaronder het Protocol van Lissabon- moet opzeggen als
het nucleaire wapens wil gaan produceren. Overigens is de economie in een dermate grote crisis beland, dat
het land de ontwikkeling en bouw van kernwapens niet –en misschien wel nooit- zelf kan bekostigen.
‘Een grap’
Noch het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) van de VN, noch de OVSE wilden commentaar
geven op de uitspraken van minister Geletej. Een hoge diplomaat in Wenen, de hoofdzetel van het IAEA,
vond het idee dat Oekraïne zijn nucleaire status wil veranderen niets meer dan ‘een grap’, omdat het land
dan net als Iran door internationale sancties zal worden getroffen. Bovendien beschikt Oekraïne niet over
uraniumverrijkingsinstallaties.
‘Onverantwoordelijk regime in Kiev’
De plaatsvervangende directeur van het Russische Instituut voor de VS en Canada, Pavel Solotarjov, denkt
eveneens dat het Westen wel begrijpt dat de Oekraïense kernwapenwens ‘absurd’ is. Hij zei te hopen dat
Europa en Amerika door de uitspraken van minister Geletej eindelijk inzien hoe onverantwoordelijk het
regime in Kiev is, en hoe al dit soort suggesties enkel gericht zijn tegen Rusland. (1)
Xander - (1) Stimme Russlands, (2) Euromaidan Press

WHO: Aantal ebola patiënten verdubbelt iedere 3 weken
18% kans dat ziekte Amerika en Europa bereikt – ‘Amerikaanse
invasie West Afrika onder mom humanitaire missie’
De komende 4 maanden dreigt het aantal ebola patiënten te
verhonderdvoudigen.
De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) waarschuwt dat het
aantal ebola patiënten nu iedere 3 weken verdubbelt. Hierdoor
zullen er in Liberia binnenkort meer mensen zijn geïnfecteerd dan
in de complete 40 jaar dat de ziekte bestaat. Het Amerikaanse CDC vreest dat er eind januari 2015 zo’n
550.000 mensen besmet zullen zijn. De kans dat de ziekte dan Amerika zal hebben bereikt wordt door
waarnemers geschat op 18%, waardoor kan worden aangenomen dat voor Europa hetzelfde geldt.
Volgens de WHO zijn er op dit moment 5357 mensen met ebola besmet en zijn er 2630 aan gestorven.
Sierra Leone, dat samen met Liberia en Guinea het zwaarst is getroffen, gooit het land 3 dagen lang
helemaal plat om verdere verspreiding van het virus in te dammen. In Liberia veroorzaakte een ontsnapte
patiënt op een markt totale paniek voordat hij door officials in beschermende pakken kon worden vastgezet
(3).
‘Ebola gaat ons allemaal aan,’ verklaarde de VN secretaris-generaal Ban Ki-moon. ‘Het lijden en de effecten
van verspreiding in de regio en daarbuiten vereisen de aandacht van de hele wereld.’ In de drie genoemde
West Afrikaanse landen wordt de gezondheidszorg ‘vernietigd’. Daarnaast heeft ook de economie te lijden
onder ebola; de inflatie en voedselprijzen stijgen en transport en publieke diensten raken verstoord.
In januari 2015 ruim half miljoen besmet
Ban Ki-moon waarschuwde dat de situatie zo ernstig is, dat er ‘internationale actie van een ongekend niveau
nodig is’. Wetenschappelijke teams van de universiteiten van Tokyo en Arizona schatten dat er eind dit jaar
in het ergste geval 277.124 nieuwe patiënten bij zullen komen. In het worst case scenario van de WHO zijn
er een maand later ruim 550.000 mensen besmet.
Begin september kwamen Amerikaanse researchers nog met een getal van 100.000 zieken aan het begin
van december. Dat aantal werd toen door de autoriteiten nog als overdreven weggewuifd. Inmiddels blijkt
deze schatting dus aan de lage kant te zijn geweest. Een Duitse topviroloog had het vorige week zelfs over
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5 miljoen slachtoffers, en zei dat Liberia en Sierra Leone moeten worden opgegeven (zie hyperlink
onderaan).
Bloomberg bericht dat er de komende 6 maanden bijna $ 1 miljard nodig is om de verspreiding van ebola te
stoppen. Tot nu toe is 30% van het benodigde bedrag binnen. (1)
Testen met experimenteel medicijn
De universiteit van Oxford (Engeland) gaat een experimenteel ebola medicijn toedienen aan zo’n 60
gezonde vrijwilligers. Het vaccin is gemaakt van een onschadelijk virus dat in chimpansees wordt
aangetroffen, en werd genetisch gemodificeerd met een ‘goedaardige’ hoeveelheid ebola-DNA. Dit zorgt
ervoor dat het lichaam antistoffen gaat aanmaken zonder dat de persoon de ziekte krijgt. Bij eerdere testen
op apen bleek het vaccin in de eerste maand 100% effectief, maar slechts gedeeltelijk in de 10 maanden
erna. (2)
‘Amerikaanse invasie’
De Verenigde Staten sturen 3000 soldaten naar besmet Afrika. Critici vinden dat Obama onder het mom van
deze humanitaire missie een ‘invasie van Afrika’ begint, want ‘wat moeten militairen tegen ebola beginnen?’
(4)
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Sky News, (3) Zero Hedge / YouTube, (4) Infowars

Poetin zou excuusbrief aan zichzelf hebben geschreven
Het naar buiten komen van de waarheid over wat er is gebeurd in de Oekraïne
en met vlucht MH17 is niet meer te stuiten en dus besluit de mainstream media
met nog heftigere en bizarre propaganda te komen.
Een internationale excuusbrief gericht aan Vladimir Poetin zou door hem zelf
geschreven zijn en op een speciale website geplaatst.
Er zijn wereldwijd meer en meer mensen die inzien welke vieze spelletjes er
door onze leiders worden gespeeld. Ook nu met betrekking tot Rusland en dan
met name Vladimir Poetin.
We hebben in Nederland al een initiatief gezien waarbij een open excuusbrief werd geschreven naar
Poetin voor de manier waarop deze door onze overheden wordt gedemoniseerd.
Er is nu ook een internationale excuusbrief verschenen op een website die heetdearputin.com.
Het is een behoorlijk uitgebreide en gedetailleerde excuusbrief en is gebaseerd op een door Laura KnightJadczyk geschreven artikel op de website Sott Net. Er zijn inmiddels vertalingen gemaakt van die brief in
verschillende talen,waaronder Nederlands, en de handtekeningen ter ondertekening van deze brief
stromen binnen. De teller gaat op dit moment al aardig richting 40.000
De inhoud van de brief is niet mis te verstaan en het beschrijft Poetin als een zeer bekwaam politicus die
erin is geslaagd om Rusland niet mee te laten sleuren in een nucleaire oorlog.
Daarnaast zet de brief een aantal zaken recht zoals Poetin die wordt geportretteerd als een agressieve
landveroveraar, terwijl het omgekeerde waar is. Ook over de neergeschoten vlucht MH17 van Malaysia
Airlines is de brief meer dan duidelijk. Alle bewijs wijst in de richting dat het vliegtuig is neergeschoten door
het leger van de Oekraïne (wat wordt gefinancierd enbestuurd door het Westen).
Dan volgt een staaltje propaganda van de ergste soort. In dit geval via ABC News die via
hun Spaanstalige website een artikel publiceert waarin ze doodleuk mededelen dat Poetin vindt dat de
bevolking van het Westen hem excuses moet aanbieden en daarom zelf deze website heeft geopend
waarbij mensen dit excuus kunnen ondertekenen.
Volgens een lezeres (dank!) die ons attendeerde op valse beschuldiging aan Poetin's adres, publiceren
ook websites als de Huffington Post dergelijke berichten. Via de bronlink is terug te lezen hoe dit wordt
weerlegd. Het is natuurlijk een zielige poging om hoe dan ook de waarheid voor het publiek verborgen te
houden, maar het toont ook hoe wanhopig de gevestigde orde begint te worden.
Waar het bij 9/11 jaren duurde voordat de waarheid naar buiten kwam, zo is dat bij vlucht MH17 en de
werkelijke situatie in de Oekraïne een stuk sneller gegaan.
Als een niet te stoppen olievlek begint de boodschap zich te verspreiden en voelt de bevolking in
toenemende mate instinctief aan dat ze worden voorgelogen door hun overheden.
Om voorlopig het deksel op de doofpot te kunnen houden, kun je dan de komende tijd ook steeds
waanzinnigere acties van de mainstream media verwachten. Beweren dat Poetin zelf deze excuusbrief
schreef, is daar een voorbeeld van. Het zal niet baten want we leven nu in een tijd dat alle waarheid
onherroepelijk boven tafel zal komen. Informeer mensen om je heen, deel deze informatie waar mogelijk
en help mee te zorgen dat de psychopaten geen Derde Wereldoorlog zullen ontketenen.
Bron: Sott Net
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8383:poetin-zou-excuusbrief-aanzichzelf-hebben-geschreven&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Kinderen oprichter Apple Steve Jobs gebruikten geen i-Pad
Een stuk in de New York Times van 10 september jl. onthult dat Apple oprichter
Steve Jobs zijn kinderen thuis geen i-Pad of andere technologie liet gebruiken. Ze
gingen zelfs naar computerloze scholen. De krant plaatst daarbij de opmerking
[citaat] Yet these tech C.E.O.’s seem to know something that the rest of us
don’t. Blijkbaar weten mensen als Steve Jobs iets wat de rest van de bevolking niet
weet.
Een vriend van mij kreeg op zijn verjaardag een boek van Steve Jobs met de
spraakmakende titel ‘Biografie van Steve Jobs.‘ Het doorbladeren van het boek deed mij onmiddellijk aan
George Carlin denken met zijn opmerking over the American Dream: “That’s why they call it American
Dream, because you have to be asleep to believe it.” Steve Jobs is een van de mensen die de acteerrol van
American Dream zakenman mocht vervullen; net zoals Bill Gates deze rol mocht vervullen; net zoals Obama
de acteerrol van President vervult en weer anderen op andere posities worden geplaatst. “Ja hoor, daar
hebben we Vrijland weer met zijn complottheorieën. In zijn ogen is alles een groot complot.” Ja het complot
is groter dan mensen durven zien. De Archontische bloedlijnen die deze aarde besturen doen via genetische
voortplantingsprogramma’s volledig aan behoud van hun genetische code. Dit betekent dat eigenlijk alle
mensen in de toplagen van de politiek en het bedrijfsleven min of meer uit ‘voortplantingsprogramma’s‘
komen. Dit is voor velen wellicht een brug te ver, maar dat is begrijpelijk. We blijven liever in sprookjes
geloven. In dat kader zou ik het boek ‘The Perception Deception‘ van een andere doorgedraaide
complotdenker, genaamd David Icke, aan willen raden. In dat boek worden duidelijk de verbanden tussen
bijvoorbeeld de koninklijke bloedlijnen verduidelijkt.
Kinderen uit deze ‘voortplantingsprogramma’s‘, worden van kinds af aan geprogrammeerd via op trauma
gebaseerde programmering van meerdere lagen in hun persoonlijkheid. Traumatisering schijnt een groot
effect te hebben op het vastleggen van meerdere lagen in iemands persoonlijkheid. Deze
persoonlijkheidslagen kunnen worden getriggerd door de programmeur(s). Een methode die mede door nazi
geneticus Joseph Mengele – die na de tweede wereldoorlog naar Zuid Amerika gesmokkeld werd –
ontwikkeld werd is MK Ultra. Niet voor niets staat de K in deze term voor het Duitse ‘Kontrolle’ en MK dus
voor Mind Controle. De televisie was het eerste medium waarop MK Ultra technieken op de massa werden
uitgeprobeerd. En dit is nu alleen nog maar verder verfijnd. Natuurlijk bestaat het MK Ultra programma
officieel niet meer. Maar de stoomtrein bestaat ook niet meer, omdat daarna de verbrandingsmotor kwam. Ik
wil zeggen dat technieken zich meestal evolueren en niet verdwijnen, maar verfijnen. Kinderen die uit deze
mind control programma’s komen zijn van jongs af aan opgeleid om hun rol in de maatschappij te vervullen.
Barack Obama is zo van kinds af aan genetisch samengesteld en mind controlled opgeleid om zijn rol van
president te gaan vervullen. De poppenspelers achter de schermen zijn de Archontische bestuurders van
deze wereld die via hun Archontische hybride blauwe bloedlijnen de wereld besturen.
Het bestaan van ‘voorplantingsprogramma’s‘ is ook een feitelijke noodzaak. De soort die deze wereld
bestuurt is al sinds en zelfs van voor het oude Babylonië aan de macht. Tegenwoordig wordt de elite
aangeduid met ‘blauw bloed’. Dit is waarschijnlijk niet alleen een benaming, maar heeft vermoedelijk met het
koperelement in het bloed te maken. Waar normale mensen ijzer in hun bloed hebben, is dit bij de
Archontische hybriden koper. Koper kleurt bij oxidatie dan ook blauw. Waarschijnlijk zijn zij van een reptielachtige soort die zich binnen ons waarnemingsspectrum tonen als mens. Zoals honden meer kunnen ruiken
dan mensen en al van ver sirenes kunnen horen, zo kunnen mensen visueel gezien slechts een gekaderd
spectrum van de realiteit waarnemen. Als we weer ‘Het Verhaal van de Platlanders‘ erbij pakken, dan kunt u
denken aan hogere dimensies die wij met onze beperkte driedimensionale vijf-zintuigelijke waarneming niet
kunnen duiden. Wij zien deze Archontische hybride ‘reptiel-achtigen’ als mensen binnen ons
waarnemingsspectrum. Om deze waarneming binnen ons spectrum te houden (zodat we niet zien wie ze
werkelijk zijn), moeten deze ‘bloedlijnen’ zich dus aan nauwkeurige genetische regels houden.
Dit zijn de “mensen” die wij in onze maatschappij in de toplagen zien. Zij krijgen die rol toebedeeld. ‘The
American Dream’ van een paar jongens die in hun garage een computer gingen bouwen en die uiteindelijk
uitgroeiden tot ‘s wereld grootste concerns op het gebied van personal computers, bestaat dus niet. Het zijn
allemaal slim gelanceerde verhalen. De feitelijke techniek is gewoon afkomstig van de poppenspelers achter
de schermen, die de tijd rijp achtten om de mensheid aan een nieuwe Matrix oplossing te koppelen. Daarom
werden personal computers bedacht. Daarom worden technieken stapsgewijs in de maatschappij
geïntroduceerd en worden ze verfijnd. Het gebeurt allemaal gecontroleerd. Ook de super slimme oprichter
van Google is natuurlijk niet super slim. Het beeld van ‘The American Dream’ moet de mensheid worden
voorgehouden, om ze een worst voor te houden “Kijk eens, als je heel slim bent; als je echt ergens in gelooft
en je streeft je dromen na, dan kun je het heel ver schoppen op de maatschappelijke ladder. Dan kun je rijk
worden!“. De nieuwste ster aan het firmament is Mark Zuckerberg. Valt u de Duitse achternaam op? Het is
glashelder dat we hier opnieuw met iemand uit het Archontische (Ashkenazi joodse, Babylonische) hybride
broedprogramma’s te maken hebben. En opnieuw wordt er een soort ‘American Dream’ verhaal aan
gekoppeld. Deze “superslimme” held die Facebook bedacht is natuurlijk weer steenrijk geworden en een
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voorbeeld voor de nieuwe generatie studenten. Dat Facebook, Microsoft, Apple, Google en de technologie
van al deze bedrijven slechts een bedenksel is van de poppenspelers achter de schermen, die de oude
Saturnus-Maan-matrix (die haar kracht aan het verliezen is) willen vervangen door een nieuwe Matrix, kan
niet iedereen achter zijn of haar keuken tafel maar even zo 123 bedenken. Toch is dat wat er achter zit.
Er wordt al jaren gebouwd aan een nieuwe matrix. Daarom moest het internet er komen; daarom noemde
Google haar smartphone besturingssysteem al jaren geleden ‘Android’. De NSA tapt wereldwijd al het
internet verkeer af. Al het mobiele verkeer wordt gemonitord. Satellieten worden gelanceerd om RFID chips
te kunnen monitoren. Nanotechnologie zal zorgen voor de koppeling van het menselijk DNA en het menselijk
brein aan het internet. Alle technologie die via het sprookje van ‘The American Dream‘ aan de mensheid
wordt verkocht, is slechts en alleen bedoeld om er de positieve en acceptabele romantische ‘look and feel’
aan te geven. De technologie wordt ook gebracht in de vorm van handige gadgets en nuttige tools. Het feit
dat u nu artikelen als deze kunt lezen is dan ook een positief effect van deze technologie. Daarom wordt het
ook getolereerd. U wordt ondanks de ontwakende inhoud van vele websites toch die digitale matrix in
gezogen. Daarom moet u alert blijven en de keerzijde blijven zien. Het grote doel is om iedereen via internet
aan te sturen. Dan heb ik het niet alleen over ‘mind control’, maar echt over aansturing van ons DNA en
onze gedachten. Men is al enkele jaren in staat om het menselijk DNA synthetisch na te bouwen middels
nanotechnologie. DNA modificeren is daarom ook geen toekomst muziek meer. Het online modificeren of
monitoren van het menselijk DNA mag dan ook niet meer als iets uit een Science Fiction film worden
beschouwd. Echter krijgen wij dat niet te weten. Je gaat je slaven niet vooraf vertellen hoe ze hun
slavenketting omgelegd krijgen. Dan gaan ze tegenstribbelen.
Al jaren schrijf ik over de gevaren van vaccinaties. Een recente studie onderschrijft dat autisme veroorzaakt
wordt door vaccinaties. Op deze en op andere websites wordt dat al jaren beweerd en onderbouwd. Een
veel groter risico dat de mensheid loopt bij vaccinatie vanaf de geboorte, is het risico op het inspuiten van
nanotechnologie. Ons DNA kan letterlijk aan het internet gekoppeld worden; net als het menselijk brein. Ook
al lijkt die technologie nog veel verder weg, doordat de marketing machines van de grote bedrijven u willen
doen geloven dat het allemaal nog wel een paar jaartjes duurt, zijn de netwerken en de zware
computersystemen er allang klaar voor.
Grote massa’s mensen worden door een relatief kleine elitaire groep (de hybride bloedlijnen) bestuurd. Als
die grote massa zou ontwaken voor haar werkelijke capaciteiten, zouden deze hybriden een groot probleem
hebben. Dan zou de Saturnus-Maan matrix-werking van deze Prison Planet (die al aan het verzwakken is) in
1x weggevaagd worden en zouden ze hun vee niet meer onder controle kunnen houden. Daarom is mind
control via televisie en allerlei computer apparatuur als i-Pad, smartphones, etc., zo belangrijk voor ze. Via
die technologie worden mind control programma’s gepusht. Begrijpt u nu waarom de kinderen van Steve
Jobs bij deze mind control units vandaan gehouden worden? Ach, maakt u zich geen illusie. Deze kinderen
zijn van een bepaalde bloedgroep en die krijgen een speciale behandeling. Blijft u ondertussen alert en zorg
ervoor dat u geen nieuws-junkie wordt. Het internet mag dan wel tot veel nieuwe inzichten leiden, maar laat
u er niet in opzuigen. Zet uw PC of Smartphone ook een keer uit. Probeer in contact te komen en blijven met
uw bewustzijn of uw ziel; hoe u het noemen wilt. Daarin schuilt de grote ontwaking. Laat u niet mee zuigen in
de nieuwe digitale matrix. Bovenal moet u “nee” gaan zeggen tegen de Archontische hybride bloedlijnen die
deze wereld besturen. Alleen al het in gedachten uitspreken van het woord “nee” tegen deze roofdieren, zal
een begin zijn van het doorbreken van hun macht. De mensheid mag zich niet langer gevangen laten
houden op deze gevangenis planeet. De mens wordt als vee gecultiveerd ter consumptie van de ziel. “Wij
staan dit niet langer toe. Onze ziel is bedoeld om vrij te zijn; om scheppend te zijn; om buiten deze matrix te
leven. Vrij en voor eeuwig.” De reïncarnatie gedachte is de New Age leugen en de leugen van
de vangnetsystemen voor de ontwakende mens, die de mens het idee moet geven dat ze terug kan keren
op deze ‘moeder aarde’. De echte vrijheid ligt buiten deze gevangenis planeet. Laat de ‘moeder aarde’ illusie
maar los. Deze aarde is niet onze moeder. We moeten juist ontsnappen uit deze 3D-vijfzintuigelijke illusie.
Bron linkvermeldingen: nytimes.com, lifesitenews.com
http://www.martinvrijland.nl/2014/09/16/kinderen-oprichter-apple-steve-jobs-gebruikten-geen-i-pad/
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Ebola ontworpen voor bevolkingsreductie?
Het ebola-virus lijkt zich meer te verspreiden dan door de media naar buiten wordt
gebracht. Het betreft hier een virus dat een echte sluipmoordenaar is, omdat de
incubatietijd van het virus 22 dagen is. Tot die tijd kan op basis van symptomen dus
nog niet worden geconstateerd of iemand drager van het virus is. Je merkt pas dat je
ziek bent als je verschijnselen krijgt, is het niet? En niet iedereen laat zomaar
willekeurig zijn of haar bloed testen. Daarbij komt dat de officiële lezing is dat het virus
door contact kan verspreiden, maar proeven metvarkens en apen wijzen uit dat het virus zich ook door de
lucht verplaatst moet hebben. Dit heet dan officieel niet ‘air born’, omdat een ‘air born’ virus zonder de
aanwezigheid van vocht moet kunnen overleven in de lucht. Echter is het een groot risico om te denken dat
de proeven met de varkens en apen een verwaarloosbare constatering zijn. Het ebola-virus is in de
afgelopen 3 maanden 250 x gemuteerd (zie hier). We hebben dus te maken met een virus dat zich snel
aanpast. Dat betekent dat het voor de bestrijders van het virus lastig is om het virus aan te pakken. Een
mutatie kan het virus mogelijk immuun maken voor een antivirus. Een echt anitvirus bestaat er echter
überhaupt nog niet. Een behandelingsmethode die nu wordt toegepast is dat men bloed van patiënten die
hersteld zijn toedient aan besmette personen. Het probleem hierbij is echter dat de antistoffen in dit
toegediende bloed wel werken, maar ze zorgen niet voor immuniteit, omdat het lichaam zelf de antistoffen
niet aanmaakt. Het virus kan zo dus terugkomen, waardoor je steeds opnieuw bloed toegediend moet
krijgen. Dit is lastig als het aantal besmette gevallen toeneemt en het aantal genezen gevallen klein blijft.
Hoe kom je aan al dat bloed? Een patiënt kan dus wel genezen, maar mocht hij/zij opnieuw in aanraking
komen met een besmetting, dan moet opnieuw bloed met antistoffen worden toegediend. Dr. Broderick is
een voormalig hoogleraar Plant Pathology aan de Universiteit van Liberia aan het College van Landbouw en
Bosbouw. Hij is ook de voormalige Waarnemend Landbouwer uit de jaren ´80. Het was vanwege zijn column
de Daily Observer dat Firestone Plantations Company hem de functie van onderzoeksdirecteur aanbod, eind
jaren ´80. Daarnaast is hij jarenlang wetenschapper geweest aan de Landbouw Universiteit van Delaware.
Dr. Broderick publiceerde een document waarin hij uitlegt dat Amerika al sinds de jaren ’70 biologische
wapens test onder zwarte Afrikanen onder het mom van ‘vaccinatie-tests’. Dr. Broderick bespreekt hierin zijn
discussie met Leonard G. Horowitz, auteur van het boek ‘Emerging Viruses: AIDS and Ebola – Nature,
Accident or Intentional‘ (zie hier voor het boek). Horowitz beschrijft dat het aids virus bewust zou zijn
gecreëerd door geheime diensten en dat hetzelfde geldt voor het ebola-virus. Al eerder meldde ik op deze
site dat een Amerikaans laboratorium een onbestrijdbaar Mexicaans griepvirus ontwikkelde. Dit zou
zogenaamd tot doel hebben om virologen te helpen in hun ontwikkeling van nieuwe methoden om snel tot
een antivirus te komen, maar het moge duidelijk zijn dat een dergelijk bericht bewijst dat de ontwikkeling van
virussen in laboratoria geen ‘broodje aap’ is.
Ondertussen lopen we in Nederland ook gevaar want twee Nederlandse artsen, Nick Zwinkels en Erdi
Huizenga, zijn nog geen week geleden teruggekeerd uit Sierra Leone. Vandaag meldt Telegraaf.nl dat twee
collega’s van deze artsen, twee verpleeghulpen die in hetzelfde ziekenhuis als de artsen werkten, zijn
overleden. Het bizarre is dat één van de twee artsen onbeschermd contact heeft gehad met een van de
overleden collega’s. Dit betekent dus dat er een kettingreactie kan ontstaan. Hoe kan Nederland zo dom zijn
om mogelijk besmette artsen terug te halen naar eigen land en niet ter plaatse in quarantaine te zetten? Hoe
kan een collega arts zo dom zijn om onbeschermd contact te hebben met een besmette collega? Het gevaar
begint zich dus op onze eigen deurmat te begeven en de professionals die zouden moeten weten hoe met
dergelijke situaties om te gaan, maken dusdanige fouten. Waarom grijpt de overheid niet in? De arts die
onbeschermd contact heeft gehad zou onmiddellijk in quarantaine moeten worden gesteld. Een arts heeft
beroepsmatig veel contact met mensen en vormt dus een verhoogd risico op verspreiding van het virus. Het
overlijden van de twee collega’s van deze artsen is natuurlijk verschrikkelijk, maar het roekeloos handelen
van de Nederlandse staat; of liever gezegd het gebrek aan handelen, is nog veel opmerkelijker.
NOS.nl meldt [citaat] President Obama noemt de verspreiding van het ebola-virus een bedreiging voor de
wereldwijde veiligheid. Hij deed dat tijdens een toespraak in Atlanta, waar hij ook formeel zijn plan om 3000
militairen naar West-Afrika te sturen ontvouwde. Als deze militairen net zo goed beschermd zijn als de
Nederlandse artsen en terugkeren naar Amerika, zal het virus zich nog verder kunnen verspreiden. Als het
waar is wat Leonard G. Horowitz in zijn boek stelt – namelijk dat het virus is gecreëerd – dan hebben we hier
de voorbode van een bewuste genocide. Naast de geleidelijke opwarming van de bevolking voor wereldwijd
ISIS (CIA/Mossad) terrorisme, de inmiddels wereldwijd voelbare economische crisis, de dreiging van oorlog
in het Midden Oosten en de op de loer liggende oorlog met Rusland, wordt de wereld nu ook aangevallen
middels een virus. En de kans is levensgroot dat dit ook een ‘inside job’ is. Zou het kunnen dat de Main
Stream Media ook hier weer liegen; dat het verhaal van de artsen een propaganda truc is en dat men een
alibi zoekt voor bewuste verspreiding van dit virus in Nederland en Europa? Hoe kan het anders dat er zo
professioneel geblunderd wordt?
Bron linkvermeldingen: Scgnews.com, Infowars.com, LiberianObserver.com,Amazon.com, Telegraaf.nl
http://www.martinvrijland.nl/2014/09/17/ebola-ontworpen-voor-bevolkingsreductie/
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Een Joodse Jezus in het teken van het beest
Bij het lezen van het hierna genoemde artikel werd ik geconfronteerd met het
nevenstaande plaatje. Het hexagram was me bekend. Maar na enige tijd
ontwaarde ik met enige walging de naam Jezus in het hexagram, geschreven
volgens Hebreeuwse uitspraak, zowel met Hebreeuwse als met Engelse letters.
Mijn walging kwam voort uit het feit dat ik het hexagram als een occult symbool
zie en Jezus als de zoon van God. Die twee gaan toch niet samen? (zie: JOHN
MACARTHUR & THE “MARK OF THE BEAST”)
Maar na enige tijd realiseerde ik me dat een bepaalde groep christenen wel eens
in katzwijm zou kunnen vallen voor dit symbool. Het symbool verbeeldt treffend
de visie van de zogenaamde Messiaanse christenen, ook wel Messianen
genoemd. Ze zeggen in Jezus als de Messias te geloven, maar leggen grote nadruk op allerlei Joodse
gebruiken en leringen. Dit symbool verbeeldt dit meesterlijk. De naam van Jezus is ingekapseld in het
hexagram, dat door hen een Jodenster of Davidsster wordt genoemd. Hoor ik vanuit Messiaanse kring niet
altijd dat Jezus een Jood was?
De oorsprong van het woord ‘symbool’ is zowel in het Grieks als in het Nederlands gelijk. In het Grieks
spreken we van ‘symbolon’ en in het Nederlands van ‘samenballing’. In een symbool kan veel kennis worden
samengebald in een simpel teken. De schrijver Dan Brown heeft een heel boek (The Lost Symbol) gevuld
met de kennis die in het hexagram is samengebald. Ik kan dit niet op één pagina reproduceren. Slechts één
aspect wil ik eruit halen. Het hexagram heeft 6 punten en bevat verder 6 lijnen en 6 driehoeken. Hiermee ligt
er een koppeling naar het getal 666, het merkteken van het beest, uit Openbaring 13, 18.
De christelijke kerk heeft altijd volgehouden dat Jezus de Zoon van God was. Jezus trad buiten de Joodse
kaders, want overal in de bijbel is te vinden dat God (JHWH) de Schepper van de gehele wereld is en
uiteindelijk ook de ‘volken rondom’ Hem zullen dienen. Dit is het grote breekpunt met het jodendom. Het
Messianisme poogt Jezus weer binnen de kaders van het jodendom te brengen, waarbij de Joden als
‘oogappeltjes van God’ een positie als godenzonen wordt toebedeeld. De rabbijnen spinnen bij het horen
ervan als katten in de vensterbank. Op alle websites van de Jodenvergoders prijkt de Davidsster. Jezus
echter moet genoegen nemen met de tweede plaats. Om deze reden moet de Jezus van de Messianen een
andere Jezus zijn dan de Zoon van God.
Het Messianisme lijkt de grote verleiding, aangekondigd voor het einde der tijden (o.a.. Matth. 25, 4). In het
erop volgende vers wordt gesproken over valse christussen. De ‘Jezus binnenin de Davidsster’ past in dit
schema. Het verband tussen de Davidsster en het getal 666 is gelegd. Algemeen wordt aangenomen dat
‘het teken van het beest’ een onderhuidse microchip zal zijn, maar het kan allemaal veel eenvoudiger. In
bovenstaand artikel wordt aangevoerd dat het wellicht een eenvoudige tatoeage zou kunnen zijn. Tatoeëren
is populair tegenwoordig. Dit 666-merkteken zou de boven getoonde Davidsster met de naam Jezus erin
kunnen zijn. De Messianen zullen zich in rijen van 3 opstellen om deze tatoeage te verkrijgen.
De nevenstaande Jodenster lijkt sprekend op het bovenstaande symbool. Het
hexagram is er. Ook staat er een omschrijving in het hexagram. Alleen de kleuren
zijn anders. De Tweede Wereldoorlog lijkt een generale repetitie te zijn geweest voor
wat nog komen gaat. De Jodenster moest zichtbaar op de kleding gedragen worden.
Het merkteken was nog verwijderbaar. Het komende 666-merkteken zal op de
rechterhand of op het voorhoofd gegeven worden. Het zal onverwijderbaar zijn.
Destijds werden de Joden weliswaar gedwongen deze ster te dragen, maar er was
weinig verzet tegen. Alleen uit Bulgarije wordt verzet gemeld (zie
Wikipedia: Jodenster). De Joodse Raad voerde snel de orders van de Nazi’s uit.
Nog op dezelfde dag (29 april 1942) dat ze door de Nazi’s geïnformeerd waren over
de nieuwe maatregel, informeerden ze hun achterban. De sterren werden voor de Nederlandse markt
geproduceerd door een textielfabriek in Enschede, die eigendom was van een Joodse familie. De sterren
kostten 4 cent per stuk, te betalen door de drager.
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De oplossing voor het energieprobleem ligt om de hoek
Terwijl iedereen zich enorm druk maakt over fossiele brandstoffen is er
een energieoplossing voorhanden die de afhankelijkheid daarvan
helemaal wegneemt. Dit zal echter niet zonder slag of stoot
geïntroduceerd kunnen worden omdat het de miljarden verdiensten van de
gevestigde orde bedreigt. Het volgende stuk ontvingen wij van Paul
Harmans (dank!) van Ufowijzer. Een artikel waarin hij uitlegt dat er een
oplossing is voor het wereldwijde energieprobleem:
De oplossing voor het energieprobleem en dat met het Russische gas, ligt juist om de hoek, helaas hoor je
er niets over, maar dat zal je niet verbazen. Ik besteed er op mijn E-Cat website al een paar jaar aandacht
aan, maar de bezoekersaantallen blijven steken bij iets van gemiddeld 40 per dag, ik kijk er niet meer van op
hoor, Nederlanders verblijven in een diep coma, ze staan in de rij om de koning en koningin in een
kitschkoets toe te zwaaien en hebben minister Timmermans tot de beste minister van 2014 benoemd, nog
duidelijker kun je dat coma niet benadrukken.
Het is dat het voor ‘boodschapper’ spelen in mijn genen zit, anders stopte ik subiet met mijn websites. Wat
betreft de E-Cat (Energy Catalyzer) zal ik kort opsommen wat het inhoudt:
* Fleischmann en Pons werden in 1989 na hun koude kernfusie experiment valselijk beschuldigd van fraude
door de grote kliek wetenschappers op het gebied van de hete kernfusie, zij zagen namelijk hun
miljardenfondsen en carrières in gevaar komen.
* Veel wetenschappers, waaronder een Italiaan met de naam Andrea Rossi, bleken grote interesse te
hebben voor deze koude kernfusie en een aantal heeft in de jaren na 1989 succesvolle experimenten
ervaren, wat je natuurlijk nooit via de gevestigde kanalen zal horen.
* Andrea Rossi werkt inmiddels bijna 20 jaar aan zijn geesteskind de E-Cat (Energy Catalyzer) en heeft
tijdens zijn leven een aantal malen volkomen onschuldig in de gevangenis gezeten omdat men hem wilde
tegenwerken. De sceptici gebruiken dat natuurlijk in hun kortzichtige vooroordeel en blijven verkondigen dat
Rossi een oplichter is en daarvoor regelmatig in de bak heeft gezeten. Het wil maar niet bij de mensheid
doordringen dat het volslagen onmogelijk is dat een oplichter 20 jaar aan een uitvinding werkt die niet werkt,
die niemand wil hebben als het zou werken, er al zijn geld in stopt, er zelfs zijn huis voor verkoopt, er zijn
vrouw door kwijtraakt, enz, enz.
* Tijdens al die jaren van onderzoek en ontwikkeling van zijn E-Cat, waarin nikkelpoeder en waterstof een
‘koude kernfusie reactie’ oproepen, waardoor er meer energie wordt opgewekt dan nodig is om de reactie in
stand te houden, hebben een behoorlijk aantal wetenschappers hem een bezoek gebracht, waarvan een
aantal hem hebben geholpen met verbeteringen. Zelfs NASA is in zijn lab geweest en wilde hem naar
Amerika halen om daar exclusief voor hen de reactoren te bouwen. Aangezien Rossi heel andere plannen
heeft (het moet ten goede komen aan de gehele mensheid), is hij daar niet mee akkoord gegaan.
* In 2013 heeft een Amerikaans bedrijf 100 miljoen dollar betaald voor Rossi’s plannen van de E-Cat en
heeft vele verbeteringen aangebracht.
* In mei 2013 kwam een onafhankelijk testverslag uit van testen gedaan door Europese wetenschappers,
waaruit bleek dat de E-Cat grote hoeveelheden energie kon opwekken die niet het gevolg konden zijn van
een chemische verbranding, maar van nucleaire aard moeten zijn. Natuurlijk, alweer werd dit verslag door
de sceptici afgedaan als bedrog en geen enkele gevestigde media besteedde er enige aandacht aan.
* De koude kernfusie binnen de E-Cat levert geen gevaarlijke straling op, er kan geen meltdown optreden,
het afval is niet radioactief en kan hergebruikt worden, de prijs van deze energie is bijna te verwaarlozen en
de gebruikte brandstof (kleine hoeveelheden nikkelpoeder en waterstof) is bijna onuitputtelijk op aarde
aanwezig. Er is al eens opgemerkt dat een personenauto een half jaar met een E-Cat reactor zou kunnen
rijden voor 60 euro, dus constant zonder ooit te hoeven stoppen. Als je de auto na je werk voor de deur zet,
dan kun je in principe de reactor gebruiken om je huis van stroom te voorzien, net andersom dan met een
elektrische auto.
* Inmiddels wachten we op een tweede onafhankelijk testverslag van testen uitgevoerd door een aantal
wetenschappers van drie Europese universiteiten. Die testen hebben zes maanden in beslag genomen en
zijn in april van dit jaar beëindigd, sinds die tijd is men bezig met het schrijven van het testverslag. Omdat er
veel kritiek was op het eerdere testverslag van 2013, neemt men nu de tijd om dit verslag onweerlegbaar te
maken, ook de carrières van de betrokken wetenschappers hangen ervan af. Het bestaat niet dat deze test
van zes maanden negatief zal uitvallen, als de reactor binnen twee maanden van de test niet had gedaan
wat Rossi beweerde, dan zouden dergelijke wetenschappers al snel afstand van de E-Cat hebben genomen
en terstond bekend hebben gemaakt dat de E-Cat niet werkt om zodoende hun goede naam veilig te stellen.
* Het Amerikaanse bedrijf dat de rechten van Andrea Rossi heeft gekocht, heeft nauwe banden met China
en naar blijkt heeft China grote interesse voor de E-Cat, zowel wat betreft de energie als de technologie
daarvan. De Westerse wereld is blijkbaar ziende blind en horende doof voor deze vorm van energie en zal
straks, als China ermee aan de slag gaat en haar producten nog goedkoper kan fabriceren dan nu al het
geval is, voor wellicht nog meer werkloosheid in de rest van de wereld gaan zorgen. Een achterstand van vijf
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maanden op het gebied van deze nieuwe vorm van energie kan rampzalig zijn, maar Westerse politici zijn
blijkbaar te laf om het onderwerp aan te kaarten, bang voor het commentaar van orthodoxe wetenschappers,
van sceptici en van de corrupte media.
* Er zijn nog veel en veel meer feiten die duiden op een perfecte werking van de E-Cat en een aanstaande
energiedoorbraak. Veel mensen oordelen nu nog vaak te snel en uit vooroordeel. Koude kernfusie kan
volgens hen niet werken omdat de natuurwetten dat niet toestaan. Er zijn echter voldoende theoretische
studies gedaan die aantonen dat de natuurwetten geen enkel geweld wordt aangedaan, we moeten ze net
wat anders interpreteren, dan past koude kernfusie exact binnen de wetten.
Zoals al opgemerkt, voor mij maakt het niet meer uit, ik wacht rustig het testverslag af en kijk wel wat er dan
gaat gebeuren, of er breekt een energierevolutie uit, of de elite behoudt de macht door de kudde op de een
of andere manier dom en in toom te houden, iets waar ze al honderden jaren ervaring in hebben.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8387:de-oplossing-voor-hetenergieprobleem-ligt-om-de-hoek&catid=37:wereld&Itemid=50

Video: ISIS-terroristen openlijk in metro Istanbul, autoriteiten doen niets
Turkse winkels verkopen ISIS-merchandise – ISIS laat 49 Turkse gevangenen vrij
Terwijl Nederland overweegt F-16’s tegen ISIS in te zetten, wordt
er in NAVO-‘bondgenoot’ Turkije openlijk ISIS- (en o.a. Hamas)merchandise verkocht.
De afgelopen maanden hebben we regelmatig bewijs geleverd dat
ISIS-terroristen in Turkije worden getraind. Een nieuwe
videoonderstreept opnieuw aan welke kant Turkije, lid van de
NAVO en zogenaamd ‘bondgenoot’ van het Westen, in
werkelijkheid staat. In deze video zien we mannen in ISIS-uitrusting
ongestoord de metro van Istanbul gebruiken, zonder dat de
autoriteiten ingrijpen. Istanbul is tevens de huidige hoofdzetel van
nog een andere beruchte islamitische terreurorganisatie, de Egyptische Moslim Broederschap.
De video toont tevens aan dat het pro-jihadistische beleid van oud premier en huidige president Erdogan
breed wordt gesteund in Turkije. De overige reizigers lijken zich namelijk totaal niet druk te maken over de
aanwezigheid van de ISIS-leden.
Enkele Turkse winkels -ook online- verkopen zelfs openlijk ISIS-merchandise. In Bagcilar, een arbeiderswijk
aan de rand van Istanbul, verkoopt een winkel T-shirts, petten, broeken en bandana’s (hoofdbanden) met
logo’s en afbeeldingen van ISIS erop. Ook in Indonesië kunnen deze spullen zonder problemen op markten
worden verkocht. (3)
Turkije steunt ISIS
Eerder doken er video’s op van ISIS-trainingskampen in Turkije. Het Turkse leger leidt daar met hulp van de
CIA terroristen op om in Syrië te vechten tegen president Assad. Eén van die kampen bevindt zich zelfs vlak
bij de NAVO-luchtmachtbasis Incirlik. Ook worden er vanuit Turkije wapens aan ISIS geleverd. Bovendien
weigert Turkije zijn bases en grondgebied ter beschikking te stellen voor Westerse militaire actie tegen ISIS.
Nog een recente aanwijzing: terwijl de meeste andere gevangenen worden onthoofd of op een andere wijze
gruwelijk worden vermoord, heeft ISIS 49 Turkse gevangenen vrijgelaten. Dat gebeurde slechts 2 dagen
nadat het Amerikaanse Congres besloot om de Syrische rebellen –waarvan er velen aan de kant van ISIS
vechten- te bewapenen. (2)
Olie en gas
Behalve het eeuwenoude conflict tussen de Soennitische en Shi’itische islam was ook de ontdekking van
een groot gasveld bij Homs in 2011 een reden om een burgeroorlog in Syrië te ontketenen. Syrië is een
potentiële concurrent van Turkije voor aardgasleidingen van Azië naar Europa. De bouw van een geplande
ondergrondse pijpleiding van in totaal 5600 km. lengte over het grondgebied van Syrië moest vanwege de
oorlog met ISIS worden vertraagd.
Turkije wil wereldmacht worden
Turkije spint daar garen bij, want die ziet de pijplein via Syrië als een bedreiging van het streven om de
belangrijkste schakel voor het landtransport van olie en gas naar Europa te worden. Dat is nodig om het
grote einddoel te kunnen verwezenlijken, namelijk het herstel van het Ottomaanse Rijk, met Turkije als
grootste regionale- en zelfs nieuwe wereldmacht, compleet met eigen kernwapens.
Xander - (1) Infowars, (2) Shoebat, (3) Fox News
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“GlaxoSmithKline” dumpt levend polio virus in Belgische wateren
Méér dan 45 liter geconcentreerd poliovirus
“Werknemers van de farmareus GlaxoSmithKline (GSK) hebben deze
maand meer dan 45 liter geconcentreerd levend poliovirus gedumpt in
het water nabij een Belgische zuiveringsinstallatie”
Dit staat in een persbericht van de Belgische Federale Overheids
Dienst (FOD). Een menselijk fout heeft ertoe geleid dat het levende
virus op 2 september jl. zijn weg heeft kunnen vinden naar de Rixenartse rivieren de Lasne en Dijle. Volgens
de gezondheidsautoriteiten is het risico voor de volksgezondheid “verwaarloosbaar klein”.
Volgens vrijgegeven informatie door GSK ging het om afgekeurd vloeistof als gevolg van menselijke fouten
tijdens het productieproces van vaccins. Het water uit de zuiveringsinstallatie in kwestie is echter niet
aangesloten op het netwerk dat België van drinkwater voorziet.
Op basis van een risico-analyse, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en de
Hoge Raad voor de Volksgezondheid, worden zwemmers en vissers geconfronteerd met een ‘beperkt
gevaar’. Bezorgde bewoners uit het gebied worden aangemoedigd contact op te nemen met hun huisarts om
een eventuele hervaccinatie in overweging te nemen.
Als voorzorgsmaatregel zullen monsters van het slib en water van de Lasne en Dijle dat fkomstig is uit de
zuiveringsinstallatie worden genomen om een evaluatie van persistentie van het virus mogelijk te maken. In
afwachting van deze resultaten is het raadzaam om contact met het water, stroomafwaarts van het
waterwingebied van de RWZI Rosières, te voorkomen.
Hoewel de details zeer schaars zijn, roept het incident veel vragen op, gezien de enorme hoeveelheid
technische beveiliging ter plekke, evenals te twijfelachtige reputatie en geschiedenis van het bedrijf.
GSK’s minachting voor menselijk leven resulteerde in een lachwekkende boete van 93 duizend dollar, die in
2012 door een Argentijnse rechter werd opgelegd nadat 12 baby’s waren gestorven tijden illegale
laboratoriumproeven met vaccins.
Uit een uitgelekt vertrouwelijk document van GSK naar de pers in 2012 bleek ook dat een ’6-in-1′ vaccin van
het bedrijf “Infanrix Hexa” 36 zuigelingen heeft gedood binnen een periode van twee jaar. Het document ging
op detail in op 1.742 meldingen van bijwerkingen van het vaccin, waarvan er 503 zéér ernstig waren.
In 2010 bleek uit een rapport van de “Food and Drus Administretion” (FDA) dat in het GSK-vaccin Rotarix in
het geheim traceerbare niveaus van het DNA van het varkensgriepvirus werden opgenomen. Ook werd DNA
van het leukose virus aangetroffen in het GSK vaccin tegen mazelen.
Ook andere grote farmaceutische bedrijven zoals “Bayer” zijn doorlopend bezig met zwaar crimineel gedrag.
Tijdens de jaren 80 verkocht Bayer willens en wetens bloedproducten aan hemofiliepatiënten over de hele
wereld die waren besmet met HIV.
GlaxoSmithline test momenteel een experimenteel vaccin tegen Ebola op vrijwilligers in Groot-Brittannië en
de Verenigde Staten
Bron: InfoWars.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/09/glaxosmithkline-dumpt-levend-polio-virus-in-belgische-wateren/

NOS liegt en bedriegt de Nederlandse bevolking
Marcel Gelauff, eindredacteur NOS Journaal
Wat u nu gaat zien, is een sterk staaltje anti-Russische propaganda
van de Nederlandse Staatsomroep. De video hieronder is een
montage van twee fragmenten. Allereerst een stuk uit het NPO
NOS NPO Journaal van gisterenavond, 8 september. We zien het
logo van de Russische agitpropzender Russia Today, en we horen
de voice-over van de NOS vertellen dat Poetin een vraag van een
Britse journalist over Russische betrokkenheid bij de situatie in de Oekraïne ‘zo goed als negeert’. We horen
John Sweeney van de BBC zijn vraag stellen, maar in de NOS-montage zien we Poetin weglopen,
ogenschijnlijk zonder de vraag te beantwoorden.
Dan het tweede fragment, van RT zelf. Dat stamt al van een week geleden, op 1 september, en daarin zien
we hetzelfde tafereel: Sweeney die zijn vraag aan Poetin stelt. Alleen: in werkelijkheid blijkt dat Poetin maar
liefst twee volle minuten de tijd nam om antwoord te geven. De NOS wíst dat, want ze gebruiken zelf de
beelden van RT, zoals het logo linksonder bewijst.
http://www.gewoon-nieuws.nl/wp-content/uploads/2014/09/geen-stijl.jpg
Update: De video is inmiddels van YouTube verwijderd, maar op GeenStijl.nl is deze nog steeds te zien.
Lees verder op: GeenStijl.nl
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Oekraïne is opgeheven – politici worden gedumpt
Steeds sterker worden de geruchten, dat de zogenaamde rechtse sector in Oekraïne korte metten gaat
maken met Veldmaarschalk Pjotr Poroshenko.
Hij heeft direct na de presidentsverkiezingen zijn halve slecht gemotiveerde leger vóór de fascisten
strafbataljons naar het front gestuurd, met als belofte: “Binnen luttele weken is de strijd gestreden”. Het halve
leger is “in luttele weken” als kanonnenvoer door de Volksrepublieken verorberd. Zonder hulp van de NATO
zal het niet meer gaan, vandaar de talloze “oefeningen”, waarna huurlingen en wapenarsenalen in Oekraïne
achter blijven voor later gebruik. Nieuwe voorraden zwaar materieel en munitie is niet aan te slepen. U
betaalt dat, maar dat wist u al.
Dat pakte geheel anders uit en zeker de helft van het leger en de
totale luchtmacht is vernietigd. Minimaal 30.000 – en misschien
zelfs 40.000 – militairen komen niet meer thuis en degenen die
krijgsgevangen zijn gemaakt kunnen rekenen op het vuurpeloton.
Want de hufters van Kolomoisky’s strafbataljons weten wel raad
met deserteurs.
Het drama is sinds de wapenstilstand pijnlijk boven tafel gekomen.
De beelden die we door krijgen vanuit de Donbas Republieken
spreken boekdelen. Het gebied is één groot kerkhof van verwoeste pantservoertuigen, vrachtwagens en
tanks. Er worden aan de lopende band massagraven ontdekt, die het Oekraïense leger zelf heeft aangelegd.
80% van de gesneuvelden worden in de media “vermisten” genoemd. Mobilisatieronde na mobilisatieronde
leveren alleen maar steeds meer onderduikers op. De Republieken worden nu omsingeld door de Kiev Junta
en gevreesd wordt dat de slachting straks alleen maar erger wordt dan de vorige. Ondertussen gaat de
terreur gewoon door, Oekraïense zware artillerie blijft dagelijks woonwijken bestoken, waarbij iedere dag
burgerslachtoffers vallen. Heeft u al iemand in Brussel of Washington gehoord, die daar iets van zegt? Wij
niet, maar wij zijn ook slecht geïnformeerd zonder Nieuwsuur en Oranjebode(s).
Tot een vergelijk met Kiev komt het niet meer, daar is al teveel leed voor aangericht. Bovendien bedient de
onwettige Kiev Junta zich standaard van leugendiplomatie. Niet mee te praten dus. Bovendien wijzen
inmiddels alle vingers naar de Junta, die verantwoordelijk zou zijn voor het neerhalen van Vlucht MH-17. De
Nederlandse “regering” is sterk bevriend met dit tuig, dat mag u inmiddels wel begrepen hebben. U neemt
daar blijkbaar genoegen mee, want Nederland erkent de Donbas Republieken niet.
Herstel de Republiek doet dat wel. Al helpt het natuurlijk hoegenaamd niets….. Het geeft ons in ieder geval
voldoening, dat wij het opnemen voor de juiste principes, namelijk dat de mensen bepalen wat er gebeurt en
dat de gehele aarde en alles wat onder de grond zit, in eigendom van de mens is overgegaan, in plaats van
een psychopatische neuroten-sekte. Die neuroten-sekte mag de hemel blijven claimen, hebben wij geen
moeite mee, zolang enig bewijs daaromtrent ontbreekt.
Liquidatie of verbanning, het is het Westen om het even. De verliezer moet worden ingeruild voor een nóg
grotere schoft. Die zijn er vast nog wel te vinden.
Er hangt een aanslag tegen de chocoprinz in de lucht, de leugenachtige en totaal incompetente Pjotr
Poroshenko kan zijn kapitale blunders nooit meer goedgemaakt krijgen. De rechtse sector dreigt al met een
Yanukovich methode, een verkapte dreiging om “onze vrind in Kiev” te liquideren. Poroshenko is echter al 20
jaar informant van de CIA, zijn Engels is redelijk verstaanbaar, zelfs voor eenkennige Yankees. Hij zal wel
met een helicopter worden opgehaald en in veiligheid worden gebracht. Zijn vermogen is al uit Oekraïne
weggehaald.
Eén zogenaamde parlementariër is al gedumpt, dit in verband met de ratificatie van het EU verdrag. Het volk
ziet dit als een zoveelste poging “de kat op het spek te binden” en wil een daad stellen. Samen met
oligarchen en de moordenaars van de strafbataljons zullen de “volksvertegenwoordigers” een goede mix
voor de afvalverbrandingsovens vormen.
https://www.youtube.com/watch?v=RJR1wz7muFI
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De weg naar wereldwijde chaos
Wat nog steeds niet is doorgedrongen tot het gros van de bevolking
is hoe belangrijk het neerhalen van vlucht MH17 was voor de
verdere geschiedenis van onze planeet.
Dat was een keerpunt waarop er dingen in werking zijn gezet
zonder weg terug. Het punt zoals wij al eerder schreven, waarop de
reset van onze planeet is begonnen.
Als gevolg van het neerhalen van vlucht MH17 is er een ongekende
haat- en demoniseringscampagne begonnen tegen Rusland.
Het resultaat is dat Rusland en ook China in combinatie met de
BRICS landen (Brasil, Russia, India, South Africa) een niet meer te stoppen initiatief zijn gestart om de
Amerikaanse (Petro) dollar te ondermijnen.
Waar Amerika er bij landen zoals Irak en Libië nog in slaagde deze pogingen de kop in te drukken, zo zal dat
bij Rusland en hun machtige partners niet lukken. De Amerikaanse dollar zal vroeg of laat onderuitgaan en
dan is het einde oefening voor Amerika.
Want, naast de komende problemen met de steeds verder afnemende vraag naar dollars wereldwijd, heeft
Amerika nóg een megaprobleem en dat is de nationale schuld.
De totale Amerikaanse staatsschuld bedroeg op 30 september 2013 ongeveer 16,7 biljoen dollar en nu net
een jaar later staat deze op 17,7. In een jaar tijd dus wederom met een biljoen toegenomen.
Als je kijkt naar de lijn in de onderstaande grafiek dan zie je dat het eigenlijk onvoorstelbaar is wat er gebeurt
met die schuld. Vanaf het jaar 2000 gaat die in praktisch een rechte lijn naar boven.
Wat je vooral kunt afleiden uit deze grafiek is dat de Amerikaanse
overheid een tactiek schijnt te volgen van: “Na ons de zondvloed”.
Dit heeft niets meer te maken met een monetair beleid, maar is te
vergelijken met het opblazen van een ballon net zolang totdat deze
knapt. Deze schuldenbel is de grootste ooit in de geschiedenis van
de mensheid en er zijn maar weinigen meer die nog geloven dat dit
nog is op/af te lossen. Sterker nog, er wordt gedaan alsof dit
volkomen normaal is en alsof dit tot in lengte van dagen zo door kan
blijven gaan. Er zal een moment komen waarop deze zeepbel niet
verder opgeblazen kan worden, maar met een geweldige klap zal
exploderen.
Dan kun je je niet aan de indruk onttrekken dat dit bewust wordt gecreëerd. Alsof men weet dat het straks
allemaal toch niet meer zal uitmaken.
Kijk naar de volgende feiten:
Sinds Barack Obama het roer heeft overgenomen in Amerika is de totale staatsschuld met meer dan 7
biljoen dollar gestegen. Tegen de tijd dat zijn tweede termijn erop zit, heeft Amerika zoveel nieuwe schuld
gecreëerd onder zijn leiding dat dit bedrag hoger is dan het totale schuldbedrag wat is ontstaan door alle
voorgaande Amerikaanse presidenten bij elkaar.
Het totale Amerikaanse schuldbedrag is nu 5.000 keer hoger dan toen de Federal Reserve Bank in 1913
werd opgericht. Als je de Amerikaanse staatsschuld zou omzetten naar een stapel van één dollar biljetten
dan zou deze stapel 45 keer de aarde omspannen bij de evenaar.
Wanneer je de totale schuld neemt van Amerika, de overheid, het bedrijfsleven en de consumenten bij
elkaar geteld, dan was dit 4o jaar geleden 2,3 biljoen dollar. Vandaag de dag is die schuld maar liefst 59,4.
Wanneer je dat totaal omslaat naar een bedrag per familie van vier mensen dan komt dat per gezin op
735.000 Dollar.
Zoals je kunt afleiden uit de grafiek is er geen enkele intentie om die schuld ooit terug te betalen.
De enige manier waarop dit systeem dus in stand kan worden gehouden is door de schuldenberg nog verder
te laten groeien. Totdat er een punt komt waarop deze zeepbel inderdaad en onherroepelijk uit elkaar spat.
Voegen we daarbij dat Amerika voor het grootste deel drijft op de Petrodollar en deze door de recente acties
van de Amerikaanse overheid zwaar onder vuur komt te staan, dan is er maar één conclusie mogelijk.
Er gaat straks iets gebeuren op deze wereld waardoor het allemaal niet meer uitmaakt hoeveel schuld je
hebt als land. Iets waardoor alles op deze planeet onderhavig wordt aan de door Christine Lagarde
voorspelde reset.
De weg naar een totale wereldwijde chaos is nu voorgoed ingeslagen en daarom maakt een paar biljoen
meer of minder schuld Amerika niets meer uit.
En de wereld slaapt rustig verder.
Bron: The Economic Collapse Blog
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8375:de-weg-naar-wereldwijdechaos&catid=37:wereld&Itemid=50
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Gaan de BRICS landen de ‘brisco’ als nieuwe munteenheid lanceren?
Op de website Biflatie.nl lezen we dat de BRICS landen van plan zijn een eigen
Wereldbank op te zetten. De BRICS landen zijn Brazilië, Rusland, India, China en
Zuid-Afrika (S van South). Wat genoemde website wel meldt is dat de landen
tijdens het top overleg van 14 tot 16 juli het langverwachte Contingent Reserve
Arrangement (CRA) zullen tekenen. De CRA is een nieuwe organisatie die taken
zal vervullen die vergelijkbaar zijn met de Wereldbank en het IMF. Wat de site
echter heel slim doet is de indruk wekken dat dit BRICS alternatief op de
Wereldbank, dollars uit zal brengen. De Westerse propaganda is er alles aan gelegen om te verhullen dat de
BRICS landen mogelijk met iets veel groters bezig zijn. Het is dan ook moeilijk te achterhalen of dit
daadwerkelijk zo is.
Opvallend was het dat president Vladimir Poetin gister tijdens de WK voetbal finale in Brazilië wel aanwezig
was, maar de regie van de televisie hem slechts 1x in beeld bracht. Vermoedelijk was dit wel anders
geweest als Rothschild marionet Barack Obama in het stadion gezeten had. Ik begrijp dit wel. Vladimir
Poetin mag niet teveel aandacht krijgen. De man is duidelijk een gevaar voor de plannen van de New World
Order. Niet alleen dwarsboomt hij het imperialisme van het Westen, hij is ook nog eens bezig een
machtsblok op te tuigen waar het Westen niet op gerekend had. De nieuwe plannen van de BRICS landen
gaan waarschijnlijk namelijk verder dan alleen het introduceren van een soort alternatief op het IMF. De
genoemde website wekt de indruk dat deze nieuwe bank dollars uit gaat brengen [citaat] De CRA krijgt
volgens de plannen beschikking over $100 miljard, dat voor het grootste deel ingebracht zal worden door
China. De Chinezen leggen in totaal $41 miljard in, gevolg door Brazilië, India en Rusland die elk $18 miljard
in het fonds stoppen. Zuid-Afrika levert met $5 miljard de kleinste bijdrage. Vorig jaar bereikten de BRICSlanden al een overeenkomst over de oprichting van een alternatief voor de Wereldbank en het IMF. Maar
wat zouden de BRICS landen aan zo’n bank hebben die afhankelijk is van dollars? We weten immers
allemaal dat dollars door de Federal Reserve (FED) compleet uit het niets gedrukt worden. En dat is precies
wat de wereld economie ondermijnt. Om hyperinflatie te voorkomen worden allerlei kunstgrepen uitgehaald
binnen de grenzen van Amerika en Europa, maar de BRICS landen accepteren de dreiging van de implosie
van deze petrodollar niet langer.
De BRICS landen hebben mogelijk hele andere plannen; zij zouden misschien wel eens hun eigen
munteenheid in de markt kunnen gaan zetten. De naam voor deze nieuwe munteenheid zou wel eens de
‘brisco’ kunnen zijn. Het optuigen van een dergelijke nieuwe munteenheid wordt in de Westerse media
compleet doodgezwegen. Het zou nogal voor economische onrust zorgen. Het is dan ook niet 100% zeker
dat dit gaat gebeuren, maar de kans is niet gering dat de dollar door de mogelijke introductie van een nieuwe
internationale munteenheid als de ‘brisco’ in een vrije val geraakt. De handel tussen de BRICS landen en
mogelijk ook de handel tussen de landen die zaken willen doen met deze BRICS landen zou wel eens in
brisco’s geforceerd kunnen worden. Dat zou ‘einde oefening‘ betekenen voor de macht van de dollar; ook
wel ‘petrodollar‘ genaamd, omdat de dollar in feite gekoppeld is aan de olieproductie van de OPEC-landen
en de handel in olie alleen in dollars mocht plaatsvinden. Dit kon men tot dusverre forceren, omdat Amerika
nu eenmaal een grote vinger in de pap heeft in de olieproducerende landen.
Een voorzetje voor het ontkoppelen van de dollar van de handel heeft waarschijnlijk al plaatsgevonden in
de grote gasdeal tussen Rusland en China. In de Nederlandse en Westerse media werd ook hier gesproken
van een miljardendeal in dollars, maar dat mag u wat mij betreft beschouwen als zuivere propaganda.
Steeds weer moet dat woord ‘dollar’ gepusht worden. Het zou wel eens helemaal afgelopen kunnen zijn met
de hegemonie van de dollar. De BRICS landen zijn terrein aan het winnen. Of dit alles slechts het spel is van
‘good guy‘ versus ‘bad guy‘ en het nieuwe opkomende machtsblok van de BRICS landen ook onderdeel
uitmaken van ‘the road map’ richting 1 wereldregering of dat Poetin en de bevriende landen juist bezig zijn
zich te ontkoppelen van de imperialistische agenda van de NWO-landen, is de grote vraag die resteert. Of
de ‘brisco’ er daadwerkelijk gaat komen zullen we de komende dagen gaan zien. Of we dit via de Main
Stream Media te horen zullen krijgen of dat we hiernaar hard moeten speuren in de buitenlandse media, zal
blijken. Ik zal u in ieder geval proberen op de hoogte te houden.
Bron linkvermeldingen: biflatie.nl, VoiceOfRussia.com
http://www.martinvrijland.nl/2014/07/14/gaan-de-brics-landen-de-brisco-als-nieuwe-munteenheid-lanceren/
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Global March against chemtrails : Brussel – zaterdag 27 oktober om 14 u
Klokke Belfort: Een tegendraadse visie
Beste Belfort-vrienden,
Hier ben ik terug. Mijn mail van gisteren was wat verwarrend: mijn rechtszaak komt pas dinsdag 7 oktober
voor en dus niet vandaag. We zijn blij met de aanmeldingen die beginnen binnen te lopen: hoe meer, hoe
liever !
Het belang van dit proces verzinkt echter in het niet als je het afweegt tegen dat van de chemtrails.
Deze problematiek werd mij duidelijk rond 2004-2005: ik las erover en begon dan pas het fenomeen op te
merken aan de hemel. Zo lijkt het te moeten werken: eerst moet de aandacht erop gevestigd worden en dan
pas kan het tot je doordringen welke misdaad tegen de mensheid en deze planeet zich daar voltrekt.
Gedurende zeven jaar heb ik ‘ van alles ‘ gedaan om de alarmklok te luiden. De oprichting van de Belfortgroup is een rechtstreeks voortvloeisel hiervan omdat de bewustwording van onderuit zal moeten gebeuren:
 niet door politici, journalisten, ambtenaren, meteorologen, klimatologen, weervoorspellers, zelfs niet
groene partijen en bewegingen : zij zitten vast in een verengd en afgestompt denkpatroon
 wel door mensen zoals jij en ik
Het is verheugend vast te stellen dat het protest zich afgelopen jaren als een olievlek verspreidt: wereldwijd
en ook in ons landeken. Zo wordt voor de derde mail de Global march against chemtrails georganiseerd,
die in Brussel plaats vindt nu zaterdag 27 september om 14u op het Albertina-plein rechtover het Centraal
Station.
Initiatiefnemers zijn ook nu weer Luc Vervliet & Gregory Henri. Ik beschouw hen als goede vrienden en heb
veel waardering voor hun onbaatzuchtige en idealistische inzet. Zij zijn het die over de kunstmatige VlaamsWaalse tegenstellingen heen de krachten bundelen om deze manifestatie neer te zetten. Er zal een groot
scherm opgesteld zijn waarop allerlei interessante video-bijdragen geprojecteerd worden, die aantonen dat
het ongelofelijke toch gebeurt:
chemtrails: we worden besproeid met allerlei vuiligheid om allerlei redenen
Via deze site ( gewoon klikken ) krijg je informatie en kan je ook intekenen op de petitie.
Ik nodig jullie hierbij van harte uit om nu zaterdag naar Brussel te gaan en/of je naam op te geven.
Deze zomer heb ik mijn eigen basisdocument over chemtrails wat herwerkt tot een notendop-versie, die ik ‘
chemtrails for dummies ‘ genoemd heb.
Ik voeg het hier in bijlage: je kan het vrijelijk doorsturen naar iedereen, zeker naar wie nog ‘slaapt’.
Ik zelf zal het doorsturen naar de pers, mijn lijst van chemtrails-nonbelievers en vooral naar onze nieuw
verkozen parlementsleden onder de vorm van een open brief. De tekst ervan vind je onderaan.
Tot slot deze vraag: heeft dit alles zin ?
 Neen, in de zin dat niets hiervan iets van verschil zal maken: het sproeien zal voorlopig nog
doorgaan
 JA, in de zin dat het van het allergrootste belang is dat het gedaan wordt. Iedere daad van protest en
verzet is energetisch en symbolisch een positieve bijdrage in de ontwikkeling van het
bewustwordingsproces
En dat is dé grote opgave voor ieder van ons: iedere dag opnieuw in vertrouwen, geduld en standvastigheid
onze medemensen uitnodigen om wakker te worden en mee op te komen voor de bedreigde menselijke
waarden van vrijheid, waarheid en gezondheid.
Ieder van ons heeft de morele plicht om binnen zijn mogelijkheden te doen wat hij voelt te moeten doen en
zonder zich daarbij al te zeer te hechten aan de vruchten van die inzet.
Daar zorgt ‘ de kosmos ‘ wel voor. Zeker en vast …
en dat besef is voor ons, menselijke aardlingen, een hele opluchting !
Met vrije en soevereine groet,
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geboren op zesentwintig februari negentienhonderzesenvijftig in Sleidinge
en levend als vrij en soeverein mens van vlees en bloed,
crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur
van de copyright naam met claim op de naam en handtekening:
© PETER ARTHUR MARIA VEREECKE
en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden worden.
Rue du Petit Culot 33
B-5550 Sugny ( Vresse-sur-Semois )
tel. 061/46.46.43
peter_vereecke@hotmail.com
http://www.belfort-group.eu/blog
http://entreleschemins.be/Entre_Les_Chemins/Welkom.html
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Open brief aan de nieuw verkozen parlementsleden
KLOKKE BELFORT: Een tegendraadse visie op Vlaams, Belgisch en Europees niveau
25 september 2014
Geachte,
U bent onlangs verkozen om ons, het volk, te vertegenwoordigen, om open te staan voor de werkelijke
problemen en oplossingen te zoeken in het algemeen belang: de res publica.
Wij zijn dus uw werkgever en wij hebben dus het recht, zelfs de democratische plicht om u duidelijk te maken
wat wij van u verwachten en waaraan u aandacht en eventueel voorrang moet geven.
Ik ben één van de tien miljoen. U kent me wellicht niet. Ik ben Peter Vereecke, gewezen burgemeester en
intiatiefnemer van de burgerbeweging Belfort-group, die spreekbuis is van duizenden wakkere en kritische
mensen.
Ik richt mij namens hen tot u omdat ik me net als hen zorgen maak. Al vele jaren en in toenemende mate.
Onze wereld draait vierkant. Wat erger is: de politiek en het staatsbestuur lijkt blind en doof te zijn voor
enkele problematieken, die bijzonder bedreigend zijn voor onze gezondheid.
Neem nu onze hemel. Die is normaal gezien blauw. Op bepaalde dagen is dat nog zo, maar op andere zie je
vliegtuigen dikke volle strepen trekken, die blijven hangen en die uitwaaieren tot wat onze weerman Frank
‘vliegtuigwolken’ noemt.
Men zegt dat er niets aan de hand is: het is gewoon waterdamp. Geen vuiltje aan de lucht dus.
Maar is dit zo ?
Ik ben geen wetenschapper maar ik heb een gezond verstand en een kritisch observatievermogen. Ik heb dit
onderzocht. Gedurende meerdere jaren en zeer grondig.
Dit is mijn conclusie: de officiële verklaring klopt niet. Langs geen kanten.
Die strepen hebben niets te maken met het verbrandingsproces van de motoren.
Dit is de waarheid:
We worden besproeid met allerlei stoffen om allerlei redenen
Die strepen worden meestal aangeduid met de naam ‘ chemtrails ‘. Ik weet het: deze verklaring wordt
ontkend en bestempeld als ‘complotheorie of internetfantasie’.
Maar de feiten & bewijzen zijn wat ze zijn en tonen onweerlegbaar aan dat het ongelofelijke toch gebeurt:
We worden besproeid met allerlei stoffen om allerlei redenen
De gevolgen voor mens, dier en natuur zijn zichtbaar voor wie zijn ogen wil open doen en ze zijn bijzonder
verontrustend. Het betreft hier een onwaarschijnlijke (milieu)misdaad tegen de mensheid en de planeet.
Geachte volksvertegenwoordiger,
Wij vragen u hierbij bij de aanvang van uw mandaat met aandrang dat dit fenomeen erkend, onderzocht en
stopgezet wordt. Wij willen onze blauwe lucht terug en ons recht om in gezonde omstandigheden te kunnen
leven.
Wij verwachten niet dat u ons zomaar gelooft, maar wel dat u onze bekommernissen ernstig neemt en
onderzoekt.
In bijlage bied ik u mijn notendop-tekst ‘ Chemtrails for dummies ‘ aan met heel wat basisinformatie.
Je kan zaterdag 27 september om 14 u ook eens langslopen op het Albertina-plein rechtover het Centraal
Station van Brussel, waar de Global March Against Chemtrails plaats vindt.
Daar en dan komen mensen samen die zich net als ik zorgen maken over die strepen. Ze zullen niet heel
talrijk zijn ( wellicht toch enkele honderden), maar ze zullen er zijn.
En ze zijn niet alleen : die dag zullen over heel de wereld vele tienduizenden bezorgde mensen via allerlei
manifestaties aan hun politici, ambtenaren, wetenschappers, weervoorspellers en andere personen &
instanties met maatschappelijke verantwoordelijkheid duidelijk maken wat zij willen.
Geachte volksvertegenwoordiger,
Ik hoop dat u deze oproep, die door tienduizenden van uw werkgevers onderschreven wordt, ernstig neemt.
Ik sta graag ter beschikking voor verdere inlichtingen. Ik ben ook graag bereid om in een parlementaire
commissie dit dossier te komen toelichten.
Ik reken op een reactie van uwentwege.
Met vrije en soevereine groet,
Ik, gekend als Peter Arthur Maria; van de familie Vereecke,
geboren op zesentwintig februari negentienhonderzesenvijftig in Sleidinge
en levend als vrij en soeverein mens van vlees en bloed,
crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur
van de copyright naam met claim op de naam en handtekening:
© PETER ARTHUR MARIA VEREECKE
en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden worden.
Rue du Petit Culot 33, B-5550 Sugny ( Vresse-sur-Semois )
tel. 061/46.46.43
peter_vereecke@hotmail.com
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Betaal je boodschappen door met je armen te zwaaien
Vandaag krijgen tien proefpersonen op de IT Innovation Day in Amersfoort een NFC-chip in hun arm
geschoten, waarmee ze contactloos kunnen betalen.
http://www.rtlnieuws.nl/economie/toekomstmakers/betaal-je-boodschappen-door-met-je-armen-te-zwaaien
JOURNALIST GAAT EEN JAAR LANG MET GEIMPLANTEERDE NFC-CHIP DOOR HET LEVEN
Geplaatst op: 18 september 2014
http://amersfoortbusiness.com/journalist-gaat-een-jaar-lang-met-geimplanteerde-nfc-chip-door-het-leven/
Mensen laten chip onder huid schieten op IT-beurs
http://www.ad.nl/ad/nl/31848/Amersfoort/article/detail/3755119/2014/09/25/Mensen-laten-chip-onder-huidschieten-op-IT-beurs.dhtml
Webwereld-journalist gechipt (video)
Webwereld – 5 uren geleden
Video – Voortaan voelt René Schoemaker zich niet alleen een ander mens, hij is het ook. Onder het oog van
landelijke media en 600 bezoekers van de IT Innovation Day in Amersfoort liet de journalist zich chippen
voor de wetenschap. René zal de chip een …
Rene Schoemaker gechipt tijdens IT Innovation Day
Gepubliceerd op 25 sep. 2014
Voortaan voelt Rene Schoemaker zich niet alleen een ander mens, hij is het ook. Onder het oog van
landelijke media en 600 bezoekers van de IT Innovation Day in Amersfoort liet de journalist zich chippen
voor de wetenschap
http://www.youtube.com/watch?v=YkUc2M0sGnU
René wordt gechipt
http://www.youtube.com/watch?v=mvbMLQkVqgI
Een jaar lang met een NFC-chip in mijn arm
18 sep. 2014 door René Schoemaker Google+
Blog – http://computerworld.nl/beveiliging/83901-een-jaar-lang-met-een-nfc-chip-in-mijn-arm

De geneeskrachtige werking van kastanjes
De kastanjeboom komt oorspronkelijk uit Turkije. De boom verspreidde zich door Europa omdat
kruisvaarders kastanjes meenamen als voer voor hun paarden. Zijn naam dankt hij waarschijnlijk aan de
Griekse stad Kastanéia in Pontus, waar men hem op grote schaal cultiveerde. De Romeinen veranderden
zijn naam in Castanea. De vrucht komt in september tevoorschijn en is in eerste instantie gehuld in een
stekelige bolster.
De vrucht kan, nadat de bolster is verwijderd, worden geroosterd en gegeten. Makkelijker dan roosteren is
het om de kastanjes te koken. Het is wel lastig om de hete, gekookte kastanjes te pellen. In Frankrijk, ZuidTirol en Hongarije eet men graag kastanjepuree. Het is daar in blikken of gemalen uit de diepvries te koop.
Vroeger droegen mensen een kastanje als een soort amulet om zichzelf gezond te houden. Kastanjes die
dof werden, hadden hun werk verricht. Kastanjebomen hebben naar verluidt een sterke energetische
werking. Waar de eik voor wijsheid staat en de wilg voor soepelheid, staat de kastanjeboom voor nieuw elan
in het leven. Dit kun je vergelijken met de resetknop van je computer: de kastanje kan de negatieve
elektrische lading van ons lichaam neutraliseren.
De kastanje bevat onder meer aesculine en aescine, versterkers voor bloedvaten, vooral voor fijnere aders
en haarvaten in ons lichaam. Deze stoffen maken de binnenkant van de vaten schoon en zorgen voor de
juiste spanning in de aders. Dat zorgt voor een betere doorbloeding in de weefsels.
De geneeskrachtige werking van de kastanje kun je in het bijzonder gebruiken bij: spataderen, aambeien,
oedemen, vergeetachtigheid, zware benen en spierkrampen, vaatkramp, jicht en reuma. Ze helpen ook bij
een algemene vermoeidheid. De zaadjes kunnen worden gebruikt als geneesmiddel. De nuttigste actieve
bestanddelen zijn aescinen, looistoffen en flavonglycosiden, die vaak tot een tinctuur worden verwerkt. Deze
tinctuur kan worden gebruikt als krampstillend en pijnstillend middel en heeft een sterke werking op de
bloedvaten en aders. Daarnaast helpt het tegen reuma, maag- en darmklachten of borstontsteking. Er kan
ook een thee van worden gebrouwen die helpt tegen hoesten.
[The Optimist] - © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/de-geneeskrachtige-werking-van-kastanjes/
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‘Kans bestaat dat het blanke ras binnen 20 jaar uit Europa
verdwijnt’
In de laatste editie van de Global Gold’s Outlook,DC, zich over de
huidige geopolitieke situatie van Europa.,
Het stuk is interessant en zeker lezenswaardig, maar het is vooral
zijn conclusie die tot nadenken stemt:
“We zien verschillende van de Arabische staten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, die na 1918 door de
Fransen en Britten werden opgericht, uiteenvallen. Deze staten vormden de linie die de Europese staten de
mogelijkheid gaven de migratieprocessen vanuit Afrika en Azië naarEuropa onder controle te houden. Nu die
linie er niet meer is, dreigt de sociale, economische en demografische structuur van Duitsland, Frankrijk, het
VK en andere Europese landen sterk te worden beïnvloed door de toevloed van migrerende Afrikanen en
Aziaten en wel in die mate dat die sociale structuur volledig wordt gewijzigd.
Het feit dat de meerderheid van deze migrantenpopulatie afkomstig is uit moslimlanden geeft aan dat er een
grote kans is dat we de volgende 20 jaar de opkomst van een moslimmeerderheid zullen zien in vele
Europese landen.
De voorbije decennia heeft het Midden-Oosten constant in oorlog en onmin geleefd. Voeg daarbij de steeds
verder toenemende radicalisering van de massa’s ten gevolge van de immer uitbreidende godsdienstoorlog
tussen sjiïeten en soennieten en de Europeanen die steeds banger worden voor moslims vanwege het
negatieve en slechte imago dat ze in de mainstream media opgespeld krijgen.
Dan is er nog de economische realiteit, die sommige Europese landen opzadelt met
jeugdwerkloosheidspercentages van 30 tot 60% en waarvoor geen enkele oplossing in zicht is.
Negativiteit leidt enkel tot meer negativiteit, wat uiteindelijk zal leiden tot bijkomende spanningen in de
eurozone. Hoewel velen zich zorgen maken om de terugkeer van Syrië- en Irakstrijders van Europese
origine naar hun thuisland en die klaar zouden zijn om hier aanslagen te plegen, mogen de factoren die deze
situatie hebben gecreëerd niet vergeten worden.
De toekomst van Europa zal worden bepaald door de huidige conflicten in het Midden Oosten en Oekraïne,
door de migratie van miljoenen mensen en door de dreiging van Europse jihadisten. Al deze factoren
kunnen Europa destabiliseren.
Volgens mij bestaat zelfs de kans dat het Kaukasische ras, dat de wereld sinds de 17de eeuw heeft
gedomineerd, in Europa zal verdwijnen.
Binnen 20 jaar zou er dan een nieuw Europa zijn, dat sterke banden onderhoudt met Afrika en Azië. Het
traditionele Europa, opgericht door Karel de Grote, zal dan opgehouden zijn te bestaan.”

Poetin krijgt concurrentie: Chodorkovski wil leiderschap
Tienduizenden Russen de straat op tegen Poetin … Chodorkovski opent platform in Parijs om pro-Europese
Russen te verenigen
Mikhail Khodorkovski : "Ce que fait Poutine... by lemondefr
De in ballingschap verkerende Russische oligarch Michael Chodorkovski wil Rusland gaan leiden. Dat
maakte hij zaterdag bekend tegen de Franse krant Le Monde. Vandaag gingen tienduizenden Russen de
straat op uit protest tegen het Oekraïne-beleid van Poetin. Het was de grootste vredesmars in maanden.
Chodorkovski had van te voren zijn steun aan het protest toegezegd. Verwacht wordt dat hij wel wat los kan
maken en dat vooral jongeren, liberalen en intellectuelen wat zullen voelen voor zijn leiderschap. Hij wil de
macht van Poetin en het parlement inperken en die van de rechtbanken vergroten.
"Als Rusland zich normaal zou ontwikkelen, zou ik niet geïnteresseerd zijn in het presidentschap", zei
Chodorkovski tegen de Franse krant. "Maar als blijkt dat het noodzakelijk is om de crisis te overwinnen en
constitutionele hervormingen door te voeren, ben ik bereid deze taak op me te nemen".
Volkskrant correspondent Olaf Koens verwacht dat de oligarch wel wat los kan maken.
"Hij is een beetje de vertegenwoordiging van de jaren negentig. De oligarch, snel rijk geworden over de
ruggen van vele anderen, een man die absoluut over lijken ging. Maar ook een man die heel veel heeft
moeten boeten voor het politieke regime."
Chodorkovski behoorde vroeger tot het gezelschap van rijke Russen dat invloed uitoefende op de Russische
politiek. Hij financierde communisten en een groot deel van het politiek spectrum. Toen hij een beetje kritiek
uitte op Poetin werd hij opgepakt wegens fraude en belastingontduiking, maar in Rusland gaat men er vanuit
dat daar een politieke reden achter stak. Vorig jaar kwam hij vrij uit de gevangenis en vertrok naar
Zwitserland. Gisteren presenteerde hij in Parijs het platform Open Russia. Daarin wil hij pro-Europese
Russen verenigen. In zijn toespraak daagde hij Poetin uit en sprak uit dat 'een minderheid invloedrijk kan
worden al deze goed georganiseerd wordt'.
Volkskrant: Chodorkovski is terug en bereid Rusland te leiden
http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/28698_poetin_krijgt_concurrentie_chodorkovski_wil_leiderschap/
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VS gaat 15.000 jihadisten trainen; IS-supporter onthoofdt vrouw in Oklahoma
Officieel in meer dan 40 landen ISIS-terreurgevaar – King’s College Terrorisme expert: Aanslagen in Europa
geen kwestie van of, maar wanneer
Jihad, coming right to your door too?
UPDATE 13.50 uur. In weerwil –of juist vanwege?- het feit dat experts
bevestigen dat ‘gematigde’ islamisten niet bestaan en veel rebellen in Syrië
meevechten aan de kant van ISIS, is de Amerikaanse regering Obama van
plan om nog eens 15.000 jihadisten te trainen, zogenaamd om het oosten
van Syrië te heroveren op ISIS. Het zal enkel een kwestie van tijd zijn
voordat deze moslimstrijders zich aansluiten bij hun broeders en hun
training en wapens tegen het Westen gaan gebruiken.
Volgens het Pentagon zijn de eerste voorbereidingsteams in Saudi Arabië
gearriveerd om een programma op te zetten waarmee in het komende jaar zo’n 5000 ‘oppositiestrijders’
worden getraind. In de jaren daarna volgen er nog eens 7000 tot 10.000, omdat dat aantal nodig is om ‘het
verloren territorium in Syrië te heroveren,’ aldus stafchef generaal Martin Dempsey.
De van alle realiteitszin gespeende hoop van de Amerikanen is dat de een goed getrainde en bewapende
‘gematigde’ oppositie maximaal gebruik kan gaan maken van de luchtaanvallen op ISIS in Irak en Syrië. (1)
Rusland doet niet mee
Naast Nederland stellen ook Groot Brittannië, België en Denemarken gevechtsvliegtuigen ter beschikking
voor de Amerikaans-Arabische militaire operatie. Rusland doet in tegenstelling tot eerdere berichten niet
mee, omdat het Westen weigert om de Syrische president Assad –die al 3 jaar tegen ISIS strijdt- in de
coalitie te betrekken (2).
Terreurwaarschuwing voor meer dan 40 landen
Inmiddels is al voor meer dan 40 landen in Azië en Afrika een officiële waarschuwing voor mogelijke
terreuraanslagen door ISIS afgegeven. De waarschuwing betreft bijna alle landen tussen Marokko en
Indonesië. Afgelopen maandag riep ISIS moslims op om burgers van de internationale coalitie zonder
omweg te vermoorden. Terrorisme expert Peter Neumann (Kings’College) waarschuwde dan ook dat het
niet een kwestie is van of er terreuraanslagen in Europa worden gepleegd, maar wanneer. (3)
Amerikaanse vrouw onthoofd
In de Amerikaanse staat Oklahoma is een Amerikaanse vrouw met een mes onthoofd door Alton Nolen, een
‘homegrown’ jihadist en supporter van ISIS. Nolen had op zijn Facebook een foto geplaatst van de
onthoofding van een Amerikaanse soldaat, begeleid met Koranteksten. Ook probeerde hij diverse
werknemers van de voedselfabriek waar hij onlangs werd ontslagen te bekeren tot de islam (4)(5).
Xander - (1) Reuters via Shoebat, (2) Handelsblatt, (3) Focus, (4) Zero Hedge / Shoebat

Anti-sharia actie
Lectori Salutem,
via de TegenwinD actie enige tijd geleden is uw adres in ons bestand terecht gekomen.
Die actie diende er voor een 'Sterk-Rechts' weekblad en een omroep, PopNed, in het leven te roepen om
ongecensureerde berichtgeving, buiten de gevestigde media om, te kunnen verspreiden.
We kregen geen poot aan de grond, het was niet 'politiek correct' wat wij publiceerde.
De dreiging van de islam blijft echter toenemen met alle slachtoffers van dien.
Daarom neem ik de vrijheid u te informeren over een actie waar u
via ejbron.wordpress.com/2014/09/11/anti-islam-sticker-actie meer over kunt lezen.
Het betreft een anti-sharia sticker-actie die goed lijkt aan te slaan, de reacties voor 'plakkers' stromen binnen
maar nog meer is nog beter. De stickers op A6 formaat worden momenteel gedrukt en zullen naar
verwachting de komende week doorgestuurd kunnen worden.
'Plakkers' kunnen de stickers dan overal waar het hen gepast lijkt een signaal achter laten.
Omdat onze politici nog geen anti-sharia beleid durven te maken kunt u dat nu zelf gaan doen.
Via deze link kunt u lezen hoe dat in de US wordt
aangepakt; http://ejbron.wordpress.com/2014/09/20/pamela-geller-en-jihad-bewustwording/#more-71132
Wij hopen daarom dat u zich ook wilt opgeven om aan deze sympathieke actie deel te nemen.
Mocht u hier geen tijd voor hebben, zou wel het mooi zijn als ook u de actie via Facebook, Twitter e.d. zou
willen delen.
Elk ander idee om voor een verdere landelijke verspreiding is ook van harte welkom.
Indien u de stickers wilt ontvangen kunt u dat via een kort antwoord op deze email aangeven.
Bij voorbaat onze dank,
vriendelijke groet, Peter Rissing
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De twee engste statistieken ter wereld
Het is niet de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat er zich
donkere wolken samenpakken aan de horizon.
Door de eeuwen heen hebben wij mensen al vaker te maken gehad met
grote uitdagingen en uiteindelijk zijn we die allemaal de baas geworden.
Als je de ontwikkelingen bekijkt van de afgelopen paar honderd jaar dan
hebben wij op allerlei gebied grote vooruitgang geboekt. We kunnen binnen
24 uur van de ene naar de andere kant van de planeet reizen, satellieten de ruimte in sturen en ondanks alle
doemdenkerij is de wereldbevolking gestaag gegroeid en zijn we er nog steeds.
Met dat in het achterhoofd zou je zeggen dat de mensheid een goede kans heeft om alle dreigingen die er
nu liggen ook weer te boven te komen. Zaken een allesverwoestende Derde Wereldoorlog, besmettelijke
ziektes die de over de planeet razen, heftige aard- en klimaatveranderingen, kwakkelende economieën en
financiële systemen die hun langste tijd gehad lijken te hebben.
Er zijn twee faktoren echter waardoor het dit keer misschien anders kan verlopen dan voorgaande keren.
De ene is dat het een wetenschappelijk feit is dat de mensheid gestaag dommer wordt en de andere dat het
aantal middelen om elkaar kwaad mee te kunnen doen sterk in toenemen.
In het kader van onze voortschrijdende evolutie zou je denken dat de mensheid steeds slimmer wordt. Het
tegendeel is waar.
Een onderzoek van de Universiteit van Hartford in Engeland heeft aangetoond dat door de jaren heen het IQ
van mensen steeds lager wordt. Het resultaat is dan de volgende grafiek:
Je ziet dat het gemiddelde IQ van de mensheid sinds de jaren zestig van de vorige eeuw nogal scherp is
gedaald en dat die tendens zich voortzet.
Het bovenstaande is zorgelijk want we hebben dus te maken met
een steeds dommere bevolking die steeds complexere problemen
het hoofd moet bieden.
Het wordt helemaal bedroevend wanneer je bovenstaande grafiek
neemt in combinatie met de hierna volgende.
Deze grafiek laat zien hoe sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw
door de jaren heen de uitgaven voor wapens, legers, bommen en
granaten wereldwijd verviervoudigd is.
Alle landen wereldwijd geven op dit moment gezamenlijk meer dan
1,7 biljoen dollar uit aan bewapening en dat is meer dan de totale
wereldinvestering in energievoorziening.
Afgezien van winst voor de fabrikanten van dit wapentuig
produceert dit geen enkel economisch voordeel. Het is een
wereldwijde investering waar totaal niets voor terugkomt, behalve
potentiële (wereld)vernietiging.
Dat bedrag van 1,7 biljoen Dollar kan niet meer gebruikt worden
om het onderwijs wereldwijd noch de beschikbaarheid van voedsel
en brandstof te verbeteren, om maar enkele zaken te noemen.
Los van het bovenstaande is het echte gevaar dat er in een steeds onstabieler wordende wereld steeds
meer domme mensen zijn, die de beschikking krijgen over steeds meer wapens.
Dat is pas echt zorgelijk.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8372:de-twee-engste-statistieken-terwereld&catid=37:wereld&Itemid=50

Nieuwsbrief 209 – 30 september 2014 – pag. 41

Oorlog: Wie ISIS aan de macht bracht en hoe..!
We hebben besloten het artikel hieronder te plaatsen, ook al gaat het ‘naar
ons idee slechts om de huls van het hele ‘ISIS’-verhaal. Zoals het artikel nu
is verwoord, lijkt het erop alsof de VS volledig niet bij machte meer is, het tij
te keren, de overstromingen van fanatiek-Islam-geweld, dat ze zelf hebben
veroorzaakt. Maar dat is voor ons toch iets te gemakkelijk..! Toch plaatsen
we de vertaling van het artikel, omdat we geloven dat het essentiële
informatie is, die TE VAAK niet wordt gekend. Dat betekent dat het
Islamitische geweldsverhaal, voor een zeer groot deel, aan de VS en haar
companen, zélf te wijten is..!
En de CIA zou de CIA niet zijn, als niet het volledige proces gecontroleerd
wordt. En dat kan alleen natuurlijk wanneer de fanatieke Islam-‘vrijheidsstrijders’ zodanig zijn
gebrainwashed, als de VS dat in staat is geweest te doen, met al die jonge jongens, die werden overgehaald
om het Amerikaanse leger in te komen en te vechten in… Irak en Afghanistan..! Dat de Amerikaanse
overheid volledig schijt lijkt te hebben aan haar eigen soldaten, die als afgedankte oude auto’s worden
teruggesodemieterd in de Amerikaanse maatschappij, bleek uit een onderzoek van de Rand-corporation.
Waar is de VS in haar thuisland, met zorg voor ‘haar’ militairen..?
Maar liefst 300.000 Amerikaanse militairen lijden aan zware depressie of hebben posttraumatische stress als
gevolg van de oorlogen in Irak en Afghanistan. Dat blijkt uit studie van de RAND Corporation. Daarbij gaat
het om bijna 20% van de troepen die in deze landen dienden. Iets meer dan de helft van de
driehonderdduizend militairen heeft afgelopen jaar professionele hulp gezocht. Vooral vrouwen en
opgeroepen reservisten hebben last van posttraumatische stress en depressie. Bovendien zeggen 320
duizend militairen dat ze mogelijk hersenschade hebben opgelopen. Het gaat om milde hersenschuddingen
tot zware hoofdwonden en alles daartussen.
De resultaten van de RAND-studie komen overeen met de uitkomsten van overheidsonderzoeken, hoewel
het ministerie van defensie niet bekend heeft gemaakt hoeveel militairen worden behandeld voor psychische
problemen. De Afdeling van Veteranenzaken zei eerder deze maand dat bij maar liefst 120.000 ex-soldaten
die in de twee oorlogen dienden, psychische problemen zijn vastgesteld, waarvan de helft van hen
posttraumatische stresssyndroom heeft, en dat zijn dan heftige psychisch problemen, zoals depressie,
angstaanvallen en acute stress.
Het is duidelijk dat de methodes van werving, door het Amerikaanse leger gebezigd, om jonge mensen te
laten tekenen voor gevechtsmissies in Afghanistan en Irak, eenzelfde karakter hebben als de oproep door
ISIS aan fanatieke Islam-aanhangers overal ter wereld. Er is dus geen ‘goede’ en ‘slechte’ partij aan te
wijzen..! Niemand stemt in met de manier van vernietiging en barbaarse gruwelijkheden, die ISIS pleegt.
Maar de vraag is, waar houdt de Amerikaans-westerse invloed op, waar die al jaren geleden werd bedacht..!
Inmiddels heeft de Amerikaanse overheid een anti-Islam-wervingsfilmpje gemaakt, dat walgelijk
is. (HIER (pas op gruwelijke beelden) Je zou zeggen: net zo walgelijk als de misdaden die Amerikaanse
militairen in de Abu Graib-gevangenis uithaalden. Maar het is geen ‘wedstrijd’ wie het walgelijkst oorlog
voert; het gaat erom dat de VS en veel Westerse regeringen boter op het hoofd hebben als het gaat om
steun aan de ene kant, als het hen uitkomt. En walging en afkeur, wanneer het hen in een andere discussies
uitkomt..! Lees je het artikel met die ogen, dan zul je naar ons gevoel, een stap dichter bij de ‘werkelijke
realiteit’ zijn.
Wie ISIS aan de macht bracht en hoe..!
2014 ForbiddenKnowledgeTV
2014 © vertaling WantToKnow.nl/.be
Ben je geïnteresseerd om te weten wie ervoor zorgde dat een stel
nietsontziende, massa-moordende psychopaten, nu beter bekend
als ‘IS’, of ‘Islamic Staat’, ook bekend als ‘ISIS’ of ‘ISIL’, ook
bekend als ‘Al Qaida’ in Irak naar de macht hebben kunnen grijpen.
Vind je het interessant te weten wie hen bewapende, voor
financiële fondsen zorgde en die hen trainden..? Zou je het
interessant vinden uit te vinden ‘Waarom’..??
Het verhaal van ISIS is feitelijk een herhaling van zetten, van de
bewapening van de Mujahedeen in Afghanistan, die uiteindelijk leidde tot het afbreken van de macht van de
Sovjet Unie. Het is simpelweg een manier om te destabiliseren en om de vastberadenheid van landen in het
Midden Oosten te knakken, om uiteindelijk dátgene over te houden voor de VS, waar het het best toe
geoutilleerd is, namelijk OORLOG VOEREN..
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Het verhaal rondom de ‘verschrikkelijke, nietsontziende’ leider van
ISIS kent een weinig bekende kant.. Deze Simon Elliot, zoals AlBagdadi ook bekend is, sprak met senator John McCain, de
vooruitgeschoven Amerikaanse post in Syrië. Is het niet
opvallend..? De eerste Kalif, in het zadel geholpen door de VS..? Is
het niet vreemd, een heel verhaal over deze man, over zijn
opleiding als Mossad-agent..? (klik voor artikel!)
Maar wat nóg beter is, is dat de overheid van de VS (USG)
psychopaten bewapent, om het vieze werk voor hén te doen, zoals
dat gedaan wordt door de ‘Islamitische Staat’ (IS), de artiest die
voorheen ‘ISIS’ werd genoemd, aka ‘ISI’L, ‘Al Qaeda in Irak’ en
andere bloeddorstige psychopaten die ze kunnen vinden om aan
hun kant te vechten, waaronder we verwijzen naar de rapporten
van make-up operaties van blanke strijders, die niet afkomstig zijn
uit het Midden Oosten.
Het was op 3 september jl. toen gepensioneerd luitenant-generaal, Tom McInerney, toegaf: “We hielpen ISIS
op te bouwen”. Dit werd bereikt door het omvergooien van het bewind in Libië, het land in Afrika met de
hoogste levensstandaard sinds 2010, voordat de troepen van NAVO en de VS het land binnendrongen en
de generaal-voor-het-leven, kolonel Khadaffi, vermoordden. Maar het leven was onder zijn bewind veel en
veel beter..!
Hoe verweven zijn de macht van de Rothschild-familie als
‘wereldbankiers’ en de Amerikaanse ‘krachten achter de
schermen’, in het kader van het opruimen van ‘tegenstanders’…?!
Ook sinds de westerse ‘humanitaire hulp’ aan Libië, sinds 2011, is
Libië in chaos veranderd, waar armoe en extremisme hoogtij viert..
Met fondsen bijeengebracht door Turkije, Saudi Arabië en Qatar,
blijkt het hele Libische legerarsenaal te zijn overgebracht,
gesmokkeld via Turkije (een NATO-lid), naar Syrië. Het is journalist
en Pulitzer-Price-winnaar, Seymour Hersh, die daarbij spreekt over
‘rattensporen’.. Allemaal om het door het ‘westen’ uitgedachtte
scenario te volgen, om psycho-jihadisten te bewapenen en hen het
regime van Assad in Syrië te laten omverwerpen. Inmiddels heeft
IS en eigenlijk ‘ISIS’, Islamic State & Independent Syriah, zo’n 35% penetratie in Syrië voor elkaar gekregen.
En het is VS-ambassadeur in Libië, Chris Stevens, die sinds april 2011 als verbindingsofficier optrad, met de
Libische rebellen. Met de dood van Stevens, was ook elk bewijs van de betrokkenheid van de VS bij de
wapentransporten van Libië naar Syrië begraven..! En Washington bleef en zal blijven claimen, dat het geen
énkele betrokkenheid heeft gehad, bij de transporten van zware wapens, van Libië naar Syrië.
2014: ISIS terug op het wereldtoneel..
In juni 2014 was de dramatische come-back van ISIS een feit. ISIS trok over de grens tussen Syrië en Irak,
daarbij terloops de plaats Mosul innemend om vervolgens bijna Baghdad in te nemen..! Het internet
stroomde vervolgens over van afgrijselijke beelden van dodenmarsen, drive-by-shootings en enorme massagraven. En natuurlijk werd elke Irakese soldaat, die gevangen was genomen, direct geëxecuteerd..!
Tijdens deze operaties van ISIS bleken enorme hoeveelheden Amerikaanse wapens buitgemaakt te zijn
door ISIS. Doe je stoelriemen even vast bij deze lijst.. Truckladingen met jeeps, helicopters, tanks en zware
artillerie. Ze videotape’ten zichzelf en brachten datgene wat ze aan het uitspoken waren volop op het
internet. En toch, om de een of andere reden, deed Washington NIETS om hen hen ook maar te proberen te
stoppen..
Het is een van de basisregels in de Amerikaanse legervoering: zorg dat je ALTIJD je militaire uitrusting
vernietigd, wanneer je deze achter moet laten, wanneer welgezinde troepen niet in staat zijn om te
voorkomen dat deze wapens in de verkeerde handen zouden kunnen vallen. Maar deze regel ging
schijnbaar niet op voor ISIS.. Deze psychopatenclub werd kennelijk in staat gesteld, BEWUST in staat
gesteld om de Amerikaanse wapens uit Irak weg te slepen en deze naar Syrié over te brengen, zonder ook
maar één strobreed in de weg gelegd te worden..! Natuurlijk was het leger van de VS in staat geweest om
deze wapenconvoyen te vernietigen, maar ze staken geen vinger uit..! Terwijl er op hetzelfde moment wel
weer vele slachtoffers werden gemaakt in Pakistan die week met de onvolprezen drone-technologie..! Dus
waarom liet de VS de ISIS-bende haar gang gaan..??
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Bush & Blair oorlogsmisdadigers..!
2014 © WantToKnow.nl/.be
De oorlog in Irak zorgde voor een lading verarmd Uranium op de
slagvelden en in de steden van Irak en Afghanistan. Geboorteafwijkingen die optreden als gevolg van dit radio-actieve afval,
gebruikt in munitie, zorgt voor een extra betekenis in het woord
oorlogsmisdadiger (klik voor artikeel over het DU-depletede
uranium verhaal in Irak en Afghanistan)
Voormalig US-president George Bush jr. en zijn voormalige
‘handlanger’ Tony Blair zijn schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, door een rechtbank in Maleisië. Het is
de ‘Kuala Lumpur War Crimes Tribunal’, dat na een 4-daagse hearing tot de conclusie
kwam en het vonnis uitsprak. Volgens het unanieme oordeel van het panel van 5
rechters zijn Bush en Blair schuldig aan het plegen van genocide en misdaden tegen
de vrede en de mensheid, nadat zij in 2003, op valse gronden, de invasie van Engelse
en Amerikaanse troepen in Irak startten.
Deze daden zijn een grove schending van het internationale recht, aldus deze
rechtbank. Volgens de rechters is er sprake van ‘ernstige daden van agressie’ en een
‘grove schending van de wet’, die hebben geleid tot de massamoord op het Irakese
volk. In haar vonnis, meldde de rechters dat de Verenigde Staten, onder de leiding van
George Bush, documenten hebben vervalst om te bewijzen dat Irak in het bezit zou
zijn van WMD, de ‘weapons of mass destruction’.
Verder meldden de rechters dat de bevindingen van het tribunaal beschikbaar zouden
komen voor de leden van het Romeinse Statuut, en de namen van Bush en Blair zouden dan ingeschreven
dienen te worden in het register van oorlogsmisdaden. Zowel Bush als Blair hebben herhaaldelijk gezegd dat
de zogenaamde ‘War on Terror’ gericht was op terroristen. De advocaten en mensenrechten-activisten, die
bij deze uitspraak aanwezig waren, noemden deze uitspraak van het oorlogsmisdadentribunaal een mijlpaal.
De ‘Kuala Lumpur War Crimes Foundation’ liet weten, dat het zou gaan lobby’en bij het Internationale Hof
van Justitie in Den Haag, om voormalig VS-president George Bush en voormalig premier Tony Blair van
Engeland in staat van beschuldiging te stellen, voor het plegen van oorlogsmisdaden..! Kijk naar de
impressie van deze rechtzitting in deze YouTube:
De vraag blijft in dit kader staan of deze uitspraak, zoals velen vermoeden en hardop zeggen, aan de basis
zou kunnen staan van de valse-vlag-operatie op de toestellen van Malaysia Airlines. Ook het neerhalen van
de MH17 zou -zo wordt gezegd- in dat kader een soort afrekening zijn in het internationale circuit voor
Maleisië. Opvallend is dat Maleisië het enige land is, dat de non-disclosure-agreement rondom het
onderzoek van de MH17, niet getekend zou hebben. (HIER alles over deze afspraak).
Niet alleen het oorlogstribunaal in Maleisië is het erover eens.. Dit is de cover van het
boek uit 2009, geschreven door professor Michael Haas. Inderdaad: 239
oorlogsmisdaden.. (klik voor artikel)
Laten we een VN-vliegtuig neerschieten boen Irak..!!!
Over valse-vlag-operaties kun je hier veel lezen op de site. Het is het handschrift van
de manipulerende krachten achter de schermen, die er alles aan doen verborgen te
blijven en op gruwelijke, mensonterende manieren hun agenda uit te kunnen rollen.
Wist je dat George Bush in zijn gesprekken met Tony Blair, in de aanloop naar de Irakoorlog, heeft gemeld, dat de oorlog in Irak zou gaan plaatsvinden, of de Verenigde
Naties er nou wél of niét mee in zouden stemmen..
Luister naar deze reportage, waarin duidelijk te beluisteren is, dat in de uitgelekte
stukken George Bush zijn Engelse bondgenoot Tony Blair laat weten, dat hij de
mogelijkheid heeft om EEN VN-VLIEGTUIG TE IMITEREN DOOR EEN VLIEGTUIG TE LATEN
OVERSPUITEN IN DE VN-KLEUREN EN DIT TE LATEN NEERSCHIETEN BOVEN IRAK.. Luister en kijk
naar de reportage hieronder.
Het is natuurlijk duidelijk dat de aanval op Irak, NIETS te maken had met de aanslagen op 11 september
2001, wat overigens ook niet door ook maar één regergingsfunctionaris onder de Bush-regering rechtstreeks
is beweerd. (Terwijl toch bijna 50% van de Amerikanen gelooft dat Sadam Hussein verbonden is met die
aanslagen van 11 september..!)
Dan blijven de valse claims tegen Sadam Hussein’s WMD over, die inmiddels dus ook zijn ontmaskerd en
toegegeven door Blair en Bush.. Foutje, sorry! En dan, ja dan kom je op de werkelijke reden. En die ligt in
het rapport van de haviken achter de regering Bush, die een machtiger positie in het Midden Oosten voor de
VS af wilden dwingen, met een catalclystische gebeurtenis, zoals Pearl Harbour, waardoor de VS de
gelegenheid zou hebben, strategische posities in het Midden Oosten te bezetten. Dat de grootste VSambassade in de wereld inmiddels in Baghdad is gebouwd, weten weinig mensen..!)
Het geheime ‘Bush-Blair 2003 Iraq memo’..

Nieuwsbrief 209 – 30 september 2014 – pag. 44

Een geheim memo tussen de Amerikaanse president George W. Bush en de Britse ‘prime minister’ Tony
Blair werd opgemaakt op 31 januari 2003.Het toont overduidelijk aan dat de regering Bush al haar plannen
had om Irak binnen te vallen, zonder dat de rest van de wereld dit wist. Het memo was geschreven door
David Manning, Blair’s chef buitenlands beleid, die bij de ontmoeting aanwezig
was.
Het wordt heel controversieel als blijkt dat in de inhoud een passage opduikt,
waarin Bush met het idee schermt om een spionagevliegtuig met VN-kleuren
boven Irak te laten vliegen, om Sadam Hussein te bewegen het neer te schieten,
waardoor een excuus voor een invasie gecreëerd zou zijn..! Het memo toont ook
keihard aan dat zowel George Bush als Tony Blair hun eigen parlementen zouden
gaan voorliegen, om een invasie te kunnen voorbereiden, of er nu wél of géén
sprake was van de aanwezigheid van WMD, de Weapons of Mass Destruction…
In tegenstelling tot de belofte van Blair, dat Sadam nog één kans zou krijgen om
zich van deze WMD’s te ontdoen, die er dus niet waren, heeft Blair naar zijn eigen
parlement, deze belofte ook nooit ingelost..!
http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/bush-blair-oorlogsmisdadigers/

Start sabbatsjaar 2014-2015; Rabbi waarschuwt wereld voor calamiteiten
Amerika moet zich het komende jaar opmaken voor ongekende
oordelen van God, stelt Cahn.
Vanavond begint pal na zonsondergang het Joodse Shemitah- of
sabbatsjaar, dat tot 13 september 2015 duurt. De Messiaanse
rabbijn Jonathan Cahn, auteur van een bekende bestseller over de
eindtijd (‘The Harbinger’), waarschuwt de wereld en met name de
VS voor een jaar vol calamiteiten.
Het Joodse nieuwe jaar, Rosh Hashana, markeert vanavond
tevens het begin van het Shemitah jaar. In zijn nieuwe boek ‘Het
Mysterie van de Shemitah’ legt Cahn uit dat het Bijbelse volk Israël
e
volgens de Levitische wet ieder 7 jaar een sabbatsjaar moest houden. Dat betekende dat het land rust
moest worden gegeven, zodat het de jaren erop vruchtbaar zou blijven.
Aan het eind van iedere Shemitah, om precies te zijn op Elul 29 van de Hebreeuwse kalender, werden alle
financiële schulden kwijtgescholden, en werd weer met een schone lei begonnen. Veel ultra-orthodoxe
Joden in Israël houden zich nog steeds aan deze wetten.
Volgens Cahn is de Shemitah een profetisch teken voor de hele mensheid geworden, een stelling waar hij
van diverse kanten de nodige kritiek op heeft gekregen. Nu gaat het in zijn ogen niet meer om de landbouw,
maar om een patroon van zegen of juist oordeel voor de landen en volken van de wereld.
2001 – 2008 - 2015
Het uitbreken van de financiële crisis in 2008 op Elul 29 zou daarom een waarschuwing van God geweest
zijn. 7 jaar eerder vonden de aanslagen van 9/11 plaats, waarna de beurs eveneens op Elul 29 een
minicrash beleefde. En nu, 7 jaar later, staan het Westen en met name Amerika opnieuw oordelen te
wachten die ernstiger zullen zijn dan in 2001 en 2008, voorspelt de Messiaan.
Cahn trekt parallellen tussen de oordelen die het volk Israël onderging als ze zich van God afkeerden en
afgoden begonnen te dienen, en het verval van de VS als christelijke natie. 2001 en 2008 deden Amerika
niet wakker schudden, stelt hij, en daarom wacht het land in 2015 nog veel grotere rampen.
Het woord ‘Shemitah’ kan ook als ‘instorting’ worden geïnterpreteerd, zegt de rabbijn. ‘In 2001 hadden we
niet alleen een instorting van de financiële markten, maar ook van de torens, het symbool van Amerikaanse
macht. De waarschuwing was dat als Amerika niet zou terugkeren tot God, Hij Zijn zegeningen van het land
zou weghalen.’
Catastrofes volgend jaar september
Als het historische patroon dat er volgens Cahn is zal worden voortgezet, dan zullen Amerika en de wereld
aan het einde van het Shemitah jaar in september 2015 door ongekende catastrofes worden getroffen. ‘Zo
ging het de vorige twee keer, het gebeurde op de laatste dag. Maar ik geloof dat Amerika sowieso een grote
schok te wachten staat, ongeacht wanneer dat gebeurt.’ Behalve de economie en financiën zal ook het land
en de samenleving zelf worden geraakt, denkt hij.
Mensen die hem vragen hoe ze veilig kunnen blijven, wijst hij op het Hebreeuwse woord voor redding:
‘Yeshua’, oftewel Jezus. ‘Het belangrijkste is je leven op orde te brengen met God. In een tijd van oordeel
moet je alles wat niet van God is uit je leven verwijderen, en erin brengen wat er wel in hoort.’
‘We moeten er klaar voor zijn,’ besluit hij, ‘want alles wat geschokt kan worden, zal worden geschokt.’ (1)
Xander - (1) World Net Daily
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De wereld staat op een gevaarlijk kruispunt
(Wij worden wakker) Amerika en de NAVO staan op het punt
grondtroepen in te zetten en houden grootschalige militaire
‘oefeningen’ tegen een ‘onbekende vijand’.
De westerse alliantie is in een vergevorderd stadium van
voorbereiding. Rusland idem dito. Rusland wordt als de ‘agressor’
bestempeld. Een militaire confrontatie met Rusland wordt door de VS
& de NAVO overwogen.
De ‘Russian Agression Prevention Act’ (Russische Agressie
Preventie Wet) of RAPA is een Amerikaanse wet die een nucleaire
oorlog zal kunnen uitlokken tussen Rusland en Amerika in de EU.
Een oorlog tussen Amerika en Rusland zal waarschijnlijk snel escaleren tot een kernoorlog, aangezien noch
de VS, noch Rusland bereid zijn een nederlaag toe te geven. Beiden hebben kernwapens voor direct gebruik
klaarstaan en vertrouwen op militaire afdelingen, die in het geval van oorlog preventief de nucleaire
strijdkracht van de vijand zullen vernietigen (zie Steven Starr, Global Research, 22 augustus 2014).
De Russische Agressie Preventie Wet ‘RAPA’ is het resultaat van meer dan twintig jaar voorbereidingen
treffen door de VS en de NAVO. Vanaf het moment dat de Sovjet-Unie instortte (1991) zijn de Verenigde
Staten bezig geweest Rusland te omsingelen. Hetzelfde werd gedaan met China en Iran.
Amerika heeft inmiddels twaalf landen in Centraal Europa, tevens voormalige bondgenoten van Moskou,
onderbracht in het NAVO-bondgenootschap. Amerika staat aan de grens van Rusland. (Steven
Kinzer, Boston Globe, 3 maart 2014).
Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) generaal Philip Breedlove van de NAVO (AFP Photo/John
Thys).
Op 24 juli liet generaal Breedlove, de hoogste militaire bevelhebber van de NAVO, na overleg met het
Pentagon weten dat in Polen moest worden overgegaan tot de aanleg van zoveel voorraden wapens,
munitie en andere benodigdheden dat de snelle inzet van duizenden soldaten tegen Rusland was
gegarandeerd (RT, 24 juli 2014 en Times, 22 augustus 2014).
Volgens The London Times zal het “Blitzkrieg scenario” van Breedlove begin september op de NAVO-top in
Wales worden gepresenteerd. De tekst lijkt vanuit de Russian Aggression Prevention Act (RAPA) te zijn
‘gekopieerd en geplakt’, waardoor Obama kan overgaan tot:
het verhogen van de steun van de VS-NAVO aan de strijdkrachten van Polen, Estland, Litouwen en Letland
en alle andere NAVO-lidstaten;
de permanente aanwezigheid van troepen in militaire bases in Polen, de Baltische Staten en de NAVOlanden (S.2277 – 113e Congres (2013-2014).
We hebben te maken met een enorme militaire macht van een wereldwijde alliantie van 28 NAVO-lidstaten
die is gericht tegen Rusland, China, Iran en Noord-Korea.
Militaire oefeningen op zee door de VS en de NAVO
Oorlogsvoorbereidingen worden steevast begeleid en voorafgegaan door grote militaire oefeningen. De VS,
Canada, Duitsland en Turkije zullen oefenen voor de kust van Florida, onder de naam ‘Operatie Fleetex’.
De achterliggende gedachte van deze oorlogspelletjes is ‘wereldoorlog’. Alle vier de NAVO-lidstaten grenzen
aan strategische zeeroutes, bij Russische maritieme gebieden, respectievelijk de Beringzee (VS), de
Noordelijke IJszee (Canada), de Noordzee (Duitsland) en de Zwarte Zee (Turkije).
De oorlog games in Florida zijn gericht tegen een ‘niet nader genoemde vijand’. Fleetex bestaat uit
oefeningen die zijn ontworpen om meerdere oorlogsvaardigheden te testen. Aan de oefeningen nemen
schepen van de Amerikaanse, Canadese, Duitse en Turkse marine deel.
Ook de Standing NATO Response Force Maritime Group 2 of SNMG2 doet mee. SNMG2 is ontstaan in
2005 toen de toenmalige Standing Naval Force Mediterranean (STANAVFORMED) veranderde in SNMG2.
STANAVFORMED werd in 1992 opgericht als opvolger van de tot dan moment actieve NATO Naval On-Call
Force Mediterranean (NAVOCFORMED). NAVOCFORMED is meer dan twintig jaar actief geweest in het
gebied in en om de Middellandse Zee.
SNMG2 is onderdeel van de NATO Response Force (NRF), wat inhoudt dat SNMG2 beschikbaar is voor
NRF-operaties. Wanneer er geen NRF-operaties zijn, bestaan de activiteiten van SNMG2 net als haar
voorganger uit patrouilleren en oefeningen. SNMG2 functioneert niet met een vaste bezetting, noch leveren
iedere keer dezelfde landen schepen voor SNMG2. Maar er zijn wel een aantal landen, die vrijwel altijd
schepen leveren voor SNMG2. Deze landen zijn: Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Spanje, Turkije,
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Naast deze landen leveren ook, op niet reguliere basis, andere
NAVO-leden schepen voor SNMG2.
Dit is de eerste keer sinds lang dat een taskforce van de NAVO trans-Atlantische operaties uitvoert in NoordAmerika. Fleetex zal een waardevolle ervaring zijn voor een geïntegreerde groep. SNMG2, CSG8 en
Canadese troepen zullen samen trainen om te leren hoe als een hechte eenheid een verscheidenheid aan
dreigingen te pareren.
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SNMG2 schepen zijn o.a. de Amerikaanse USS LEYTE GULF (CG 55), de Duitse FGS NIEDERSACHSEN
(F 208) en het Turkse schip TCG KEMALREIS (F 247).
De Canadese marine en de Carrier Strike Group 8 (CSG8) oefenen ook samen. Elke kans die we hebben
om met meerdere legers van NAVO-landen te trainen is waardevol, zegt Rear Adm. Brad Williamson,
Commandeur van SNMG2. Deze periode zal ons leren samen te werken, ik ben erg enthousiast om
ervaringen met alle geallieerde scheepsmaten te delen.
Lees meer.
Oorlogsoefeningen in de Zwarte Zee
Oorlogsschepen van de NAVO voeren in juli in de Zwarte Zee trainingsmissies uit. Het aantal schepen van
de NAVO in de Zwarte Zee bedraagt negen, een record in de recente geschiedenis.
Voor de Bulgaarse kust heeft van 4 tot 13 juli 2014 de oefening ‘Breeze’ plaatsgevonden. Een oefening van
de Standing NAVO Mine Counter-Measures Group Two (SNMCMG2), geleid door het Italiaanse fregat
Aviere (F583). De mijnenvegers Rimini (M5561 – Italië), Accay (M270 – Turkije) en Chiddingfold (M37 –
Engeland) en het Griekse korvet Macitis horen bij dit eskader. Bulgarije treedt als gastland op. Het scenario:
destructie van schepen van de vijand en organisatie van luchtverdediging voor marine en de infrastructuur
(Zie Atlantic Council , Russia, U.S. ships sail in competing Black Sea exercises, July 7, Navy Times 2014).
De Russische Zwarte Zeevloot is ironisch genoeg op 4 juli oefeningen begonnen met rond 20
oorlogsschepen en ondersteunende vaartuigen plus SU-24 gevechtsvliegtuigen. Er worden vijf kruisraketten
getest. Rusland wil de NAVO aanwezigheid niet in de Zwarte Zee. Er is speciale aandacht voor de USS
Vella Gulf, die de Breeze oefening leidt.
Grondtroepen in Oost Europa
Sinds 2006 heeft de VS haar wapenarsenaal in Polen op de westerse grens met Rusland (Kaliningrad)
opgevoerd. De inzet van Amerikaanse troepen in Polen wordt in juli 2010 gestart (65 kilometers van de
grens met Rusland) met het oog op de opleiding van Poolse strijdkrachten in het gebruik van de door de VS
maakte Patriotraketten (Stars and Stripes, 23 Juli 2010).
Het Pentagon kondigt begin augustus de inzet van Amerikaanse troepen en de Nationale Garde troepen
naar de Oekraïne aan als onderdeel van een militaire oefening. De VS en de NAVO zijn ook van plan meer
grondtroepen (zoals beschreven door NAVO Generaal Breedlove) in te zetten in Polen, Letland, Estland en
Litouwen, alsook in Georgië en Azerbeidzjan aan de zuidgrens van Rusland.
Het inzetten van grondtroepen komt letterlijk uit de ontwerptekst van de “Russische Agressie Preventie Act”
(RAPA) (S.2277 – 113e Congres (2013-2014)) en maakt ook deel uit van een NAVO “defensieve” strategie
in het geval van een “Russische invasie”.
De annexatie van de Krim door Rusland en het conflict in Oost-Oekraïne hebben Letland, Estland en
Litouwen gealarmeerd. De leiders van de 28 NAVO-landen zullen deze landen proberen gerust te stellen
tijdens de top op 4 en 5 september in Wales.
Angela Merkel bezoekt Letland in augustus 2014 en doet een belofte (namens de NAVO) de Baltische
Staten te beschermen.
Alle landen, met inbegrip van de Baltische staten en Polen, moeten hun infrastructuur versterken… zodat ze
extra troepen kunnen hosten voor training en crisissituaties, zegt Letlands minister van Defensie Raimonds
Vejonis tegen Reuters. In het geval van Letland betekent dat investeringen doen in de Adazi landmacht
basis, de vliegbasis Lielvarde en marinebasis Liepaja marinebasis. Hij hoopt dat de NAVO zal meebetalen.
President Obama bezoekt Estland op 3 september om de Baltische Staten te verzekeren van bescherming.
Letland en Litouwen spenderen 0,9 en 0,8 procent van het nationaal inkomen aan defensie. Ze hebben
beloofd tegen 2020 dit percentage te hebben verhoogd naar 2% (Reuters, August 22, 2014).
Ten zuiden van Rusland in Azerbaijan en Georgië
Turkije, Azerbaijan en Georgië hebben op 22 augustus een verdrag ondertekend om gezamenlijk hun
defensiekracht te versterken. Dit zal de NAVO ten goede komen, want er is een transitroute door deze
gebieden die wordt gebruikt om NAVO vracht naar Afghanistan te brengen (zie Azeri News, August 22,
2014).
Obama’s “centrale spil voor Azië”
In het Verre-Oosten worden de grenzen van Rusland ook bedreigd. De VS breidt daar de militaire
aanwezigheid uit. Er worden bondgenoten gezocht: Japan, Zuid-Korea en Australië. Deze landen hebben
bilaterale militaire samenwerkingscontracten gesloten met Washington. Als bondgenoten van de VS worden
zij ook betrokken bij de oorlogsplannen van het Pentagon tegen Rusland, China en Noord-Korea.
Japan en Zuid-Korea maken bovendien deel uit van het Amerikaanse militaire project met de wereldwijde
stationering van raketsystemen en snelle militaire krachten, zoals dat werd afgesproken tijdens de Reaganregering (Mahdi Darius Nazemroaya, Global Military Alliance: Encircling Russia and China, Global Research,
October 5, 2007).
Hoewel Rusland formeel binnen de jurisdictie van het Amerikaanse- Europese Command (USEUCOM) valt,
worden Amerikaanse oorlogsplannen tegen Rusland gecoördineerd vanuit Amerikaanse Strategic Command
Headquarters (USSTRATCOM) in Omaha, Nebraska.
Militair verdrag tussen de VS en Australië
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Op 12 augustus 2014 ondertekenen Australië en de VS een militaire overeenkomst waardoor Amerikaanse
troepen op Australische bodem worden toegestaan. De militairen van beide landen kunnen trainen en leren
om beter samen te werken wanneer zij moeten worden ingezet in binnen- en buitenland. Deze lange-termijnovereenkomst zal de regionale veiligheid verdiepen, zegt Chuck Hagel, Amerikaans minister van Defensie
afgelopen dinsdag. De alliantie tussen de VS en Australië is het “fundament” voor de stabiliteit in de regio
van Azië en de Pacific.
Moskou kondigt ook op 12 augustus aan oefeningen te starten rondom de Kuril eilanden in de Pacific
(geclaimd door Japan, Moscow Times, August 12, 2014).
Het gevaar van een Derde Wereldoorlog
Deze vernieuwde confrontatie tussen Oost en West wordt ten onrechte bestempeld als een “nieuwe Koude
Oorlog”. Internationale diplomatie is er niet. Rusland wordt uitgesloten van de Groep van Acht (G8), nu de G7 (Group of Seven Nations). De supermachten zijn er niet op gericht om militaire confrontatie te vermijden.
De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is de facto spreekbuis geworden van het US State Department.
De VS en de NAVO zullen niet in staat zijn om een conventionele oorlog tegen Rusland te winnen. Het
gevaar is groot dat een militaire confrontatie zal leiden tot een nucleaire oorlog.
In het post-Koude Oorlog tijdperk worden kernwapens niet langer beschouwd als een “laatste redmiddel”,
zoals onder de Koude Oorlog doctrine van “Mutual Assured Destruction ‘(MAD). Dit is een gegarandeerde
wederzijdse vernietiging, de militaire strategie die ervan uitgaat dat een gebruik van nucleaire wapens op
grote schaal door een van twee zijden in een oorlog zou resulteren in de vernietiging van zowel de aanvaller
als de verdediger. Het is gebaseerd op het idee dat het dreigen met zware wapens nodig is om te
voorkomen dat de ander diezelfde wapens gebruikt.
Nu gebeurt precies het tegenovergestelde. Kernwapens worden door het Pentagon aangekondigd als
“onschuldig voor de burgerbevolking, omdat de explosie ondergronds is”.
In 2002 heeft de Amerikaanse Senaat het groene licht gegeven voor de inzet van nucleaire wapens in het
geval van oorlog. Atoombommen zijn onderdeel geworden van de “militaire gereedschapskist”, ze kunnen
naast conventionele wapens worden gebruikt.
Wanneer oorlog vrede wordt, staat de wereld op zijn kop. Kernwapens worden door Washington bestempeld
als “instrumenten van de vrede”.
Ook in scenario’s met chemische wapens is voorzien. Onconventionele oorlogsmiddelen worden gebruikt:
financiële strafmaatregelen, handelssancties, geheime operaties, geo-engineering en ‘environmental
modification technologies’ (ENMOD): doelbewust manipuleren of veranderen van het milieu met als doel het
weer te veranderen voor militaire doeleinden.
Westerse leiders zijn op een punt beland waar de toekomst van de mensheid in gevaar is. De bijeenkomst in
Wales begin september is uitermate belangrijk!
We hebben te maken met een Derde Wereldoorlog-scenario. Dat is het doel van de door de Britse premier
David Cameron georganiseerde NAVO-top in Wales. De agenda van deze vergadering is door Washington,
de NAVO en de Britse regering opgesteld.
Cameron: Leiders [van de NAVO-landen] moeten de lange termijn relatie met Rusland afzetten tegen de
recente illegale acties van Rusland in de Oekraïne.
De top wordt door Cameron gebruikt om de robuuste aanwezigheid van de NAVO in Oost-Europa te
evalueren en bondgenoten gerust te stellen (Zie PM writes to NATO leaders ahead of NATO Summit Wales
2014).
Het is essentieel om de “militaire tijdlijn” te ondermijnen:
Blokkeer de organisatie van de komende NAVO-top bijeenkomst op het Celtic Manor Resort, Newport,
Wales (afbeelding onder) op 4 en 5 september, door politieke druk, protest en veel mensen. Er mag geen
politieke consensus voor een WO III worden opgebouwd.
Er zullen behalve de 28 NAVO landen nog leiders van 32 andere landen aanwezig zijn. Er moeten in alle 60
landen anti-oorlogscampagnes worden gehouden om de mensen in de Top in Wales af te remmen.*
Houdt de aanname van de “Russian Aggression Prevention Act” (RAPA) wetgeving in het Amerikaanse
Congres tegen, door senatoren en leden van het Congres onder druk te zetten. De aanname van RAPA
wordt momenteel geblokkeerd door een commissie. Of RAPA wordt aangenomen of niet, de voorgestelde
wetgeving is belangrijk want deze zet de toon voor “politieke consensus voor oorlog”.
Start brede anti-oorlogsdebatten en protestbewegingen in de VS en alle NAVO-lidstaten.
Ondermijn de legitimiteit van de militaire agenda van de VS-NAVO en Israël door middel van contrapropaganda, gericht tegen de mainstream media-aandacht;
Wereldwijd moet de publieke opinie zich bewust zijn van de dreigende oorlogsplannen.
Verspreid deze woorden!
Door Prof Michel Chossudovsky Copyright © 2014 Global Research
Bron: dangerous-crossroads-us-natoNoot:
*Further details: Summit Meeting of NATO Heads of State and Government, Newport, Wales, United
Kingdom – 4-5 September 2014 - Bron: Wij Worden Wakker

Nieuwsbrief 209 – 30 september 2014 – pag. 48

Rapport: Zo schoot Oekraïense jet MH17 neer
21 september 2014 joost niemöller
De Nederlandse media, hebben geen enkele aandacht besteed aan een
enkele dagen terug verschenen, zeer spectaculair en overtuigend rapport
van een groep Russische ingenieurs. Het is voor de eerste keer dat er een
zeer gedetailleerd onderbouwde analyse wordt gemaakt over de oorzaak
achter de crash van MH17. U wordt dus geacht dit niet te weten. Hier een
samenvatting.
De Russische versie over wat er gebeurde met MH17 wordt steeds meer
gestroomlijnd. Op de Russische persconferentie van 21 juli is er nog veel aandacht voor de satellietfoto’s
van de Oekraïense Buk-M1 installaties. Maar het belang daarvan lijkt voor de Russen steeds minder groot te
worden.
Op 19 september laat Rusland de Veiligheidsraad van de VN bijeenroepen over hettussentijdse rapport van
de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid. Een van de kritiekpunten van Rusland blijkt daar te zijn dat
de door de Russische radar opgepikte beelden van het militaire toestel in de buurt van MH17 niet is
meegenomen in het tussentijdse rapport. Terwijl er in dat rapport wel melding van wordt gemaakt dat de
Russische radarbeelden in het bezit zijn van de Onderzoeksraad.
De Oekraïense straaljager. Daar gaat het allemaal om voor de Russen.
Een dag voordat Rusland de Veiligheidsraad bijeen laat roepen, wordt er in Rusland een rapport over vlucht
MH17 uitgebracht door de ‘Russian Union of Engineers’, een groep Russische ingenieurs dus, zonder
formele status: Analysis of the causes of the crash of Flight MH17 (Malaysian Boeing 777)
Voor dit rapport is uitgebreid overleg geweest met gevechtspiloten en zijn er computersimulaties uitgevoerd
met Su-25 toestellen. Het rapport is ondertekend door de vice-president van de ‘All-Russian Public
Organization “Russian Union of Engineers” die ook voorzitter is van de raad van directeuren van
‘Engineering Company “2K”’, Ivan A. Andrievskii.
In het rapport wordt, anders dan bij de officiële berichten van de Russische overheid, een helder scenario
gepresenteerd.
Dit is er volgens de Russische ingenieurs gebeurd:
Een niet geïdentificeerd gevechtsvliegtuig (vermoedelijk een Su-25 of een MiG-29) vliegend op lagere
hoogte dan vlucht MH17, en zich bevindend in een wolkendek, trok snel op, verscheen plotseling pal voor
het verkeersvliegtuig en vuurde vanuit een 30 mm kaliber kanon, of een kleinere versie daarvan, op de
cockpit. De piloot van een gevechtsvliegtuig kan dit doen in ‘free hunting’ stand, met gebruikmaking van de
eigen boordradar, of met hulp van navigatiesturing van radar op de grond.
De weersomstandigheden waren ideaal voor een dergelijke operatie, aldus het rapport. Er was op dat
moment bij Donetsk regen en zware bewolking. De Boeing vloog boven de wolken. Boven het zware
regenwolkdek bevonden zich tot zeven tot kilometer hoogte lichtere wolken, waar de Oekraïense straaljager
zich verborgen kon houden:
“The meteorological conditions also support the narrative of the Boeing 777 being attacked by another
aircraft. The weather conditions in the region of Donetsk city from 1500 – 1800 on the 17th July 2014 are
characterised by rain and thick cloud. The route of the flight passes above the cloud base of the upper level.
At this height only cirrus clouds are present. These are sparsely occurring, white fibrous and transparent
clouds, occasionally with thick or flaky formations. These are arranged in the apparent bundles or strands
stretching across, meeting at the horizon. The average height of the lower boundary of these clouds is
between 7 to 10 thousand metres and the cloud layer can measure in width from hundreds of metres to a
few kilometres.”
Vervolgen we het Russische scenario: Als gevolg van meerdere kogeltreffers raakt de cockpit beschadigd,
waardoor de druk wegvalt, met de onmiddellijk dood van de piloten van de Boeing 777 als gevolg. De
volkomen onverwachte aanval duurde een fractie van een seconde. De crew van het burgertoestel had geen
kans om alarm te slaan.
Omdat de motoren, het hydraulische systeem of andere apparaten die nodig zijn voor de voortzetting van de
vlucht bij deze aanval niet zijn uitgeschakeld, zal de Boeing 777, die op de automatische piloot vliegt de
vlucht voortzetten, mogelijk geleidelijk hoogte verliezend.
De piloot van het niet geïdentificeerde gevechtsvliegtuig manoevreert hierop naar de achterkant van de
Boeing 777 en vuurt vervolgens een R-60 of R-73 raket op de Boeing 777 af.
Als gevolg daarvan valt de druk in de hele cabine weg, het controlesysteem van het vliegtuig wordt
vernietigd, de automatische piloot stopt, het toestel kan de koers niet meer voortzetten en raakt in een rechte
val.
Afgaand op de vrijgegeven informatie van de zwarte dozen, viel het toestel uiteen in de lucht. Maar dit is
alleen mogelijk bij zo’n plotselinge val van een hoogte van tienduizend meter. De crew is zoals gezegd dood
en kan dus niet meer corrigeren.
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De Russische ingenieurs keken ook nog eens naar de optie van een Buk-M1. Ze onderzochten daarbij wat
er te horen en te zien zou zijn geweest bij de lancering van een raket vanaf een Buk M1 installatie. (Deze is,
zoals bekend, van Russische makelij, dus ze waren daartoe in principe goed in staat.) Wat gebeurt er bij de
lancering vanaf een Buk-M1? Allereerst ontstaat er een gigantische herrie gedurende de lancering. De
explosie vanaf de Buk-M1 is tot op 10 kilometer hoorbaar. Het oorverdovende geluid van de raket blijft
klinken tot op 3000 meter hoogte. Er ontstaat tegelijk een condensbaan in de lucht, als gevolg van de
verbranding door de raketmotor. Deze baan blijft ongeveer tien minuten hangen. Tenslotte klinkt er nog een
explosie als de raket vlak in de buurt van het doel ontploft.
Een lancering vanaf een Buk M1 installatie gaat met andere woorden niet onopgemerkt voorbij.
Maar er is, stellen de ingenieurs, geen enkele getuigenis van een lancering vanaf een Buk-M1! Geen
verhalen erover, geen foto’s, geen filmpjes, niets. Dat is vreemd want er verschijnen op internet voortdurend
video en foto beelden van geweldsincidenten in Oost-Oekraïne:
“It would correspondingly follow to say that those photographs and video-recordings, taken in real time from
different perspectives, showing the different stages of the missile’s flight, would have appeared on the
internet in, pretty much real-time (e.g. the media sensation surrounding the asteroid which hit Chelyabinsk).
The inhabitants confirmed only that there were explosions and that human bodies fell from the sky amongst
their houses.”
De ‘shrapnel’ gaatjes in de Boeing als gevolg van een ‘surface-to-air’ raket, zoals bij een raket afgeschoten
door een Buk-M1 installatie, kunnen, stellen de Russische ingenieurs, onmogelijk de desintegratie van het
vliegtuig veroorzaken. Wel is de kans groot dat het brandstofsysteem geraakt wordt, met een explosie als
gevolg. Door zo’n raket kan ook het hydraulische systeem van het verkeersvliegtuig in het ongerede raken.
In zo’n geval zal de crew daar een bericht over uitzenden. Maar volgens de vrijgegeven informatie van de
zwarte dozen is er juist helemaal geen noodoproep meer geweest.
Op de Russische persconferentie opperde het Russische ministerie van defensie dat de Oekraïense
straaljager mogelijk een Su-25 was. Er ontstond vervolgens veel discussie over, met name op het internet of
zo’n Su-25 überhaupt wel in staat zou zijn om een zo hoog en zo snel vliegende Boeing 777 te raken.
Volgens de Russische ingenieurs is dit wel mogelijk, zij het alleen gedurende korte tijd. Een Boeing 777 kan
zeker geraakt worden met het soort raketten dat een Su-25 standaard aan boord heeft:
“It must be noted that, in line with its specifications, the SU-25 is capable of briefly reaching heights in
excess of 10 thousand metres. Standard equipment includes R60 Air to Air missiles. These missiles are
capable of engaging and destroying targets to a range of up to 10km with a 100% hit ratio up to 8 km.
Accordingly it is not necessary for the aeroplane to closely approach the target – It will be sufficient to simply
ensure that the distance to the target falls within the guaranteed limits of the missile.”
Het zou, aldus het rapport, ook net zo goed een MiG-29 straaljager geweest kunnen zijn. Een Su-25 en een
MiG 29 straaljager zijn op de Russische radar niet te onderscheiden. Met een MiG-29 zijn er sowieso geen
technische beperkingen om de Boeing 777 te raken:
“An SU-25 and MIG-29 appear identical on radar, insofar as they have similar sized reflective surfaces. The
practical surface ceiling of a MIG-29 is 18013 m, thus the height at which the Malaysian airliner was
travelling (10100 m) can be easily reached. The MIG-29 has two engines generating high thrust which allows
the plane to reach speeds of up to 2000kmh.”
Ook het boordkanon van een MiG-29 is zeer geschikt voor een dergelijke aanval op de Boeing 777. De MiG
moest zich dan wel dicht bij de Boeing bevinden voor optimaal resultaat. De inslagen van de kogels laten
perfect ronde gaatjes achter. Die slaan door de cabine heen en schieten er aan de andere kant weer uit:
“The MiG-29 is equipped with a 30-millimeter GSh-301 cannon, firing at a rate of 1500 rounds per minute.
This gun is loaded with 150 shells containing tungsten alloy. Its effective range for airborne targets is 200800 m, for land-based targets, 1200-1800 m. This kind of projectiles pass through, leaving a track that is
perfectly round in shape; they do not explode inside the cabin and are not incendiary, but they can kill the
crew and destroy the cabin. The entry and exit holes exhibit a typical configuration. The entry holes show the
edges pushed inside the opening; on the opposite wall, the edges are pushed outward.”
Dit komt volgens dit Russische rapport perfect overeen met het inslagenpatroon op het inmiddels beroemde
rood wit gekleurde plaatstuk van de cockpit, waarop zowel inslaande als uitslaande gaten te zien zijn:
“The picture of the entry and exit holes in the cockpit of the Boeing 777 are fully consistent with the passage
through the flight of shells from the 20-30 mm caliber guns found on military aircraft.”
De kogels sloegen in aan stuurboord zijde. Daarvan zijn geen wrakstukken bekend. Ze kwamen er uit aan
het gevonden stuk aan bakboordzijde. Maar door het luchtdrukeffect vond er ook van binnenuit een explosie
plaats, te zien aan het grote gat in het gevonden stuk:
“This is further supported by the way the puncture holes are dispersed along the surface of the aircraft. The
edges of the fragment of the fuselage from the left side of the cockpit are folded from the inside outward,
which indicates that a significant blast occurred within the cockpit as a result of the dynamic impact of the
shells on the right side.”
Een objectief onderzoek naar de crash van MH17 is nodig, stellen de Russische ingenieurs tenslotte. Zo’n
onderzoek is niet gewaarborgd met de huidige Onderzoeksraad voor veiligheid, die een deal afsloot met
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Oekraïne. In deze deal, werd, aldus de Oekraïense procureur generaal, vastgelegd dat de uitkomsten van
het onderzoek alleen naar buiten kunnen komen als alle partijen daarmee instemmen. Waarmee zo’n
uitkomst dus verhinderd kan worden wanneer dit nadelig zou uitpakken voor Oekraïne.
“To establish the truth, it is necessary to objectively and impartially investigate all the circumstances of the
destruction of the Malaysian Boeing 777, to interview the thousands of citizens who may have seen
something. Naturally, experienced professionals should conduct the surveys. To ask the right questions –
this is a rigorous science, and a great art in advancing the truth. Important information is contained in the
wreckage of the aircraft and the remains of the dead, but this precise information is easy to destroy, distort
and hide. And there are plenty of parties interested in concealing the real facts. As confirmation, Ukraine, the
Netherlands, Belgium and Australia signed an agreement on August 8 providing that information about the
crash investigation would be disclosed only upon the consent of all parties. “The investigation is ongoing,
[utilizing] expertise and other investigative actions” – announced the Spokesman of the Prosecutor General
of Ukraine, Yuri Boychenko. “The results will be announced at the conclusion of the investigation and with
the consent of all parties that have executed the agreement.”
Op deze demonstratiebeelden is goed te zien hoe snel en steil een MiG-29 kan optrekken.
https://www.youtube.com/watch?v=ioRnG8tT_DE
http://joostniemoller.nl/2014/09/rapport-zo-schoot-oekraiense-jet-mh17-neer/

Brezinski, bizarre kracht achter de schermen
Brezinsky, de vos achter de schermen..
Hoewel Obama de rol speelt van een zwakke, besluitloze, liberale president, en
mensen uit het rechts-republikeinse kamp daar erg veel schik om hebben, is dit
niet minder dan een geraffineerde façade..! Sommige presidenten, zoals George
W. Bush, de eerste Bush zeg maar, steunde vooral op duidelijke militaire agressie.
Obama echter, krijgt dezelfde klus geklaard, maar doet dat via ‘bedekte middelen’..
Geen vreemde zaak, als je bedenkt dat niemand minder dan de gluiperige havik
Zbigniew Brzezinski zijn mentor was/is.
Velen weten nog dat in het verleden deze zelfde Brzezinski direct betrokken was,
bij de financiering en het bewapenen van de islamitische extremisten in Pakistan
en in Afghanistan, teneinde de kracht van de Soviets te ondermijnen! En even voor de goede orde.. Osama
Bin Laden was een van die anti-Soviet ‘vrijheidsstrijders’ die door de VS voorzien werd van bewapening en
fondsen..! Deze hele operatie is geen geheim meer op dit moment, nog de onbedoelde neven-effecten..!
Officieel was het bewapenen en financieren van de Mujahedeen in Afghanistan, door de VS, een reactie op
de invasie door de Soviets in december 1979. Maarrrr.. In zijn memoires, getiteld ‘From the Shadows’
(‘Vanachter de schaduwen’) onthulde oud-CIA-directeur Robert Gates, dat de VS al 6 maanden vóór de
invasie van de Soviets begon met deze operatie in Afghanistan, met het doel om de Soviets in een val te
lokken. Robert Gates was directeur van de CIA onder Ronald Reagan en George Bush Sr.
En daarnaast minister van Defensie onder George W. Bush en Barack Obama. (Je kunt het relevante
tekstdeel vinden op Google Books). En.. de strategie loonde zich..! De invasie van de Soviet Unie in
Afghanistan kwam inderdaad op gang en de tien jaar die toen volgden, worden door veel geschiedkundigen
beschouwd als de primaire oorzaak van de val van de Soviet Unie..! Dit voorbeeld toont niet alleen aan dat
het mogelijk is, maar wat we op dit moment zich zien ontwikkelen, in Irak, in Afghanistan en in Syrië, is
feitelijk een voortzetting van een oud verhaal.. Al-Nusra en ‘ISIS’ zijn ideologische en organisatorische
afstammelingen van de extreme elementen, waarvan de VS-regering gebruik maakte, zo’n 30 jaar geleden
inmiddels.
En de VS ging door met het creëren van een broedplaats voor deze extremisten, door in 2003 Irak binnen te
vallen. Wanneer niet door het omverwerpen en de executie van
Saddam Hussein een vaccuüm ontstaan was in het bestuur van
het land, dan had Al Qaida, aka ‘ISIS’, nooit bestaan..! En was
Washington zich niet gaan bemoeien met het omverwerpen van
het regime van Assad in Syrië, door de schaduw-militante groepen
in Syrië te bewapenen, financieren en te trainen, dan was het
absoluut onmogelijk geweest, dat ISIS in staat geweest zou zijn,
om Irak binnen te stormen in juni 2014. Hoe je het ook wilt
zien; ISIS IS EEN PRODUCT VAN DE VERKNIPTE EN
BOUWVALLIGE BUITENLANDPOLITIEK VAN DE VS.
En wat voor de onderstaande tekst geldt voor Al Qaeda, geldt
vanzelfsprekend ook voor IS, ISIS of hoe je het ook noemen wilt..!
http://www.wanttoknow.nl/overige/wie-isis-aan-de-macht-bracht-en-hoe/
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Schots referendum: stemfraude overal..!
2014 © WantToKnow.nl/.be
In Dundee, waar de voorstanders van een onafhankelijk Schotland
massaal ‘YES’ zouden kiezen, blijken vreemde zaken aan de hand
te zijn. Niet alleen blijkt de opkomst vreemd genoeg veel lager te
zijn dan de landelijke opkomst, waar in Dundee juist de ‘YES’kiezers een hoge opkomst genereren..! Om in cijfers te spreken:
het kiesgebied Dundee had een opkomst van 78.8%, wat duidelijk
veel lager is dan de landelijk opkomst van 85%.
Maar dat niet alleen, in één groot stemlokaal in Dundee, was er twee keer sprake van een vals brandalarm!
En weer in dezelfde plaats, Dundee, blijken er ‘Yes’-stembiljetten op tafels te liggen waar de ‘NO’-biljetten op
dienen te liggen.. Wat is hier aan de hand..?!
Dan is er een opname van een stemmenteller in Edinburgh, die bezig is kruisjes te zetten op stembiljetten en
in Glasgow, waar de ‘YES’-kiezers ook in de grote meerderheid waren, blijkt een opkomst te zijn genoteerd,
van 75% in vergelijking met de genoemde landelijke 85%. Terwijl iedereen weet, dat fanatieke ‘YES’-voters,
mensen die dus afscheiding van Engeland willen, voorop lopen om naar de stembus te gaan.
In het county ‘Clackmannanshire’ was vooraf een grote ‘YES’-meerderheid gemeten. Maar het blijkt dat volgens ‘officiële cijfers’, er een meerderheid van 54% is die op ‘NO’ zou hebben gestemd. Niet uittreden uit
het Verenigd Koninkrijk dus..! Kijk naar de filmpjes hieronder, die duidelijke taal spreken. De vraag is weer
hoelang deze filmpjes beschikbaar zullen zijn..! Het eerste filmpje is duidelijk bewijs, dat zelfs in de
rechtbank stand zou houden. Een meisje dat stemmen sorteert, legt op de ‘NO’-stapel, de getelde ‘YES’stembiljetten.. !!
Het blijkt dat in Glasgow, volgens de Daily Mail, de politie bezig is met een geval van verkiezingsfraude. Het
blijkt dat stemmers die bij stembureaus aankwamen en hun stemkaart inleverden, te horen kregen dat ze ‘al
gestemd zouden hebben’...! De politie in Glasgow zou de stembiljetten in kwestie in beslag hebben
genomen. Maar het is zomaar op een stembureau het geval; het blijkt dat de politie op klachten van kiezers
af moest, bij zo’n 10 stembureaus..!Het tweede filmpje toont beelden die ook weer voor zichzelf spreken:
Al maanden voor dit referendum stond de integriteit van deze verkiezingen al ter discussie. Tijdens de
stemdag bleek dat er mensen waren, die een stembiljet hadden gekregen voor hun kinderen, waarvan
sommigen 3 jaar of jonger waren..! Ook zij hadden dus ‘officieel’ hun stembiljetten kunnen ophalen en hun
keuze mogen maken… En wanneer we zouden spreken over het eventuele hertellen van de stemmen, blijkt
het dat de stembiljetten waarschijnlijk al zijn weggegooid; hertelling onmogelijk makend.. Klaar is Kees..
‘Een onderzoek uitgevoerd door het Engelse onderzoeksbureau ‘ICM research foundation’, dat vorige week
zondag, 3 dagen voor het referendum werd bekend gemaakt, toonde aan dat 54% van de Schotten vóór
afscheiding waren en dat er slechts 46% stemmers zouden zijn die anti-onafhankelijkheid zouden stemmen!’
MI5-spionagedienst, blijf weg van dit referendum
Het was Margot MacDonald, voormalig leider van de ‘Scottish National Party’, die heel typisch Schots, maar
wel heel opvallend, een brief geschreven hadnaar de baas van de Britse geheime dienst MI5, meneer
Andrew Parker, waarbij ze hem de verzekering vroeg dat MI5-spionnen zich niet zouden gaan bemoeien met
het referendum over een onafhankelijk Schotland. Maar als je dan hoort dat er in Dundee, zoals gezegd, 2x
een vals brandalarm afgaat, precies als de stemmen geteld worden, dan hangt daar wel de geur van MI5
aan..!
Het blijkt dat niet alleen de Queen Elizabeth en de ‘prime-minister’ David Owen hun best deden om
Schotland te bewegen bij het United Kingdom te houden, maar dat ook de onafhankelijk gewaande BBC,
meezong in het liedje van ‘Schotland moet eigenlijk ‘NO’ stemmen..!
De Schotse minister-president Salmond had de BBC er al voor uitgemaakt dat ze een ‘dirty tricks campaign’
voerden om de komende resultaten van het referendum te
beïnvloeden. Vanuit Westminster, waar de Britse regering zetelt,
kwamen al eerder en herhaaldelijk waarschuwingsschoten tegen
de Schotse onafhankelijkheid. Het zou de stabiliteit van het
Verenigd Koninkrijk ondermijnen en het internationale aangezicht
van het UK schade toebrengen. We weten dus precies hoe de
regerende macht tegenover een onafhankelijk Schotland staan..!
De beste spotprent van 2005 bracht het perfect in beeld. Maar het
Nederlandse volk ging het toch slikken.. Er waren kennelijk nog
meer ‘ingangen’…
Voorbeelden genoeg van verkiezingsfraude uit de geschiedenis..
Het is eenvoudig voor machtshebbers om het volk te verneuken
met een vals referendum of de uitslagen lekker uit te leggen zoals
het je uitkomt. Wat voor nut zou een EU-referendum dan hebben?
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Hebben de Ieren niet zolang moeten stemmen, tot er een ‘YES’ kwam op het referendum voor het Lissabonverdrag? En wat dacht je van ons Nederlanders in dat opzicht. Het is weliswaar geen stemfraude, maar de
regels zó draaien, dat je alsnog je zin krijgt, komt toch heel dicht in de buurt..
Ook wij weten hoe democratische uitspraken het volk worden verkracht. Want zo kun je het toch noemen,
als Balkenende zijn kans schoon ziet, om het Nederlandse volk een loer te draaien, wanneer hij de
stemming om een ‘Europese Grondwet’ omdraait en er een keuze van maakt voor een ‘Europees Verdrag’,
omdat blijkt dat voor het ondertekenen van een verdrag, de stemming van het volk
niet meer nodig is..!
De spotprent die je hierboven ziet, brengt het goed in beeld. Nederland wilde haar
bordje niet leeg eten; de Europese grondwet door de strot geduwd krijgen. Een
andere weg dus ingeslagen, zo moet Balkenende gedacht hebben. Weg van de
democratische weg, op zoek naar een geraffineerde oplossing. Het ‘Verdrag van
Europa’ werd bedacht en Balkenende bleek grondwettelijk gezien, dit verdrag,
namens alle Nederlanders te mogen tekenen. Dat heel Nederland daarmee moreel
een schop in het kruis kreeg, was voor JanPeter kennelijk minder van belang…!
Tot slot nóg maar een filmpje over de verkrachting van het Schotse referendum.
Een vrouw houdt de wacht, terwijl haar vriendin een stembus vol stopt met
stembiljetten, die ze uit een doos met voorbeschreven (?) stembiljetten af pakt.
Hoe bizar?
Er waren waarschuwingen vooraf..!
Afgelopen week zijn er van diverse kanten waarschuwingen geweest over de
mogelijkheden voor stemfraude, doordat met name de partijen zo dicht bij elkaar
lagen. En bijzonder vreemd is de afwezigheid van internationale waarnemers, die
toezicht houden op faire verkiezingen. Hierdoor werd het allemaal wel heel
eenvoudig voor de Britten om de Schotten in toom te houden..!
Zoals je hieronder in de screenprint van PressTV kunt lezen, hebben goedgeïnformeerde bronnen, vanuit anonimiteit gesproken met dit medium en verklaard
dat inderdaad de close-finish tussen beide partijen en de afwezigheid van
verkiezings-observatieteams vooral bijgedragen hebben aan de ernstige
aanwijzingen van stemfraude.
En zo simpel is het nou! Elke dummy kan het leren..
Verkiezingsfraude in ‘The Land of the Free’..!
Voor ongelooflijke stemfraude in het land van Vrijheid en Democratie, inderdaad.. de
VS, kijk je hier op de site werkelijk je ogen uit. Dus denk niet dat wat hier in Schotland
gebeurt, zo ver-van-je-bed is..! In de VS zijn mensen vermoord die de
verkiezingsfraude met stemcomputers aan het daglicht wilde brengen () en blijken in de
stemcomputers simpele programma’s ingebouwd te (kunnen) worden, die de stemmen
‘flippen’..
Dit wil zeggen dat deze computers van afstand kunnen worden uitgelezen, TIJDENS
de verkiezingsdag en dat de stemverhouding tussen Repubikeinen en Democraten
simpel kan worden omgedraaid. Heb je bijv. 100.000 Republikeinse en 200.000
Democratische stemmers in een kiesdistrict, dan klik je van afstand het programma
‘aan’, waarop de computer simpel de getallen ‘omdraait’ en de Republikeinen ineens
op 200.000 stemmers brengt.. (HIER)
Opnieuw is de vraag aan jou, of je deze informatie bij je houdt, of simpelweg deelt met
mensen om je heen. Want hoe simpel is anders de consequentie van het kuddegedrag
om deze fundamentele verkrachting van het democratisch grondbeginsel ongestraft te
laten..!?
http://www.wanttoknow.nl/overige/schots-referendum-stemfraude-overal/
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Jezus versus Satan in Oklahoma
maandag 22 sep 2014, 04:05 (Update: 22-09-14, 05:59)
Christenen hebben zich verzameld bij de kerkAbbot
Lawrence/Twitter
In de Amerikaanse staat Oklahoma demonstreren honderden
christenen bij een gebouw waar satanisten een zwarte mis houden.
Leiders van de Rooms-Katholieke Kerk hadden opgeroepen tot het
protest.
De gelovigen uit alle uithoeken van het land zingen en bidden. Een enkeling probeert satanisten bij de deur
van het evenementengebouw tegen te houden. Agenten verwijderden een vrouw die niet weg wilde gaan en
“Jezus houdt van jullie en ik ook!” schreeuwde naar bezoekers.
Geen mensenoffers
De leider van de satanisten, Adam Daniels, zegt tegen de krant The Oklahoman dat alle 92 beschikbare
kaartjes voor de zwarte mis verkocht zijn. “Hollywood wil je laten geloven dat we dieren en mensen offeren.
Ik ben blij dat we eindelijk kunnen vertellen waar satanisme echt om draait.”
De zwarte mis in een kleine zaaltje van het Civic Center trekt wereldwijd de aandacht. Buiten staan veel
journalisten en Adam Daniels wordt de hele dag gevolgd door een cameraploeg van een groot Amerikaans
televisiestation.
Bezorgde Duitsers
De burgemeester van Oklahoma City kreeg zelfs duizend e-mails uit Duitsland, waarom hij toch toestemming
had gegeven voor een evenement dat spot met het christendom.

Deze bacteriën kunnen kernafval opruimen
in Mens en Dier 20 september
Kernafval blijft meer dan 200.000 jaar levensgevaarlijke, radioactieve straling uitzenden. Jaarlijks komen er
tonnen radioactief afval bij. In landen waar veel kerncentrales staan is de opslag van dat afval nu al een
probleem.
Er waren al bacteriën bekend die giftig perchloraat kunnen omzetten in tafelzout. Er zijn ook microorganismen die puur goud kunnen produceren. Britse microbiologen hebben nu bacteriën ontdekt die
kernafval kunnen opruimen. De vondst is gepubliceerd in het Multidisciplinary Journal of Microbial Ecology.
Onderzoekers van de Universiteit van Manchester kwamen de zogeheten extremofielen onlangs tegen toen
ze bodemmonsters van een industrieterrein in Engeland analyseerden. Hoewel de bodem niet radioactief
was, bleek de grond wel vervuild te zijn met gevaarlijke stoffen die door een kalkoven in de buurt worden
geproduceerd.
Radioactief materiaal wordt doorgaans samengeperst om het volume te verkleinen, vervolgens in cement
gegoten en diep onder de grond bewaard. Als grondwater in aanraking komt met het kernafval, reageren de
stoffen met het beton. Daardoor ontstaat onder meer isosacharinezuur. Als dit zuur reageert met
radioactieve deeltjes, lossen de giftige stoffen op in water. Zodoende kan radioactief materiaal als het ware
meeliften op het zuur om te ontsnappen uit nucleaire afvalcontainers.
De bacteriën zijn gevonden in het Peak District in het noorden van
Engeland. De nieuw ontdekte bacterie ziet isosacharinezuur als
voedingsstof. De micro-organisme kan dus worden gebruikt om
kernafval op een veilige manier op te ruimen. Het onderzoeksteam
ontdekte ook dat sommige bacteriesoorten bij een gebrek aan
zuurstof gewoon overschakelen op nitraat of ijzer om
isosacharinezuur af te kunnen breken.
“We zijn erg geïnteresseerd in deze micro-organismen,” zei
Jonathan Lloyd van de Universiteit van Manchester. “Het feit dat ze
zich in enkele tientallen jaren hebben aangepast aan de omgeving,
maakt het zeer aannemelijk dat soortgelijke bacteriën zich op
dezelfde manier zullen gedragen en van isosacharinezuur rond kernafval leven. Kernafval blijft duizenden
jaren begraven, dus de bacteriën hebben tijd genoeg om zich aan te passen.”
Evolutie op zijn best!
[VICE, NewScientist] - © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/deze-bacterien-kunnen-kernafval-opruimen/

Nieuwsbrief 209 – 30 september 2014 – pag. 54

ISIS en Al-Qaeda gebruiken Saudische fatwa die beveelt alle Westerlingen uit te roeien
Desastreuze chaos Noord Afrika dankzij NAVO-ingrijpen in Libië –
Islam is in oorlog met het Westen
De Westerse politiek weigert nog altijd in te zien dat het
gewelddadige jihadisme door een groot aantal moslims wordt
gesteund. Foto: Enorme ISIS-vlag in een voetbalstadion in
Tunesië.
De aan Al-Qaeda verbonden terreurbeweging Okba Ibn Nafaa in
Tunesië is in slechts een week tijd al de derde jihadgroep die zich
heeft aangesloten bij ISIS. In Tunesië worden nu het hoogste aantal moslims gerekruteerd voor de
gewelddadige strijd die zich op zeker moment ook op Europa zal richten. Op de laptop van een in Syrië
gevangen genomen ISIS-terrorist werd namelijk een fatwa van een Saudische moslimgeestelijke
aangetroffen, waarin bevel wordt gegeven om alle ‘ongelovigen’, met name Westerlingen, uit te roeien.
Afgelopen dinsdag riepen Al-Qaeda in Noord Afrika (AQIM) en Jemen moslims in Irak en Syrië op zich te
verenigen in de jihad tegen de Amerikaans-Europese coalitie tegen IS, en iedereen compleet uit te roeien,
inclusief vrouwen en kinderen.
Jihadisten sterker dankzij ingrijpen NAVO
Dankzij het ingrijpen van de NAVO in het stabiele Libië en Tunesië in 2011 is Noord Afrika in een
desastreuze chaos veranderd. In beide landen werd een zogenaamde ‘dictator’ omver geworpen: Muammar
Gadaffi in Libië, en Zine al-Abidine Ben Ali in Tunesië. Ben Ali onderdrukte de jihadgroepen in zijn land,
maar die konden na zijn door het Westen gesteunde afzetting veel sterker worden. Vorige week kwamen 15
Tunesische militairen om in gevechten met Okba Ibn Nafaa.
Al vorig jaar was in een voetbalstadion in Tunesië een enorme vlag van ISIS te zien. Vanaf de Perzische
Golf tot de Atlantische Oceaan, overal in Noord Afrika beantwoorden moslims de oproep van ISIS en AlQaeda om de wapens op te pakken. Alleen al uit Tunesië zijn 2400 jihadisten afkomstig. Zeker 8000
mannen die zich eveneens bij de jihad wilden aansluiten zijn door de autoriteiten vastgezet.
Uitroeien ongelovigen
Op de in Syrië buitgemaakte laptop werden niet alleen gedetailleerde plannen aangetroffen voor het
verspreiden van de builenpest in Europa en het fabriceren van bommen, maar tevens een 26 pagina’s
tellende fatwa van de Saudische moslimtheoloog Nasr Al-Fahd. In zijn ‘boodschap aangaande het bevel
voor het gebruik van massavernietigingswapens’ (Tabyeet) verwijst hij naar het werk Kashf Al-Qina (Het
verwijderen van de Dekmantel (lett. sluier)) van Al-Bahutti, die schrijft dat het
‘... toegestaan is om de Kafirs (ongelovigen) te verbranden en in slangen en schorpioenen te werpen. Het is
tevens toegestaan hen uit te roken, te verdrinken en hun gebouwen boven hun hoofden te vernietigen. De
betekenis van Tabyeet is dat als je moordt, je dit goed moet doen... En het is toegestaan om hen te
vermoorden, zelfs als het om hun vrouwen en kinderen gaat, want die zijn in de Tabyeet inbegrepen.’
Noord Afrika valt ten prooi aan het beest
De Bijbelse profeet Ezechiël (30:5) voorzegde dat het laatste rijk in de eindtijd (het rijk van ‘het beest’) onder
andere zal bestaan uit ‘Ethiopië (lett. Cush of Nubië = Soedan), Put (Libië, maar in de breedste zin alle
staten ten westen van Egypte, inclusief Marokko), Lydië (in centraal-west Turkije) en heel Arabië (lett. ‘de
gemengde bevolking’, zie NBV) en Kub (lett. ‘mannen uit een land van bondgenoten’, zie NBV)’ ; landen die
samen met Egypte door ‘het zwaard’ zullen vallen (vs.4).
Enkele weken geleden berichtten we dat de genoemde ‘bondgenoten’ in oprichting zijn, toen de Unie van
Moslimgeestelijken in Turkije de komst van een pan-islamitische confederatie aankondigde, met Turkije als
centrum van dit ‘echte’ Islamitische Kalifaat. Kortom: het rijk van het beest is nu daadwerkelijk in de maak.
Islam is in oorlog met Westen
De gevestigde politieke- en media orde doet nog altijd alsof de jihadisten niets te maken hebben met de
islam. Het probleem is echter dat ieder land waar moslims de meerderheid of een invloedrijke minderheid
worden, ten prooi valt aan de ware islam, die niets anders beveelt dan de gewelddadige verovering,
onderwerping en desnoods uitroeiing van alle niet-islamitische volken. Zelfs het eens zo seculiere Turkije is
in de afgelopen jaren in ijltempo in een islamistische staat veranderd.
Europese en Amerikaanse politici mogen dan volhouden dat wij niet in oorlog zijn met de islam, maar de
islam is wél in oorlog met ons, omdat dit letterlijk in de Koran wordt bevolen. Het zal wellicht nog een aantal
jaren duren voordat die oorlog ook bij ons voor de drempel staat. Hopelijk is het dan nog niet te laat om het
tij te keren.
Xander - (1) Shoebat / Daily Star
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Maarten van Rossem, republikein in hart en nieren over het koninklijk huis
By SDB redactie E.B - september, 21st 2014
ooie feestjes zijn er om bedorven te worden. En ja, voor zoiets is
Maarten van Rossem (1943) nooit te beroerd. Laat dat maar aan
hem over. Want het klinkt leuk, ‘tweehonderd jaar koninkrijk’, alleen
klopt het niet. Natuurlijk, in november 1813 arriveerde Willem I, de
zoon van stadhouder Willem V, met een Engels oorlogsschip in
Scheveningen om koning van Nederland te worden, precies
tweehonderd jaar geleden. Tot zover niks aan de hand.
‘Het is Jan Klaassen en Katrijn, maar dan zonder deegrol’
Tweehonderd jaar koninkrijk – steek maar vast uit die vlaggen.
Alleen zien we dan gemakshalve over het hoofd dat Nederland vlak daarvóór ook al een koning had:
Lodewijk Napoleon (1806-1810), de broer van Napoleon. Van Rossem weet het: dat is tegen het zere been.
Maar feiten zijn nou eenmaal feiten.
“Lodewijk Napoleon was onderdeel van de Franse bezetting, en daardoor telt hij kennelijk niet mee. Maar hij
was wel degelijk koning. De moderne eenheidsstaat Nederland is geheel een product van de Franse
bezetting, met medewerking van de Nederlanders. Geen creatie van onszelf. Volgens de overlevering was
Lodewijk Napoleon een populaire vorst, die alles deed wat een behoorlijke koning hoort te doen. Wanneer er
een ramp gebeurde, trad hij direct op als Grote Trooster. Toen er in Leiden een kruitschip ontplofte,
ontfermde hij zich naar verluidt liefdevol over het volk. Napoleon heeft hem weer uit zijn functie ontheven
toen bleek dat hij te aardig voor de Nederlanders begon te worden. Hij werd zelfs Lodewijk de Goede
genoemd. Daar moest Napoleon natuurlijk niets van hebben.”
In 1813 trad Willem I aan, als ‘eerste soevereine vorst’ van de Verenigde Nederlanden. En laat Van Rossem
nou eens complimenteus zijn: die Willem I was beslist een bekwame vorst.
“Hij had in elk geval een idee waar het met het land naartoe moest. Toen het Congres van Wenen in 1815
besloot dat België bij Nederland zou worden gevoegd, was dat voor Willem I een schitterend cadeau. In één
klap was zijn koninkrijk een flink stuk groter. Helaas voor hem liep er iets fout: de Belgen kwamen in
opstand. Liepen die trouweloze eikels zomaar ineens weg. Hij heeft nog met een tiendaagse veldtocht
geprobeerd de Belgen onder de duim te krijgen. Maar de Fransen drongen Willem weer terug. Pas na negen
jaar heeft hij zich met grote tegenzin bij de situatie neergelegd. Dat heeft heel veel geld gekost. Na zijn
abdicatie in 1840 is hij in Berlijn gaan wonen. Mokkend en teleurgesteld.”
Willem I sprak overigens amper een woord Nederlands.
Dat kwam doordat hij zijn hele leven aan het hof Frans had gesproken. Willem I was onderdeel van een panEuropese adellijke elite. Op zichzelf had hij niet veel met Nederland. Hij zocht gewoon een aardig landje om
te kunnen runnen. Willem I was een soort CEO, en Nederland was zijn company.”
En het was wel typisch een familiebedrijf, waarin vader door zijn zoon werd opgevolgd.
“Zeker. Dat gebeurde niet op basis van verdiensten of capaciteiten. Willem II was
een schertsfiguur, een wispelturige, beïnvloedbare man. Hij had wel een militaire
carrière gehad. Hij was adjudant van Wellington geweest, en was zelfs gewond
geraakt bij de Slag bij Waterloo. Daardoor werd hij als een soort nationale
oorlogsheld beschouwd. In politiek opzicht was Willem II een onbenul. Hij heeft
zelfs overwogen om de Belgische opstand te gaan leiden, tot grote ergernis van
zijn vader. En zijn zoon, Willem III, was helemaal een malloot. Die werd niet voor
niets in een beroemd pamflet koning Gorilla genoemd. Hij was een man met
uitzonderlijk nare trekjes. Als hij een vuurtje vroeg aan zijn lakeien, treuzelde hij
expres net zo lang met zijn sigaar tot zij hun fikken brandden. Vond-ie leuk. En
als zo’n lakei “au!” riep, dan hield Willem voor straf twee weken salaris in. Toen
hij na verloop van tijd begon te dementeren, ging hij staatsstukken ondertekenen
met gefingeerde pausnamen. Willem III heeft zich nog decennialang verzet tegen
het feit dat hij als koning niks te vertellen had. Daar lijden alle vorsten aan. De
tragiek van de vorst is dat iedereen hem naar de ogen kijkt, terwijl hij op de keper beschouwd een volstrekte
nulliteit is.”
Is de invloed van het koninklijk huis in latere jaren groter geworden?
“Nee. Vorsten hebben in Nederland nog altijd geen fluit te vertellen. Dat is onder Willem-Alexander zelfs
extremer geworden. Vroeger had je nog “het Geheim van Huis ten Bosch”. Beatrix benoemde een
informateur. Men veronderstelde dat de koningin het formatieproces daarmee behoorlijk kon sturen. Het is
algemeen bekend dat zij Paars best een geinig ideetje vond en daar dus ook aardig haar best voor heeft
gedaan. Maar ook dat bestaat niet meer. De vorst mag zich niet meer met de formatie bemoeien. Het
koninklijk huis heeft tegenwoordig niks meer te vertellen. De koning is een figure headgeworden, een
boegbeeld. En een schip vaart zónder boegbeeld net zo goed als mét boegbeeld.”
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Hebt u zelf enige affiniteit met het koningshuis?
“Núl! Ik heb veel liever een gekozen president. Daar kun je
tenminste ook weer van af. Met het koninklijk huis zitten we
langdurig opgescheept. Het ergst aan dat koninklijk huis zijn nog
niet eens die lui zelf, maar die dwepers eromheen. Die zielenpoten
die op tilt slaan van alles wat met de Oranjes te maken heeft. Ik
hield een aantal jaren geleden een lezing voor een Amsterdamse
bank ten overstaan van een zaal vol deftige mannen in pakken.
Toen kwam opeens een van de zoons van Pieter en Margriet
binnen. Die hele zaal begon eerbiedig te knipmessen. Ik wist niet
wat ik zág. Iemand zei stralend tegen mij: “En u mag naast hem
zitten, mijnheer Van Rossem”, op een toon alsof ik een heel groot cadeau kreeg. Ik zei: “U mag naast hem
zitten? Hij mag verdorie blij zijn dat hij naast mij mag zitten!” Die vreselijke lakeihouding die mensen meteen
aannemen zodra er iemand van het koninklijk huis in de buurt is… Dat heb ik er zo op tegen: dat koninklijk
huis maakt van burgers automatisch onderdanen. En ik vóél me helemaal geen onderdaan. Ik stak dat die
avond ook bepaald niet onder stoelen of banken. Daar werden ze allemaal erg zenuwachtig van. Overigens
was die zoon van Pieter en Margriet beslist een aardige jongen. We raakten in een buitengewoon
interessant gesprek verwikkeld over zijn opa Bernhard. Hij maakte duidelijk dat hij totaal niet van “Benno”
gecharmeerd was. “Hebt u het ook zo schandalig gevonden?” vroeg hij, doelend op al die affaires en die
hele situatie rondom dat zwarte schaap van de familie. Misschien klap ik nu uit de school, maar uit alles
bleek dat het hem persoonlijk allemaal enorm dwarszat. Hij vond duidelijk dat zijn opa zich had misdragen.
Daar had hij alle gelijk van de wereld in.”
Is het koninklijk huis per definitie interessant voor een historicus?
“Sommige elementen zeker. Wat Willem van Oranje ooit heeft
gedaan – met verve leidinggeven aan de opstand tegen Spanje –
is historisch van groot belang. Maar die tak van de familie is
uitgestorven. Jij en ik zijn net zozeer familie van Willem van Oranje
als Beatrix. Uiteindelijk is er een extreem zijtakje uitgekozen om de
boel dan maar te gaan leiden. Verder is het Huis van Oranje niet
van enig belang voor Nederland. Als ze in het Eerste
Stadhouderloze Tijdperk hadden besloten om de zaak op te
doeken, dan was er niets aan de hand geweest.”
In tijden van rampspoed is het koninklijk huis wel degelijk een
samenbindende factor.
“Dat samenbinden kan een president net zo goed.”
Maar die is na vier of acht jaar weer weg.
“Dat kan een grote opluchting zijn.”
Wilhelmina was in de Tweede Wereldoorlog vanuit Londen voor veel Nederlanders een houvast.
“Menigeen gelooft maar al te graag dat Hitler in feite is verslagen doordat zij zo moedig standhield. Tja…
zalig zijn de eenvoudigen van geest.”
Bijna iedereen kan zich ook nog de beelden van de Bijlmerramp herinneren, toen Beatrix als een troostende
Moeder des Vaderlands met slachtoffers praatte.
“Waarom zou zij dat beter kunnen dan pakweg Ruud Lubbers, die toen premier was? Die had ik het zo
horen doen: “Zal ik even een stukje met u mee lijden? Zal ik anders even een stukje ambulance voor u
rijden?” Het is maar net wat voor afspraak je met elkaar maakt. Daar heb je geen koningshuis voor nodig. Ik
zie werkelijk geen enkele rol voor die lui weggelegd.”
Wat maakt een Oranje tot een Oranje?
“Ze vertegenwoordigen een breed spectrum mensentypen,
variërend van volstrekt incompetente gekken tot lui die hun vak
serieus nemen. Bij Beatrix denk ik vaak: die vrouw was een betere
zaak waardig geweest. Was die maar CEO bij een grote
onderneming geweest. Dan hadden we veel meer van haar
talenten kunnen profiteren.”
Maar wat kenmerkt dat huis precies?
“Dat zij weinig geluk hebben gehad met de bevruchters die ze uit
Duitsland hebben gehaald. Prins Hendrik, Bernhard, dat waren
allebei miskopen. Claus daarentegen was een integere figuur. Zijn tragiek was dat hij eraan kapotging dat hij
zijn talenten niet werkelijk kon benutten. Verder geen kwaad woord over de man. Claus was een uiterst
fatsoenlijke tobber. Die latere impuls uit Argentinië heeft heel goed uitgepakt. Máxima heeft het charisma,
Willem- Alexander sukkelt er een beetje achteraan. Je ziet ook hoe Máxima van die belangstelling geniet.
Best mooi dat dat kan met zo’n volstrekt inhoudsloos baantje.”
Zal er onder Willem-Alexander iets veranderen aan de invulling van het koningschap?
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“Hij heeft al wel duidelijk gemaakt dat hij geen liefhebber van het strikte protocol is. De vraag is hoe goed dat
zal uitpakken. Beatrix dééd tenminste nog alsof het sprookje echt bestaat. Zij dacht waarschijnlijk: het is een
spel, maar dat ga ik nu wel zo serieus mogelijk spelen. Dat werd haar aanvankelijk niet in dank afgenomen,
als dochter van de Spruitjeskoningin. Maar ik kan haar uitgangspunt goed begrijpen. Als je dan toch in die
gouden kooi zit, zorg dan dat je als kanariepiet het fraaist mogelijke lied aanheft.”
Liefst tot in lengte van dagen?
“O nee! Dat koningshuis is totaal achterhaald. We moeten ermee stoppen. Voor die mensen zelf is het ook
zielig. Die kunnen niks doen of er wordt kritiek op hen geuit. En daar kunnen ze dan weer niks op
terugzeggen. Kopen ze een keer een leuk huis in Mozambique, is het wéér niet goed. Want dat moet je hun
wel nageven: ze wonen bijna allemaal op stand en met mooi uitzicht. Overigens wél op onze kosten.”
U had voor die president géén huisvesting in gedachten?
“Ik had voor hem een leuke doorzonwoning in Alblasserdam op het oog. Met een schuurtje met een
elektrische fiets erin, waarmee hij dan op zaterdag naar de Aldi kan.”
U ziet werkelijk niet één functie weggelegd voor het koningshuis?
Staatsieportret van Beatrix als koningin
“Nee. En als er al een functie is, dan kan die heel gemakkelijk worden
overgenomen door mensen die geen familie van elkaar zijn. Je moet mensen
kiezen op grond van hun capaciteit en talent, niet op grond van geboorte. Stel je
voor dat de opvolging bij Shell al bij geboorte vastlag. Zoiets zou iedereen absurd
vinden. Maar dat Beatrix automatisch wordt opgevolgd door haar oudste zoon,
daar hoor je niemand over. Dat déúgt toch niet?Wat mij het meest dwarszit, is dat
ik geen staatshoofd kan worden in dit land. Zelfs wanneer ik grote heldendaden
verricht, duizenden medeburgers van een wisse dood weet te redden en door
grote mensenmassa’s op de schouders word genomen, dan nóg kan ik geen
staatshoofd worden. Niemand kan dat. Behalve de dochters van WillemAlexander. Ik heb overigens niks tegen die jongen zelf, hoor. Het lijkt me een
vriendelijke, trouwhartige vent. Maar met die dochters heb ik nu al medelijden. Dat
je je later moet laten rondrijden in een koets, wuivend en al. Een schrikbeeld! Echt, het is een poppenkast.
Meer niet. Het is Jan Klaassen en Katrijn, maar dan zonder deegrol. Al acht ik die Máxima tot alles in
staat…”
Met dank aan: http://historiek.net

Draghi heeft biljoen te verdelen
Geplaatst op 22 september 2014 door Auteur
Mario Draghi van de ECB heeft in de gaten dat er wat moet gebeuren. De werkloosheid in de Eurozone is
nog steeds torenhoog. De economie leek even iets op te krabbelen, maar een overtuigende opgaande trend
blijft uit. Onze welvaart kalft in rap tempo af.
Op 22 augustus 2014 kondigde Draghi daarom maatregelen aan. De eurolanden moeten
hun begrotingsregels flexibeler toe gaan passen om zo het economisch herstel in de eurozone te
bevorderen. Het leek heel wat, iedereen dacht even dat we eindelijk konden stoppen met die draconische
bezuinigingen, maar nee, toch niet.
De boodschap kwam erop neer dat bedrijven de vrijheid moeten krijgen om werknemers met de rug tegen
de muur zetten: salaris inleveren of wegwezen jij.
Enkele dagen later op 4 september jl. was er weer een historische gebeurtenis voor Draghi. De pers en
natuurlijk de beleggers zitten er altijd bovenop: de meeting van de ECB. Daar liet Draghi weten dat hij de
rente nog verder gaat verlagen en dat hij 1 biljoen euro in de economie wil pompen.
Draghi’s aankondiging van augustus viel bij nader inzien nogal tegen. Maar het voorstel van 4 september is
– we moeten het toegeven – werkelijk een fantastisch idee. Als we de crisis achter ons willen laten, moet er
gewoon veel meer geld in omloop komen.
De Grote Contractie
De beroemde econoom Milton Friedman heeft onderzoek gedaan naar de Grote Depressie die in het begin
van de vorige eeuw de VS en ook Europa teisterde. Zijn conclusie was dat de Grote Depressie zo’n ernstige
vorm heeft aangenomen en zo lang bleef duren doordat de banken in die tijd de geldhoeveelheid steeds
meer verkrapten. Hij noemt de Grote Depressie daarom ook wel de Grote Contractie.
Ook de huidige depressie kan op deze manier verklaard worden. Tot 2007 was er veel geld ter beschikking.
Enorme sommen zijn bijvoorbeeld naar de woningmarkt gegaan. Na 2008 kan bijna niemand meer een
lening krijgen.
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In tijden van crisis zijn banken terughoudend. Banken vragen meer aflossingen van leningen dan dat ze
nieuwe leningen verstrekken,waardoor de geldhoeveelheid kleiner wordt.
Ondanks ultralage rentes en massaal geld drukken door centrale banken is er te weinig geld in omloop,
waardoor de depressie maar niet overgaat.
Biljoen naar de banken
De redenering van Draghi klopt dus: er moet nodig geld bij. Maar daarna gaat het helemaal fout. Want aan
wie gaat Draghi het geld geven?
De tegenvallende kredietverlening in de eurozone moet worden aangepakt. De kritiek die de ECB op zulke
ingrepen krijgt, komt vaak uit de ‘reële economie’. Bedrijven en gezinnen zouden volgens critici weinig
voordelen ondervinden van de stimulusmaatregelen.
Het is eerder de ‘haute finance’ en de effectenbezitters die feesten na dergelijke uitspraken. Het
ultragoedkope geld vindt eerder zijn weg naar de kapitaalmarkten dan naar de partijen die het krediet het
meeste nodig hebben.
Het geld gaat niet direct de reële economie in, het gaat naar de banken. Draghi ‘hoopt’ dat de banken het
geld uit gaan lenen aan particulieren en het MKB, maar:
Je kunt het paard wel naar het water brengen, maar je kan het niet verplichten om te drinken.
Als de banken meer kans op rendement zien op de kapitaalmarkt dan in de reële economie (van
huishoudens en MKB-bedrijven) gaan ze die 1 biljoen helemaal niet uitlenen, ze gaan ermee beleggen,
speculeren, feestje bouwen.
Winst maken voor zichzelf dus, want daar gaat het de bankensector uiteindelijk allemaal om.
Biljoen naar ons
Draghi denkt dat we gek zijn. Als het hem werkelijk ernst is en hij wil de economie stimuleren, de
werkloosheid bestrijden en welvaart creëren, dan moet hij zorgen dat het geld in de reële economie (de
samenleving van u en mij) terecht komt. Via de banken lukt dat niet, omdat ze het geld niet doorsluizen naar
ons, maar het voor zichzelf houden.
Draghi’s actie kan alleen succesvol zijn door de 1 biljoen direct op onze bankrekening te storten, op die van
u en die van mij. Kan dat dan? Waarom niet? Waarom zou het via de banken moeten gaan?
Geen lullige 900 euro de man erbij, zoals de vakbonden nu voorstellen. Dat zet geen zoden aan de dijk.
Maar eerder 9.000 euro p.p. En niet alleen voor de werkenden, maar voor iedereen. Niet te zuinig. Als je een
hypotheek of een andere lening hebt, moet je die hiermee een stukje aflossen. Heb je geen lening dan kun
je dit geld vrij besteden…
Dit lijkt op de uitvoering van het moderne jubeljaar zoals onder andere de Nederlandse econoom Ad
Broere en de Australische econoom Steve Keenvoorstellen.
Bijkomend voordeel van deze constructie: zo’n kapitaalinjectie die direct naar de burgers gaat, is rentevrij.
Als de geldverruiming via de bankiers zou verlopen, moeten wij hen rente betalen. Terwijl de banken zelf
vrijwel gratis geld krijgen (ze kunnen nu tegen 0,05% rente lenen van de ECB), rekenen ze ons toch
minimaal 3 à 4% (en vaak nog veel meer). Een enorme marge. Makkelijke winst voor de bankensector, een
enorme ballast voor ons.
En mochten wij niet meer kunnen betalen, omdat de rente stijgt of door onverwachte tegenslag, dan neemt
de bank het onderpand van de lening in bezit. Zo wint de bank altijd.
Rente verrijkt de bankiers, maar is een sta-in-de-weg voor economische bloei.
In het kort gezegd: we hebben wel behoefte aan meer geld in omloop, maar niet aan meer schulden.
Daarom moet deze kapitaalinjectie buiten de bankensector om.*) De banken kunnen / willen immers alleen
geld de economie in pompen door ons nieuwe leningen met bijbehorende rentelasten aan te smeren.
OK, nu even rekenen: Draghi heeft 1 biljoen. De EU-lidstaten hebben samen511.763.000 inwoners. Er zou
dus ongeveer 2.000 euro p.p. te verdelen zijn. Maar het ECB loopt ten opzichte van andere centrale banken
fors achter met de liquiditeitsvoorziening. In onderstaande grafiek kun je zien dat de FED en de CB van
Japan veel meer geld in omloop brengen. Als het ECB een beetje bij wil blijven zou een injectie van
minstens 4 biljoen meer op z’n plaats zijn. 9.000 euro p.p. is gewoon haalbaar.
En dan zul je eens zien hoe snel de economie er weer bovenop is. Huishoudens trekken de knip open. Het
MKB gaat weer floreren. En al die mensen die het water aan de lippen stond, kunnen ein-de-lijk ook eens
een leuke set kleren en een nieuw bankstel aanschaffen.
Mensen durven te breken met een baan waar ze niet veel aan vinden en gaan iets doen waar hun hart ligt.
Een golf van creativiteit en blijdschap zal door het land stromen.
*) En als we niet over een paar jaar tegen dezelfde problemen aan willen lopen, moeten we in één moeite
door de banken maar helemaal van geldschepping en rente afhelpen.
http://langleveeuropa.nl/
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Rusland enig overgebleven hoop voor Westerse gezinswaarden
door KN
Hoewel Rusland in de Westerse wereld een steeds slechtere pers
krijgt, worden bepaalde aspecten van de samenleving daar steeds
meer door sociaal behoudende activisten als voorbeeld
voorgehouden.
Dit werd duidelijk tijdens een conferentie die begin deze maand in
het Kremlin werd gehouden.
Op 10 september spraken daar sprekers uit heel de wereld die het
eens waren dat seksuele immoraliteit de structuur van het
Westerse gezin diepgaand heeft aangetast. Op het Large Family and Future of Humanity Forum (LFFH
Forum) waren 45 naties vertegenwoordigd. Duizend afgevaardigden van deze naties hadden de reis naar
Moskou gemaakt.
De conferentie hield zich bezig met sleutelvraagstukken zoals abortus, ‘homohuwelijk’, en gay prides,
waarvan de deelnemers vinden dat die de traditionele waarden ondermijnen in de gebieden, waar dergelijke
denkwijzen prominent zijn geworden. Schrijver Julio Severo merkte op dat het gastland de enige plaats is
waar gezinswaarden nog levend zijn.
Naar zijn mening “vormt Rusland de hoop voor conservatieve strijders in een wereld die toenemend
gecorrumpeerd raakt door de Westerse ontaarding van vrije seks, opgelegde abortus, alomvattend immoreel
seksueel onderwijs, geboortebeperking en homoseksuele indoctrinatie via media en scholen”. De Russische
president Vladimir Poetin had de deelnemers aan de conferentie welkom geheten met een persoonlijke
boodschap, waarin hij de “uitholling van morele waarden” in de wereld betreurde.
Volgens LifeSiteNews opende Kirill, patriarch van Moskou de bijeenkomst met een nadrukkelijke
steunbetuiging aan het gezin. Metropoliet Hilarion, het hoofd externe relaties van de Russisch-orthodoxe
Kerk, wees op de onderdrukking van hen die opkomen voor het huwelijk, met Frankrijk als concreet
voorbeeld. Hij vroeg aandacht voor Europa’s “diepe demografische crisis” en betreurde dat “wettige moord –
abortus – er massaal wordt toegestaan zonder dat iemand iets zegt.”
Rabbi Berel Lazar, opperrabbijn van Rusland, zei dat er in het Westen een vreemde “levensstijl” opgekomen
is die kinderen verwerpt. “God zij dank is dit niet mogelijk in het Rusland van vandaag”, zei hij. De katholieke
aartsbisschop Vincenzo Paglia, sprak per video de conferentie toe. Hij noemde het gezin de “hoeksteen” van
de samenleving en niet zomaar een “bouwsteen”. Hij waarschuwde dat er tegenwoordig veel wetten zijn die
het gezin verzwakken.
Hoewel de organisatoren benadrukten dat hun doel was het “natuurlijke gezin” te beschermen en de
verdediging te bevorderen “van de integriteit van het menselijk leven vanaf het moment van conceptie tot
aan de natuurlijke dood”, hebben media binnen en buiten Rusland hen voorspelbaar weg proberen te zetten
als kwezels en haatzaaiers.
Mikpunt was vooral Jelena Mizulina, de volksvertegenwoordigster die een drijvende kracht was achter de
anti-homopropagandawet in Rusland die in het Westen veel stof deed opwaaien. “Ik ben er zeker van dat in
Europa een forum als dit niet mogelijk zou zijn”, zei ze. “En als die al gehouden zouden worden, dan niet in
het Kremlin (de regeringszetel, -red.) maar ergens buitenaf.” (Western Journalism)

De EU gaat tegen de tijdsgeest in
Geplaatst op 23 september 2014 door admin
Op De Nieuwe Realist een leuke nieuwe visie op het handelen van de EU:
In 1960 waren er wereldwijd slechts zo’n 95 landen. Nu bestaan er al zo’n 195 zelfstandige naties (moeilijk
precies te tellen omdat sommige betwist worden).
Wereldwijd snakken volkeren naar meer zelfbestuur en trachten zij zich te onttrekken aan grotere politieke
constructies of rijken. Van Oost-Timor tot Zuid-Soedan, van Montenegro tot Oezbekistan, overal zijn er
nieuwe naties gevormd. Deze ontwikkeling strookt ook met het idee van het zelfbeschikkingsrecht voor
volkeren zoals vastgelegd in een VN resolutie. Toch is er één continent dat resoluut tegen deze stroom
ingaat en beweert dat de hele wereld één land aan het worden is, wat dus een fabel is.
Dat continent is Europa.
Lees snel verder op De Nieuwe Realist.
De unificatie en harmonisatie-drang van de EU-elite gaat inderdaad in tegen de trend. Gaat het alleen over
een baan-garantie voor duurbetaalde en compleet verwende carrière-politici, of gaat het verder…
Met MH370, MH-17, Ebola, 3/11,3/11, 9/11, 7/7, hun obsessie met fracking en GMO, het zelfbedrog,
het eindelozegeld-grijpen, etc… LLE heeft zo’n vermoeden.
De EU maakt meer kapot dan je lief is.
Lang Leve Europa! http://langleveeuropa.nl/
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Ramp Nederland voorspeld door Georgia Guidestones? (video)
Er is wereldwijd toch wel wat opschudding ontstaan over dat er onlangs een
steen is toegevoegd aan de Georgia Guidestones.
Een steen met daarop het jaartal 2014 die daar niet zonder reden in is
geplaatst.
Ongeveer een jaar nadat het monument in 1980 werd opgericht werd er door
het bedrijf dat het monument in opdracht van een onbekend iemand met de
schuilnaam R.C. Christian had geplaatst, Elberton Granite, een handleiding gepubliceerd, The Georgia
Guidestones Guidebook. Het is een uitleg van de bedenkers/makers van dit monument waarin ze er geen
enkele twijfel over laten bestaan wat hun doelstellingen zijn.
De wereld is klaar voor éénwereldregering en we zullen er alles aan moeten doen om de wereldbevolking
binnen de perken te houden.
In dat document leggen ze verder uit dat de situatie op deze wereld met zoveel mensen niet te handhaven is
en dan worden met name drie landen genoemd, waaronder Nederland.
De twee andere landen die specifiek worden genoemd zijn Haïti en Japan.
Hier een deel van de tekst uit de Guidebook waarin dit voorkomt:
Dit document is geschreven in 1981 en er worden drie landen specifiek genoemd waar volgens de makers
van het monument de overbevolking een serieus probleem is en
dat zijn dus ook de landen waar men dan graag zo snel mogelijk
een oplossing voor deze overbevolking zou zien.
Haïti, Japan en Nederland.
Is het dan toeval dat sinds die tijd twee van de drie zijn getroffen
door enorme “natuurrampen” die korte metten hebben gemaakt
met een deel van de bevolking in die landen?
Haïti:
De aardbeving in Haïti in 2010 was een zware aardbeving die zich
voordeed op dinsdag 12 januari 2010. Op 24 januari waren er
150.000 slachtoffers begraven en op 10 februari was het dodental
reeds opgelopen tot 230.000, volgens cijfers van de Haïtiaanse
regering. Het aantal gewonden bedroeg op 24 februari 310.000. Op
23 januari werden door de regering de zoek- en reddingsacties
gestaakt, al werden ook in de dagen en weken daarna nog enkele
mensen levend uit het puin gehaald. Door de aardbeving zijn ruim 1,5 miljoen Haïtianen, een zesde van de
bevolking, dakloos geworden.
Japan:
De zeebeving nabij Sendai in 2011 was een zware zeebeving die zich voordeed op 11 maart 2011 voor de
noordoostkust van het Japanse eiland Honshu. De zeebeving veroorzaakte een tsunami, die veel schade
aanrichtte in Japan en ook andere delen van de Pacific Rim bereikte. De tsunami bereikte een hoogte van
iets meer dan tien meter bij de kernenergiecentrale Fukushima, met een aantal ongelukken op de
kerncentrale als gevolg.
Naast alle directe slachtoffers telt zeker in het geval van Japan dat het uiteindelijk aantal mensen dat zal
bezwijken ten gevolge van deze rampen nog vele malen hoger is. De in de doofpot gestopte Fukushima
ramp zal de komende jaren nog ontelbare slachtoffers maken.
Al jarenlang worden er vraagtekens gezet bij beide bovenstaande natuurrampen. En bij beiden wordt al
jarenlang met de vinger richting HAARP gewezen.
Martin Vrijland heeft een uitgebreid artikel geschreven over HAARP, waarin onder andere staat:
“In de bossen van Alaska ligt het H.A.A.R.P complex. Volgens het Pentagon is H.A.A.R.P een onschuldig
wetenschappelijk onderzoekscentrum, maar volgens veel deskundigen is dit Amerika’s geheime wapen dat
inmiddels al jaren lang wordt ingezet om gebieden onder controle te krijgen. Ik noem even een opsomming:
aardbeving Haïti (zie hier), de aardbeving in Fukushima en de recent de aardbeving in Iran.”
Haïti en Japan, beiden genoemd in de Guidestones Guidebook als landen met een serieus
overbevolkingsprobleem waar wat aan gedaan moet worden. Beiden getroffen door een natuurramp die
waarschijnlijk geen natuurramp is. Beiden landen tellen grote aantallen slachtoffers met voor Japan nog veel
meer in de nabije toekomst.
In het derde land dat wordt genoemd, Nederland, is nog niets gebeurd. Of toch wel, maar met een geheel
andere aanpak? Hebben we niet zonder reden nu 5,3 miljoen chronisch zieke mensen in
Nederland (eenderde van de complete bevolking!) met een prognose van het RIVM dat dat in 2030 zal zijn
opgelopen tot 7 miljoen.
https://www.youtube.com/watch?v=j31V_2RmudM
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8397:ramp-nederland-voorspeld-doorgeorgia-guidestones&catid=69:occult&Itemid=81
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Ebola, serieuze bio-aanval op de mensheid
Wanneer je besmet raakt met Ebola dan is dit virus niet van jou maar
is het eigendom van de Amerikaanse overheid.
Het vormt onderdeel van een groter plan waarbij Ebola, een
genetisch gemanipuleerd organisme, wordt ingezet als biowapen
tegen de mensheid.
Op dezelfde dag dat het farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline een
boete krijgt van 490 miljoen Dollar van de Chinese autoriteiten voor
het leiden van een illegaal omkoopsysteem in dat land, wordt er door
de media bekend gemaakt dat er een testcampagne wordt gestart met mensen voor een Ebola vaccin.
En raadt eens welk bedrijf dit vaccin gaat produceren wanneer dit er doorheen wordt gedrukt en
“goedgekeurd”? Hetzelfde bedrijf dat ook heeft toegegeven dat ze in Amerika een omvangrijk crimineel
omkoopnetwerk hebben waarbij regelmatig geld werd overgemaakt naar meer dan 40.000 artsen die
vervolgens gevaarlijke “medicijnen” voorschrijven aan hun patiënten.
Dat is hetzelfde beboette bedrijf, GlaxoSmithKline, dat nu 60 “vrijwilligers” gaat injecteren met een
experimenteel Ebola vaccin.
Normaal gesproken zijn er jaren van testen met mensen nodig voordat een vaccin wordt goedgekeurd voor
gebruik. Van dit alles is nu geen sprake want vanwege de oncontroleerbare Ebola uitbraak in West Afrika
wordt dit experimentele vaccin er met onvoorstelbare snelheid doorheen gedrukt.
Dat is verbazingwekkend omdat het onmogelijk is.
Iedere viroloog die met vaccins werkt kan uitleggen dat het proces tussen het vaststellen van een infectie
door een nieuw type virus en het produceren van een vaccin dat klaar is om op mensen getest te worden,
veel langer in beslag neemt dan een paar weken. Klaarblijkelijk moeten we nu allemaal geloven dat er een
wetenschappelijk wonder heeft plaatsgevonden, waardoor de farmaceutische industrie erin is geslaagd met
het zwaaien van een toverstaf om een vaccin te maken dat geschikt is om op mensen uit te testen.
Wat natuurlijk veel waarschijnlijker is, is dat in plaats van met de toverstaf we hier te maken hebben met een
lang van te voren bedacht script.
De Ebola uitbraak, de internationale vraag naar hulp, de steeds luider wordende roep om een vaccin en dan
nu ineens als vanuit het niets een vaccin dat klaar is om op mensen te worden getest.
Het plot wordt steeds interessanter omdat de Amerikaanse overheid “toevallig” vier jaar geleden een patent
heeft aangevraagd op Ebola.
Zoals wij schreven in een eerder artikel:
Het is niet voor niets dat de Verenigde Staten een patent (CA2741523A1) hebben op een door hen
uitgevonden (??) Ebola variant "EboBun" en dat dat patent zich uitstrekt tot alle Ebola types mits ze maar in
ieder geval voor 70% op de gepatenteerde versie lijken. Verder heeft de Amerikaanse overheid een
monopoliepositie als het gaat om de bescherming van het Patent. Ook is vastgelegd hierin de formulering
van de ontwikkeling van vaccinaties wat dus is gekoppeld aan dit patent.
Het is ook niet zonder reden dat met Ebola besmette mensen, zonder echt zinnige motivatie, naar de VS
worden verscheept voor behandeling want zo kunnen monsters van Ebola van menselijk weefsel worden
gewonnen.
Het is de perfect gecontroleerde manier om een groot deel van de wereldbevolking te kunnen besmetten
met en dood te laten gaan aan Ebola in het licht van de agenda 21 depopulatie en tegelijkertijd goud te
verdienen aan vaccinaties.”
Niet alleen heeft Amerika patent op Ebola en vele variaties daarop, maar ook claimen ze eigendomsrecht op
alle vaccins tegen Ebola. Dit betekent in de praktijk dat de Amerikaanse overheid op een deel van de
opbrengsten van de vaccinverkoop kan rekenen, zogenaamde royalties, maar ook dat dit patent de
Amerikaanse overheid het recht geeft om alle andere onderzoek naar of behandelingen tegen Ebola stop te
zetten.
De waanzin gaat zelfs nog een stap verder. Want mocht je zo onfortuinlijk zijn dat je besmet raakt met Ebola
dan is dat virus in je lichaam eigendommen van de Amerikaanse overheid.
Dat argument kan en zal door de Amerikaanse staat worden gebruikt om mensen verplicht in quarantaine te
zetten, aldus Mike Adams van Natural News.
Op 31 juli 2014 heeft Obama weer eens één van zijn beruchte Executive Orders (13674) getekend, waarbij
de overheid iedereen kan arresteren en in quarantaine kan zetten die symptomen vertoont die geassociëerd
kunnen worden met een besmettelijke ziekte.
Onderdeel van de wettelijke motivatie om mensen in het geval van Ebola in quarantaine te zetten, is
gebaseerd op dat wanneer je het Ebola virus in je lichaam draagt, je dan in het bezit bent van eigendommen
van de Amerikaanse overheid.
Wanneer het virus zich in je lichaam vermenigvuldigt, ben je technisch gesproken in overtreding van de wet
want je biedt onderdak aan een virus dat zich zonder toestemming van de eigenaar, vermenigvuldigt.
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Dat de Amerikaanse overheid eigenaar is van het Ebola virus zal ze in het geval dit mocht uitbreken in
Amerika, verregaande juridische mogelijkheden bieden om mensen te isoleren en af te voeren naar de
beruchte FEMA kampen.
Het bovenstaande vormt onderdeel van een veel grotere misdaad tegen de mensheid. Steeds meer
wetenschappers, vooral in Afrika, zijn ervan overtuigd dat Ebola een genetisch gemanipuleerd organisme is
en dat we hier te maken hebben met de inzet van een biologisch wapen.
Zo stond er in een groot voorpagina artikel van de Liberian Observer een uitspraak van Dr. Cyril Broderick,
professor in de Fytopathologie:
“Ebola is een genetisch gemanipuleerd organisme. Horowitz bevestigde het bestaan van een Amerikaans
Militair/Medische Industrie die tests uitvoeren met biologische wapens onder het mom van het toedienen van
vaccinaties om ziektes onder controle te kunnen houden en de gezondheid van “zwarte Afrikanen” te
verbeteren.”
Het is niet voor niets dat er vijf jaar geleden een keurige inkeping werd uitgehouwen in de Georgia
Guidestones, waar onlangs een steen in werd geplaatst met het jaartal 2014.
De frontale aanval op de wereldbevolking, met het biowapen Ebola, is begonnen.
Bron: Natural News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8390:ebola-serieuze-bio-aanval-opde-mensheid&catid=20:het-complot&Itemid=33

PRIKBORD nr. 414 van Columnist Leo J. J. Dorrestijn
Cipiers
Het ontslag van honderden cipiers is een goede gelegenheid het kaf van het koren te scheiden, want bij
Justitie hebben ze geen idee wat er in hun inrichtingen aan de hand is.
Of willen het niet weten, want er gaan genoeg klachtbrieven naar Den Haag. En Teeven heeft (te) veel
macht bij de directies gelegd, waar soms dubieuze figuren de dienst uitmaken. Bezoekende politici laten zich
gemakkelijk misleiden en hebben geen weet van de intimidatie en willekeur binnen de inrichtingen. Het zijn
nooit vakantie-oorden geweest, maar het moeten zeker geen goelags worden. Dat het in België nog erger is,
gezien het aantal zelfmoorden, mag geen argument zijn. De Reclassering hoor je daar zelden over, terwijl zij
toch met het resultaat worden geconfronteerd. Wellicht bang subsidie te verliezen of ook overbodig te
worden?
Defensiematerieel
Het moet inmiddels duidelijk zijn dat de inzetbaarheid van ons defensiematerieel schrikbarend laag is, net
als in Duitsland. In bepaalde gevallen wordt daar nauwelijks de 10% gehaald, waardoor bij afnemende
totalen slechts een handvol systemen kan worden ingezet. Daarmee wordt een oud gezegde weer actueel:
kwantiteit is ook een kwaliteit. Bij de aanschaf van dure gevechtsvliegtuigen in gereduceerde aantallen, moet
men zich afvragen welke inzetbaarheidsgraad mag worden verwacht. Toen een Nederlands transporttoestel
onlangs panne kreeg, kon Duits materieel niet naar Oekraïne worden gevlogen. Misschien moet ‘het beste’
voor onze krijgsmacht worden heroverwogen, indien dit zou betekenen dat 80% voortdurend in onderhoud
is.
Gestoord
Nu hun gestoorde makkers van de IS troepen worden aangepakt, dreigen woordvoerders en aanhangers
met wraak. Zelfs opiniemakers laten zich er door intimideren en vragen zich af of wij hier gevaar lopen. In
hun gestoorde brein leeft de gedachte met ‘onderhandelingen’ (lees: toegeven) iets te kunnen bereiken.
Kennelijk blind voor de lessen uit de vorige eeuw en uit Afghanistan, Gaza, Syrië, Iran, Soedan, etc.
Politietop
Het OM gaat onderzoek doen naar de inkoopactiviteiten waarvoor de politietop verantwoordelijk is. Nu is die
politietop zelf niet helemaal brandschoon, gezien incidenten in het recente verleden en het falen bij de
zuivering van de inkoopafdeling, en bovendien zeer wel in staat tot intimidatie. Dus de rechercheurs die het
onderzoek voor het OM moeten doen, weten waar ze aan beginnen. Zo niet, dan het Demmink-dossier nog
maar eens lezen.
Voortvarend
Dat minister Asscher (PvdA) niet tot de meest doortastende bewindslieden behoort, is inmiddels wel bekend.
Doch zijn aanpak van de problemen met kinderen van Oost-Europese immigranten is verre van voortvarend.
Eerst weer een onderzoek van iets dat allang bekend is bij hoogleraren, gemeentes, scholen en politie,
alsmede gedocumenteerd in de onderzoeken naar Noord-Afrikaans immigranten, en dan eind 2015 (u leest
het goed) een rapport naar de Kamer. En staat daar dan in dat we de grenzen hadden moeten sluiten of dat
er nader onderzoek nodig is?
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De kokende kikker en de EU
Geplaatst op 24 september 2014 door Auteur
Als je een kikker in een pan kokend water gooit, springt hij er
direct uit. Maar als je de kikker in een pan met water langzaam
opwarmt, is hij te laat. Hij heeft niet in de gaten dat er gevaar
dreigt. Tegen de tijd dat de temperatuur te hoog wordt, is de
kikker al teveel verzwakt om nog te springen.
Onze bestuurders behandelen ons op dezelfde manier. Ze verhogen de temperatuur van ons water heel
langzaam. Nieuw beleid, dat voor ons zeer nadelig is, wordt met kleine stapjes ingevoerd. Zodat wij niets
merken van naderend onheil. De bestuurders van de EU zijn dol op deze techniek.
Barroso
Op 21 januari 2014 las Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, in haar bijdrage aan
het debat over het Burgerinitiatief EU een onthullend citaat voor uit een toespraak van de toenmalig
voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso:
“Wat te gebeuren staat, is een stille revolutie op het vlak van een sterker economisch bestuur in kleine
stappen. De lidstaten hebben ermee ingestemd – ik hoop dat ze dat goed hebben begrepen – om de
Europese instellingen zeer verregaande bevoegdheden te geven betreffende het toezicht op de lidstaten en
een veel striktere controle op hun overheidsfinanciën.”
Uit dit citaat kun je afleiden hoe er op het hoogste niveau gedacht wordt. Barroso spreekt over een stille
revolutie naar steeds meer machtsoverdracht van lidstaten aan de EU en een steeds sterker economisch
bestuur van de EU. Hij benoemt ook het gebruik van kleine stappen waardoor het mogelijk is dat de lidstaten
niet doorhebben wat er is gebeurd. Barroso geeft hier een inkijkje in de strategie en tactiek van de Europese
leiders.
Juncker
Nog een kijkje achter de schermen van de EU: Jean-Claude Juncker, nu voorzitter van de Europese
Commissie, heeft in 1999 gezegd:
“We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen
misbaar, breekt er geen opstand uit – de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist – dan gaan we weer
wat verder. Stap voor stap tot er geen terugkeer meer mogelijk is.”
Over de kleinestappenstrategie heeft de politiek filosoof Ernst Haas geschreven:
“De functionalist die vertrouwt op geleidelijkheid en omwegen om zijn doel te bereiken moet een strategie
kiezen die veel mensen verenigt en weinigen vervreemdt. Hij kan slechts met kleine stapjes en zonder
helder logisch plan vooruitkomen, want als hij met forse stappen en op meesterlijke wijze vooruit zou komen,
dan zou hij de steun van velen verliezen.”
Gevolgen kleinestappenpolitiek
Barroso vroeg zich in zijn toespraak af of de lidstaten wel goed begrepen hebben wat ze hebben gedaan. De
Vlaamse journalist Rik Van Cauwelaert concludeert in een artikel over dit citaat :
“De regeringen hadden het kennelijk niet begrepen. De Europese kiezer onderhand wel.”
Waarom begrijpen de kiezers het wel? Omdat zij de gevolgen van de heimelijke kleinestappenpolitiek van de
EU aan den lijve ondervinden, schrijft Van Cauwelaert.
“De werkloosheid in de eurozone steeg sindsdien naar meer dan 12 procent. In Spanje en Griekenland
kijken ze aan tegen een werkloosheid van 26 en 27 procent, met een jeugdwerkloosheid op het schandelijke
niveau van 57 en net geen 60 procent.”
“Van de bankencrisis werd handig gebruik gemaakt om de (..) afbouw van het sociaal systeem en de
verdere overdracht van soevereiniteit in marstempo door te voeren.”
“Europa zal alleen tot stand komen als de bevolking erbij betrokken wordt. Nu wordt een heel andere weg
bewandeld. Men sluit zich op in comités. Technieken worden uitgewerkt. Er wordt vergaderd in besloten
raden (..). De bevolking wordt erbuiten gelaten.”
Onze bestuurders misleiden ons. Hoe overtuigend het misschien ook allemaal gebracht wordt: dit EUbeleid wordt onze ondergang. Maar het is nog niet te laat, het water kookt nog niet. We moeten eruit
springen.
http://langleveeuropa.nl/
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NAVO zoekt oorlog, begint ‘oefening’ in Oekraine
Geplaatst op 16 september 2014 door admin
De EU en de VS zijn op oorlogspad. Deze twee doen letterlijk alles om een oorlog met Rusland te starten.
Nu is (niet) in het nieuws dat de NAVO, de EU en de VS een troepenmacht in de Oekraine aan het
opbouwen zijn voor een militaire oefening… Tja, dat is een verkapte oorlogsverklaring uiteraard, of op z’n
minst toch uitlokking.
Rusland kon het weinig schelen of Oekraïne de zinloze toetreding afspraken met Europa tekent (zoals het
net deed) want aan het eind van de dag heeft Oekraïne gas van Rusland nodig (al was het maar voor de
komende 4-6 jaar tot Hunter Biden in Oekraïne de schaliegas reserves ontwikkelt en de Qatar gaspijpleiding
eindelijk Syrië kruist). Rusland wordt echter heel boos wanneer de NAVO steeds dichter bij de grenzen
komt, welke het het eerder vandaag gewoon deed. Meer dan 1000 troepen uit 15 NAVO en niet-NAVO
landen, waaronder de VS natuurlijk, nemen deel aan een militaire oefening in Oekraïne.
Meer hier.
Als je je afvraagt hoe je het beste een kritieke situatie met Rusland kan escaleren naar oorlog: NAVO
troepen laten oprukken tot de grens met Rusland. Dat doet de truuk wel. En dat is dus precies wat de EU en
de VS nu ondernemen met deze oefening.
Deze militaire oefening aan de grens met Rusland volgt geweldig mooi op deNAVO oefening in Letland (ook
aan de grens van Rusland) van tien dagen geleden.
Als er oorlog komt met Rusland, heeft u dat dus te danken aan uw eigen politieke vertegenwoordigers. Dat
het maar duidelijk is hoe de vork precies in de steel zit. Dit is uiteraard de zoveelste provocatie in een lange
rij met aanvallen aan het adres van Rusland, waaronder uiteraard het starten van een handelsoorlog.
De EU en de NAVO hebben kennelijk weinig met het bewaren van vrede. En tja, beantwoord de volgende
vraag maar eens: wat is meer winstgevend: oorlog of vrede? Alles is toegestaan om een zinkende economie
drijvende te houden uiteraard.
De EU en de NAVO zijn een groot gevaar voor de vrede geworden.
Lang Leve Europa!

PROTOCOL 24 : DE KONING VAN DE WERELD
Deze periode is de laatste periode van het bestaan van de aarde
zoals wij hem nu kennen. Het denken van de mensheid wordt al
geregisseerd door kwaad. Bepaalde leden van de Windsor familie
worden koningen een zij maken deel uit van het politieke stelsel
van de Nieuwe Wereldorde.
Alleen de Koning en zijn handlangers weten wat er gaat komen en
niemand zal zijn wil doorkruisen. Het volk zal van deze Koning
houden, hij zal een weldoener lijken maar vertegenwoordigt het
kwaad. Hij verspreidt terreur over de heel wereld, een sluwe vos
die het volk misleidt. De kwade Koning straalt passie uit en sensualiteit een kant van zijn karakter, een van
zijn brute instincten die hij tegen de mensheid gebruikt.
Deze protocollen werden geschreven voordat er televisie was, computers, film, moderne technologie
en zelfs wapens. Er is geen twijfel mogelijk dat ze behoren tot een masterplan om een Nieuwe
Wereldorde te creëren.
Deze slavenhouders hebben ons nodig maar wij hen niet. Ik denk niet dat wij als individuen deze toekomst
willen en dat wij dat voor ogen hebben voor onze gezinnen en mensheid.
http://plazilla.com/page/4295096547/de-geheime-protocollen-van-onze-overheden

Nieuwsbrief 209 – 30 september 2014 – pag. 65

Republikeinse Congresleden roepen legerofficieren op tot opstand tegen Obama
President liet sinds winnen Nobelprijs voor de Vrede al 7 landen bombarderen – Luchtaanvallen veel te
beperkt om IS te kunnen stoppen – Professor Politieke Wetenschappen: Syrië strijdtoneel van 8 proxyoorlogen
Vorig jaar lieten een groot aantal militairen op Twitter hun
ongenoegen blijken over Obama’s steun voor Al-Nusra/Al-Qaeda in
Syrië.
De onvrede over zowel het binnen- als buitenlandse beleid van
president Obama neemt de laatste maanden ongekende vormen
aan. In diverse peilingen behaalde Obama de slechtste scores ooit.
Een aantal Republikeinse Congresleden steken nu hun nek uit
door officieren in het leger op te roepen in opstand te komen en
massaal hun ontslag in te dienen. Vrijwel niemand in de top van het leger is nog blij met de
Nobelprijswinnaar voor de Vrede uit 2009, die ondertussen al 7 landen liet bombarderen en de afgelopen
jaren honderden officieren ontsloeg.
Tijdens een openbaar forum in Colorado Springs riep iemand uit het publiek het Congres op om achter de
Amerikaanse troepen te gaan staan, omdat het Witte Huis geen leiderschap toont. De Republikeinse
afgevaardigde Doug Lamborn, lid van het parlementaire comité van de Strijdkrachten, antwoordde: ‘Velen
van ons praten achter de schermen met de generaals, en zeggen: hé, als je het oneens bent met het beleid
van het Witte Huis, dien dan je ontslag in.’
‘Laat er een publiek ontslag komen, protesteer, en vertrek in volle glorie. Dat heb ik in al die jaren nog niet
gezien.’
‘Ik vecht niet voor Al-Qaeda’
Het feit dat Lamborn en andere Congresleden officieren oproepen om openlijk in opstand te komen tegen
Obama is in het licht van de bombardementen op ISIS in Irak en Syrië extra brisant, vooral als bedacht wordt
dat er wellicht toch grondtroepen zullen worden ingezet.
Vorig jaar zetten veel Amerikaanse militairen een foto van zichzelf op Twitter met voor hun gezicht een blad
met teksten waarmee ze aangaven niet te willen vechten voor een president die Al-Qaeda (Al-Nusra) in
Syrië openlijk steunt en bewapent. De door het Witte Huis gecontroleerde massamedia deden de foto’s af
als fake, ondanks talloze indicaties dat ze wel degelijk authentiek waren. (1)
Nobelprijswinnaar Vrede bombardeerde 7 landen
Sinds Obama in 2009 enkel vanwege zijn toespraken de Nobelprijs voor de Vrede won, bombardeerde hij in
Afghanistan, Pakistan, Jemen, Somalië, Libië, Irak en nu ook in Syrië. Zijn bondgenoten tijdens de huidige
militaire campagne tegen IS bestaan uit onder andere Saudi Arabië, Bahrein, de Verenigde Arabische
Emiraten, Qatar en Jordanië. (2)
Obama gaf in 2011 zonder de door de grondwet vereiste toestemming van het Congres opdracht Libië te
bombarderen. Sterker nog, het Congres had expliciet tegen de bombardementen gestemd, maar Obama
zette deze toch in zijn eentje door.
Luchtaanvallen zullen IS niet stoppen
De president doet nu voorkomen alsof hij hard optreedt tegen IS, maar het aantal luchtaanvallen is veel te
gering om de terreurbeweging permanent te kunnen beschadigen, laat staan te stoppen. Zoals de lezer
inmiddels bekend is werden veel IS-terroristen met hulp van de CIA getraind en bewapend in en door
Turkije.
Libië belandde in een totale islamistische chaos na de Amerikaanse/NAVO bombardementen, en voor Syrië
staat het Westen hetzelfde doel voor ogen. IS kan snel en vrij eenvoudig worden verslagen, maar Obama wil
dat helemaal niet, betoogt ook Erik Prince, de oprichter van het private leger van Academi, beter bekend als
(voorheen) Blackwater (4).
8 proxy-oorlogen in Syrië
‘Humanitaire redenen zijn het voorwendsel, en het niet doel’ van Obama’s bombardementen, concludeert
ook dr. As’ad AbuKhalil, professor politieke wetenschappelijk aan de Universiteit van Californië. Hij stelt dat
de rebellen ‘in tegenstelling tot wat het Westen beweert nooit gematigd en progressief islamitisch zijn
geweest’, en dat er in Syrië maar liefst 8 proxy-oorlogen worden uitgevochten:
1. Een interne oorlog tussen Wahhabisten, de Saudische tak van de islam. De grootste sponsors van de
rebellen zijn Turkije, Qatar en Saudi Arabië zijn, wat bewijst dat er geen enkele sprake is van ‘gematigde’
krachten;
2. Een oorlog tussen Iran en Saudi Arabië om dominantie over het Midden Oosten;
3. De eeuwenoude oorlog tussen de Soennitische en Shi’itische moslims;
4. Een oorlog tussen Rusland en Amerika, als voortzetting en heropleving van de Koude Oorlog;
5. Een strijd tussen Saudi Arabië en Qatar. Beide Wahhabistische regimes willen de belangrijkste kracht in
de ‘politieke’ islam zijn. Qatar steunt de Moslim Broederschap, Saudi Arabië de Salafisten. Beiden steunen
bepaalde jihadistische groepen;
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6. Een oorlog tussen Hezbollah en de voornamelijk uit Salafisten bestaande Toekomstbeweging. Beide
Libanese terreurgroepen vechten in Syrië;
7. Een strijd tussen Saudi Arabië, Turkije en Iran over wie de komende jaren de koers van de politieke islam
bepaalt;
8. Een regionaal conflict tussen de internationale Moslim Broederschap en de Salafisten.
Het Syrische volk heeft nauwelijks controle op het verloop en de uitkomst van al deze proxy oorlogen, schrijft
AbuKhalil. ‘De slogans die door beide partijen van het conflict worden gebruikt dienen enkel om het beleid en
de besluiten van externe bazen te rationaliseren.’ (3)
Xander - (1) Infowars, (2) The Intercept via Zero Hedge, (3) Al-Akhbar English, (4) Russia Today

ISIS weet precies waar de bommen gaan vallen (video)
De propagandamachines draaien weer overuren met pogingen het
volk nog banger te maken voor ISIS (Israëli Secret Intelligence
Service).
Het werkelijke gevaar voor Nederland komt niet bij ISIS vandaan,
maar uit een hele andere hoek.
Ondanks dat Amerika, tezamen met een aantal vazallen,
bombardementen uitvoert op Syrisch grondgebied zonder enig
wettig mandaat, aarzelt Nederland niet om mee te doen in de strijd
tegen ISIS.
We houden het dan wel veilig door te zeggen dat we alleen doelen in Irak gaan bombarderen, omdat er
geen VN mandaat voor Syrië is, maar Amerika hiervoor veroordelen doet niemand, behalve Rusland, Iran en
Syrië.
In plaats van Amerika ter verantwoording te roepen en te vragen waar ze in 's hemelsnaam mee bezig zijn,
sturen wij F-16 vliegtuigen naar Irak als teken van solidariteit.
Wat die bombardementen in Syrië betreft, zien we iets merkwaardigs.
ISIS weet precies waar en wanneer deze bommen zullen vallen. Dit werd ondermeer duidelijk uit een
reportage van CNN vanuit de Syrische plaats Raqqa. Zo vertelde verslaggeefster Arwa Damon in een
reportage dat het waarschijnlijk is dat ISIS terroristen waren getipt over een komende aanval.
Zo vertelde ze onder andere:
“Ongeveer 15 tot 20 dagen voordat de luchtaanvallen begonnen, werden de ISIS gebouwen volledig
ontruimd en de strijders mengden zich onder de lokale bevolking.”
Het gevolg is dat de Amerikaanse luchtmacht lege gebouwen heeft gebombardeerd.
Met andere woorden, hebben we hier te maken met een grote show en worden er helemaal niet veel ISIS
strijders gedood door de bombardementen in Syrië zoals Amerika ons wil laten geloven?
Dan zie je de volgende idiote berichten in de mainstream media zoals deze bij nu.nl:
“Het Syrische leger heeft een gifgasaanval uitgevoerd in Adra, een voorstad van Damascus.”
Dit soort berichten geeft aan dat men de doorsnee intelligentie van de burgers in dit land niet hoger inschat
dan dat van een banaan.
Ondanks dat alle chemische wapens verwijderd zouden zijn uit Syrië volgens een officiële verklaring van
Obama eerder dit jaar, heeft Assad toch stiekem wat weten te verbergen en ze gebruikt tegen zijn eigen
burgers in notabene de hoofdstad Damascus. Bovendien heeft hij dit niet meer gedaan sinds hij eronterecht
van beticht werd vorig jaar en nu ineens, hoe handig, net als vorig jaar, doet hij het perfect voor het Westen
getimed wéér en verschaft daarmee een alibi het land binnen te vallen. Slimme man die Assad...
Hoe gebrand Amerika is op het forceren van de Derde Wereldoorlog bleek uit Obama's toespraak voor de
VN eergisteren.
Daarin zei hij dat hij vrede wilde, maar tegelijkertijd wist hij de Russen nog verder tegen zich in het harnas te
jagen door te zeggen dat zij schuldig zijn aan de dood van duizenden burgers in de Oekraïne.
Rusland zou het vuurtje in de Oekraïne hebben opgestookt door het leveren van wapens aan de
separatisten en sterker nog, zij zouden zelf de grens zijn overgestoken om mee te helpen. Verder wist hij te
vertellen dat vlucht MH17 was neergeschoten uit het door de separatisten gecontroleerd gebied en dat het
de schuld van Rusland is dat de onderzoekers geen toegang tot de rampplek krijgen. De leugens worden nu
zo grof en doorzichtig dat het eigenlijk een wonder mag heten dat er nog iemand is die ze gelooft.
Terwijl hier de kranten vol staan over het gevaar van ISIS (gaap), komt het werkelijke gevaar voor dit land
heel ergens anders vandaan. En wel dat dit trouwe vazallenland van de Zionistische bankiers bovenaan de
lijst met vijanden van Rusland staat.
Dat is iets wat de gehypnotiseerde bevolking volkomen ontgaat.
Bronnen: Infowars ; 21st Century Wire
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8408:isis-weet-precies-waar-debommen-gaan-vallen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Nieuw onderzoek: Autisme en leukemie door cellen geaborteerde baby’s in vaccins
Een van de beruchte uitspraken van Barack Hussein Obama klinkt in het
licht van de gepresenteerde feiten extra wrang.
Een wetenschappelijk team van het Sound Choice Pharmaceutical
Institute in Seattle (VS) zegt een sterk verband te hebben geconstateerd
tussen vaccins en het ontstaan van autisme. De boosdoeners zouden
echter niet zware metalen zoals kwik zijn, maar het gebruik van cellen van
speciaal voor dat doel geaborteerde baby’s, een feit waar we al in april
2010 over schreven. Het Amerikaanse CDC berichtte onlangs dat het
aantal gevallen van autisme sinds 2000 is verdrievoudigd van 1 op de 150 naar 1 op de 50 kinderen.
Theresa Deisher, oprichter van het SCPI in Seattle, vindt dat het daarom de hoogste tijd wordt dat het CDC
alle gegevens die wijzen op het verband met vaccins tegen met name de waterpokken en Hepatitis A onder
de loep neemt. Leukemie en autisme door cellen opzettelijk geaborteerde baby
De veelgebruikte vaccins tegen de waterpokken en Hepatitis-A zijn volgens een groot aantal onderzoeken
en publicaties ‘gefabriceerd met foetale cellijn WI-38’, die zijn ‘besmet met het HERV retrovirus dat bij
kinderen kanker in de lymfecellen veroorzaakt,’ aldus Deisher, die er tevens op wees dat deze cellijn
afkomstig is van een opzettelijk geaborteerde 3 maanden oude vrouwelijke foetus. (2)
‘Over heel de wereld worden vaccins die besmet zijn met menselijke foetale cellen niet enkel in verband
gebracht met autisme, maar ook met epidemische leukemie en lymfekanker bij kinderen.’
Het team van Deisher onderzocht wetenschappelijke gegevens uit de VS, het Verenigd Koninkrijk,
Denemarken en Australië, en constateerde dat de grote toename in het aantal autisme gevallen begon aan
het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw, toen diverse vaccins werden geïntroduceerd die menselijke
foetaal DNA en retrovirussen bevatten. Toen het gebruik van deze vaccins deze eeuw werd uitgebreid, vond
een nieuwe toename van autisme plaats.
‘Al het foetale DNA dat in kinderen wordt geïnjecteerd is besmet’
Hoofdonderzoeker Katie Doan legde uit dat menselijk foetaal weefsel wordt gebruikt om vaccins te kweken,
omdat er dan minder auto-immune reacties optreden dan bij het gebruik van dierlijk weefsel. Volgens haar is
het echter onmogelijk om onbesmet foetaal DNA te gebruiken, ondanks pogingen om het te zuiveren. Zodra
dit in een kind wordt geïnjecteerd, kan het in combinatie met de genen van het kind autisme veroorzaken.
Het CDC erkende weliswaar de forse groei van het aantal autisme diagnoses, maar wijt dit niet aan de
stoffen in vaccins, maar aan het feit dat er zowel maatschappelijk als medisch meer aandacht voor autisme
is gekomen. Sound Choice heeft deze ontwikkelingen echter uit de onderzoeksresultaten gefilterd, en kwam
desondanks tot de conclusie dat de forse toename sinds het gebruik van foetaal DNA wel degelijk een feit is.
(1)
CDC-wetenschapper erkende fraude
Op 6 september berichtten we dat CDC-wetenschapper dr. William Thompson toegaf fraude te hebben
gepleegd met een onderzoek naar het BMR-vaccin. Het geconstateerde verband tussen de kwik bevattende
hulpstof thimerosal en autisme-achtige verschijnselen werd doelbewust uit de onderzoeksresultaten
verwijderd.
In 2009 schreven we tijdens de Mexicaanse grieppandemie –die uiteindelijk slecht een milde epidemie bleek
te zijn- voor het eerst over de gevaarlijke ingrediënten van sommige vaccins, en tevens over het door
diverse wetenschappelijke teams vastgestelde feit dat niet één griepvaccin ook maar enige bescherming
biedt tegen de griep (zie hyperlinks onderaan).
Smaakversterkers Pepsi Cola
Cellen van geaborteerde baby’s worden in meer industrietakken gebruikt. In maart 2012 meldden we dat de
Amerikaanse autoriteiten Pepsi Cola toestemming gaven om gebruik te blijven maken van het bedrijf
Senomyx, dat cellen van geaborteerde baby’s gebruikt bij het onderzoek naar en de productie van
smaakversterkers.
Medicijnen
Tevens worden cellen van geaborteerde baby’s al jaren in de VS gebruikt bij stamcelonderzoek voor onder
andere de ontwikkeling van medicijnen. In 2010 injecteerde het bedrijf Neuralstemcellen van een
geaborteerde foetus direct in het ruggenmerg van een man die leed aan amyotrofische laterale sclerose
(ALS), ook wel bekend als de ziekte van Lou Gehrig. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf met deze foetale
stamcellen nieuwe vormen van anti-depressiva.
'Doodscultuur'
Rebecca Taylor, een klinisch laboratorium specialist in moleculaire biologie, gaf destijds op haar blog het
commentaar dat 'het gebruik van geaborteerde foetuscellen om producten op de markt te brengen... zal
toenemen. We leven in een doodscultuur - een realiteit die inhoudt dat we consumenten moeten
waarschuwen met labels waarop geschreven staat: 'Dit product werd mogelijk gemaakt door het doden van
onschuldig menselijk leven.'
Xander - (1) Life Site News, (2) GGZ Nieuws
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Wetenschappers hebben nog geen verklaring gevonden voor plotselinge eekhoornsterfte in onder
meer Twente, waar de beestjes zomaar dood uit de boom vielen
Foto: AFP
Onderzoekers hebben geen aanwijzingen gevonden voor vergiftiging, zo laat het Dutch Wildlife Health
Centre (DWHC) donderdag weten.
Het instituut, verbonden aan de Universiteit Utrecht, riep vorige week op gevonden dode eekhoorns te
melden. Dat leverde dertig reacties op. Een aantal dieren was gestorven als gevolg van verwondingen door
bijvoorbeeld een aanrijding met een voertuig.
Bij een paar eekhoorns werden ontstekingen in longen, hart en lever geconstateerd. De oorzaak daarvan
wordt nog verder onderzocht. Andere eekhoorns hadden last van maag-darmparasieten.
Rode eekhoorns
Het gaat om rode eekhoorns, een soort die vorige eeuw bijna volledig verdween uit Europa vanwege een
virus. Dat virus is nu niet gevonden.
Het DWHC blijft verder onderzoeken wat er met de eekhoorns aan de hand is. Mensen die dode dieren
vinden die niet zijn doodgereden kunnen de eekhoorns melden bij het instituut.
Door: Novum

Mysterieus virus slaat toe in Venezuela
Terwijl de hele wereld is geconcentreerd op de Ebola uitbraak in West
Afrika, gebeuren er nog meer vreemde dingen ook op andere plaatsen.
Zo is Venezuela in de grip van een mysterieus virus waaraan afgelopen
week 10 mensen zijn overleden.
De autoriteiten in Venezuela proberen de zaak te kalmeren, maar de
bevolking is behoorlijk in paniek en er wordt door artsen alarm geslagen.
De mensen die zijn overleden kregen in eerste instantie vlekken op hun
lichaam die al snel veranderden in puisten. Vervolgens kregen ze hoge
koorts, interne bloedingen en stierven binnen 72 uur.
Artsen in Venezuela zijn er nog niet in geslaagd om vast te stellen om wat voor soort virus het gaat.
Volgens Angel Sarmiento, voorzitter van de Aragua Medical School, zijn er in het district Aragua 8 mensen
overleden, 4 volwassenen en 4 kinderen, aan een nog niet geïdentificeerde ziekte. Hij zei dat het geen
Ebola was, hersenvliesontsteking of knokkelkoorts.
De bevolking begon argwaan te krijgen toen ze in het ziekenhuis van Maracay in de regio Aragua
personeel zagen rondlopen met mondkapjes. Dit werd onmiddellijk gedeeld op allerlei sociale media en
toen begon de geruchtenmachine op volle toeren te draaien.
“We hebben geen idee waar we mee te maken hebben”, zei Sarmiento. “We weten niet of het een virus of
een bacterie is. Hoe kunnen wij iets genezen als we niet weten wat het is?”
De overheid, bij monde van de gouverneur van Aragua, Tarek el Aissami, reageerde als door een wesp
gestoken en probeerde de verhalen te ontzenuwen door tijdens een persconferentie te zeggen dat er geen
virus of bacterie bestond in het ziekenhuis van Maracay waardoor mensen in gevaar zouden kunnen
worden gebracht.
Volgens de gouverneur die je hieronder ziet tijdens zijn persconferentie is er
allemaal niets van waar en hebben we te maken met een
“desinformatiecampagne en terroristen”.
Ondertussen is er een spoedvergadering geweest afgelopen dinsdag van de
Medical Association of Aragua waarna een arts die daar aanwezig was
geweest vertelde dat er komende week onderzoek zal worden gedaan naar de oorzaak van de
sterfgevallen.
Hij zei: “Dit is een noodsituatie omdat we niet weten waar we mee te maken hebben. Dit is een erg
agressieve ziekte waarbij patiënten heel snel verslechteren en binnen 72 uur sterven.”
Intussen zijn er ook berichten dat in de hoofdstad Caracas iemand is bezweken aan dezelfde ziekte.
Terwijl de overheid er alles aan doet om deze zaak voor het grote publiek verborgen te houden, willen
artsen dat er een medische noodsituatie wordt afgekondigd.
Welk een toeval dat in een heel ander deel van de wereld ook opeens een virus opduikt waardoor mensen
binnen enkele dagen sterven ten gevolge van interne bloedingen. Of wederom toch niet zo toevallig? Ook
Venezuela staat al langere tijd op het verlanglijstje van Amerika.
Bronnen: Local 10 ; Latin Post ; Crofs Blogs
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Mysterieuze muizensterfte
Sinds het begin van de zomer vindt er een mysterieuze muizensterfte plaats. Ik overdrijf niet als ik zeg dat
we tijdens alle omzwervingen door onze woonomgeving inmiddels de stoffelijke resten van honderden van
deze knaagdieren hebben gevonden. Ook veel anderen is dit verschijnsel opgevallen. Minstens een van de
regionale kranten heeft er verslag over gedaan en er zijn pogingen ondernomen om de oorzaak ervan te
achterhalen. Dat laatste zonder succes overigens, het is nog steeds een raadsel wat het is waaraan de
muizen zo massaal sterven.
Enkele jaren geleden gebeurde er al iets soortgelijks. Onze trouwe lezers kunnen zich wellicht nog
herinneren dat we er ook toen op onze weblog over schreven. Nu lijkt het verschijnsel echter veel meer
dieren te treffen dan destijds. Bovendien is het aantal dode muizen nu niet alleen veel hoger, maar bevinden
zich onder de slachtoffers allerlei soorten muizen en woelmuizen terwijl dat de vorige keer dat het
verschijnsel optrad voornamelijk spitsmuizen waren.
De mysterieuze muizensterfte vindt trouwens niet alleen in onze directe woonomgeving plaats. Ook op
andere plaatsen – sommigen daarvan ruim 100 kilometer hiervandaan – hebben we de afgelopen weken
opmerkelijk veel dode muizen gevonden. Als iemand iets over dit fenomeen of de mogelijke oorzaak
daarvan te melden heeft, dan horen we dat uiteraard graag.
Bron: Noorderzon

VVD-denktank adviseert verplichte inenting
De Orwelliaanse maatschappij waarbij de overheid beslist wat
goed voor je is, voltrekt zich steeds sneller.
De politieke club met de misleidende woorden Volkspartij en
Vrijheid (VVD) in hun naam loopt natuurlijk voorop.
Het wetenschappelijk instituut van de VVD heeft deze week een
rapport gepresenteerd dat heet “Liberale Verantwoordelijkheid”.
Daarin wordt duidelijk gemaakt dat ouders die weigeren hun
kinderen te laten vaccineren tegen ziektes met blijvende
gezondheidsschade, handelen in strijd met het belang van hun
kind.
In dat geval zou de overheid in de mogelijkheid moeten zijn om “dwingend in te grijpen”.
De VVD-denktank baseert zich op artikel 247 van het Burgerlijk Wetboek waarin staat dat ouders
verantwoordelijk zijn voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van hun kinderen.
Door de kinderen niet te laten vaccineren zouden zij dan handelen in strijd met dit artikel, tenminste
wanneer onomstotelijk vaststaat dat vaccineren schadelijke gevolgen kan voorkomen.
Normaal gezien zou dit laatste een ontsnappingsclausule zijn omdat uiteraard niet onomstotelijk vaststaat
dat vaccineren schadelijke gevolgen kan voorkomen, terwijl het omgekeerde juist wel het geval is.
Echter, diegenen die bepalen of onomstotelijk is bewezen dat vaccinaties schadelijke gevolgen voor
kinderen hebben, is uiteraard de overheid. Die zullen dit dan baseren op “wetenschappelijke”
onderzoeken, uitgevoerd door wetenschappers die worden betaald door de farmaceutische industrie.
Op dit moment is het nog niet meer dan een rapport van een denktank, maar wel één die laat zien welke
kant het op gaat.
Wanneer de Ebola-dreiging nog wat verder wordt gehypt, zal het niet lang meer duren voordat dit rapport
bij de regering terechtkomt. Die dan helaas in het belang van de volksgezondheid zal moeten besluiten dat
de overheid toch echt beter weet wat in belang van het kind is.
Dat we “in principe” in een vrij land leven en dat ouders “in principe” zelf mogen beslissen of ze hun
kinderen wel of niet laten vaccineren, maar dat in dit uitzonderlijke geval de overheid echt niet kan
toestaan dat er misschien kinderen aan Ebola zullen sterven omdat de ouders zo nodig aan hun eigen
principes moeten vasthouden.
Nog los van het feit dat verplichte inentingen ook nog kunnen worden doorgevoerd door de
Wereldgezondheidsorganisatie in het geval zij Ebola tot pandemie verklaren.
Denken dat verplichte vaccinaties in dit land nooit zal kunnen is dan ook een illusie. Het is een kwestie van
tijd voordat dit gebeurt.
Behalve misschien als de bevolking te elfder ure wakker schrikt en wanneer zou blijken dat een partij als
de VVD na de volgende verkiezingen geen enkele zetel meer heeft.
Bron: Refdag - Meer informatie over vaccinaties: Ikbeneenwatje
Bezoek ook eens onze gezondheidswebwinkel Gezondig.nl
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8412:vvd-denktank-adviseertverplichte-inenting&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Draconische “anti terrorisme wetgeving” in Australie
Journalist Glenn Greenwald, bekend geworden toen hij werkte bij de Engelse
Guardian in verband met de Edward Snowden onthullingen, heeft een nieuwe
uitdrukking bedacht.
“Fear-manufacturing” of angst-fabricage. Iets waar wij nu iedere dag mee te
maken hebben.
Wanneer je het spelletje doorziet, zijn de krantenkoppen in de mainstream
media hilarisch zoals de Telegraaf gisteren:
“Al Qaida jaloers op ISIS”
“Terreurorganisaties die 'concurreren' met ISIS, zoals al-Qaeda, zullen proberen aanslagen te plegen in
Europa om zich te profileren.”
Op deze manier zijn de mainstream media de afgelopen weken in overdrive gegaan met angst-fabricage.
Soldaten mogen in eigen land niet eens meer in uniform over straat lopen want dan kunnen ze aanleiding
geven tot een spontane aanval van Jihadisten.
Als afschrikwekkend voorbeeld wordt dan in het Nederlandse televisiejournaal het beeld getoond van de
nepaanval op een Britse soldaat vorig jaar in Engeland.
Niets is meer effectief om bepaalde veranderingen door te voeren
of bepaalde doelen te bereiken dan angst-fabricage. Zo is het
grootste deel van de bevolking op dit moment al voldoende
geprogrammeerd om akkoord te gaan met steeds verder gaande
vrijheidsbeperkingen.
Een voorbeeld van hoe snel dat kan gaan zie je op dit moment in
Australië. Dat land is volkomen doorgedraaid vanwege fear
manufacturing en er gebeuren daar dan ook vreemde dingen.
Onthoofdingen doen het goed tegenwoordig goed en toen er een bericht de wereld werd ingestuurd dat ISIS
van plan zou zijn om een willekeurige burger in de straten van Sydney te onthoofden, sloegen daar dan ook
alle stoppen door.
Meer dan 1.000 man politie en veiligheidspersoneel sloegen dan ook ongenadig toe en er werden 15
mensen gearresteerd in verband met aan terrorisme gerelateerde misdaden.
Toen aan de Australische premier Abbott (een trouwe Jezuïet) werd gevraagd of deze 15 gearresteerde
mensen van plan waren om iemand het hoofd af te hakken, antwoordde hij dat de arrestaties niet zomaar
waren gebaseerd op vermoedens, maar op rapporten van veiligheidsdiensten.
Echter, naar later bleek was er maar één iemand gearresteerd vanwege misdaden gerelateerd aan
terrorisme en waren de anderen “preventief opgepakt” onder de terrorismewetgeving zonder te worden
aangeklaagd. Desondanks was de “dreiging” zo groot dat er meer dan 1.000 politiemensen ingeschakeld
moesten worden.
Deze hele show heeft echter wel degelijk verdere consequenties voor Australië. Dankzij deze dreiging
worden er nu nieuwe wetten geïntroduceerd waarbij de ASIO (Australian Secret Intelligence Organisation)
onbeperkt toegang krijgt tot internetgebruikers zonder dat daarvoor een machtiging van de rechtbank nodig
is.
Het tweede aspect van deze nieuwe wet is dat klokkenluiders en journalisten die “geheime informatie”
(classified information) naar buiten brengen voor 10 jaar in het cachot verdwijnen.
Iedere operatie kan door de overheid worden ingedeeld als “speciaal” en vanaf dat moment kan de ASIO
doen wat ze willen en heeft volledige immuniteit.
Ook wordt het een misdaad om af te reizen naar een bestemming die bekend staat als een “terrorist hotspot” als je geen goede reden hebt.
De eerste ronde van deze wetgeving is de afgelopen week al goedgekeurd door de Tweede Kamer in
Australië. Omdat ook de oppositie geen enkel bezwaar heeft, verwacht men dat deze wetten volgende week
zonder probleem zullen worden goedgekeurd door de Eerste Kamer aldaar.
En dat zijn nog maar de eerste van meerdere “anti terrorisme” wetten die nog op stapel staan in Australië.
De burgers van het vrije westen worden inderdaad bedreigd. Echter niet door mannen met baarden en
slagersmessen, maar door hun overheden.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8411:draconische-anti-terrorismewetgeving-in-australie&catid=37:wereld&Itemid=50
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Oorlog tegen IS
De Amerikanen en hun bondgenoten zijn begonnen met het bombarderen van IS-stellingen in Syrië.
Waarom doen regionale grootmachten Turkije en Iran, die ook worden bedreigd door IS, niet mee?
TURKIJE
De vrijlating van 46 gegijzelde Turken door Islamitische Staat (IS) werd door president Recep Tayyip
Erdogan en premier Ahmet Davutoglu gevierd als een grote overwinning. Begin juni werden de diplomaten,
hun familieleden – onder wie een zes maanden oude baby op het consulaat in de Iraakse stad Mosul door IS
gevangengenomen. Voor hun leven werd gevreesd. IS had de Turkse regering in Ankara ermee in een
houdgreep en de gijzeling verklaarde de Turkse terughoudendheid met betrekking tot de extremistische
buren in Syrië en Irak.
Maar direct na de vrijlating, afgelopen weekeinde, brak de kritiek in Turkije los. Veel Turken vragen zich af
hoe de Turkse veiligheidsdiensten de 46 gijzelaars vrij hebben gekregen: de groep is op miraculeuze wijze,
blijkbaar zonder enige vorm van geweld of losgeld, ontsnapt uit de Syrische stad Raqqa, die volledig onder
controle van IS staat. ‘Welke deal is er met IS gesloten?’ riep Devlet Bahçeli, de leider van de
nationalistische MHP. Erdogan beweerde zondag dat er geen losgeld is betaald voor de vrijlating, maar ging
niet in op de vele speculaties over de deal. Wel liet de president doorschemeren dat het mogelijk gaat om
een uitruil van gevangenen.
De Turkse pro-IS-website Takva Haber schrijft dat het bevel tot vrijlating rechtstreeks van IS-leider Abu Bakr
al-Baghdadi kwam. En dat dit het gevolg was van ‘directe onderhandelingen tussen twee staten’ – de facto
een erkenning van het kalifaat door de Turken. Bovendien zouden de Turkse gevangenen zijn vrijgelaten in
ruil voor afzijdigheid van Turkije in de oorlog tegen IS onder leiding van de Amerikanen.
De gijzeling was een van de redenen waarom Turkije niet te veel concrete toezeggingen deed aan de
Amerikanen, die de NAVO-lidstaat zien als een sleutelspeler in de brede coalitie tegen IS. Maar schaart
Turkije, nu het mes van de keel is verdwenen, zich nog wel volledig achter Washington? Of is er inderdaad
een deal waarin de afzijdigheid van Turkije is beloofd?
Natuurlijk steunt Turkije officieel de Coalition of the Willing en deelt Ankara de zorgen over de brute
jihadisten in Irak en Syrië. Dat althans drukken de Turken de Amerikanen voortdurend op het hart. Maar
Turkije heeft veel redenen om niet deel te nemen aan de militaire operatie tegen IS, zeker niet nu die is
uitgebreid naar Syrië.
Vijand nummer één
Ten strijde trekken tegen de jihadisten betekent indirect ook samenwerken met de Koerden, beter gezegd de
PKK. En dat is een stap te ver. Het adagium ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’ gaat in Turkije niet op
als het de Koerden betreft.
Turkije mag vorige week vrijdag dan tijdelijk de grenzen hebben geopend voor tienduizenden Syrische
Koerden die op de vlucht waren voor IS dat oprukt in grensregio Kobani, de Turkse afscheidingsbeweging
PKK blijft vijand nummer één. Van groeiende autonomie van de Koerden in Syrië wil Ankara niets weten.
Aan de grens houdt het Turkse leger jonge Koerden tegen die naar Kobani zouden willen afreizen om daar
tegen IS te vechten.
De Turken moesten al toekijken hoe de reputatie van de Koerden, die zich stevig weren tegen de jihadisten,
is gegroeid. Die Koerdische peshmerga in Irak worden nu zelfs bewapend door de Verenigde Staten en
andere westerse landen. Wapens die, zo vreest Ankara, op die manier eenvoudig in handen van de PKK
kunnen terechtkomen.
Volgens Turks-Koerdische parlementsleden in Ankara vreest de Turkse regering dat de Koerden in Turkije
ook autonomie willen. Een van hen, Ayla Akat Ata, zegt berichten te hebben gezien dat Turkije zelf wapens
aan IS levert om de Koerden te bestrijden.
En dan is er nog de groeiende dreiging van het kalifaat zelf. Ruim duizend Turken hebben zich al bij IS
aangesloten en zijn naar Syrië en Irak getrokken. Steeds vaker duiken in de Turkse media verhalen op van
radeloze familieleden die iemand zijn verloren in de ‘heilige strijd’. IS werft ook actief zieltjes in Turkije.
Vooral in de grote steden zouden radicale figuren met succes de boodschap van de ‘pure islam’
verkondigen. In Istanbul worden in een winkel T-shirts met het IS-logo openlijk verkocht.
Het risico dat deze Turkse jihadisten bereid zijn te wraak te nemen in eigen land als Turkije de jacht op IS
opvoert, is aanzienlijk. Volgens de Turkse media maken de veiligheidsdiensten zich in toenemende mate
zorgen over ‘slapende terreurcellen’ onder de 1,3 miljoen Syrische vluchtelingen die inmiddels in het land
worden opgevangen. Zij zijn moeilijk te traceren en zouden plotseling in actie kunnen komen en aanslagen
in Turkije kunnen plegen.
Turkije heeft zich zelf in deze situatie gebracht, is een veelgehoorde kritiek in binnen- en buitenland. Veel te
lang heeft Ankara kritiekloos alle soennitische oppositie tegen de Syrische president Bashar al-Assad
gesteund. Daarbij werden de ogen gesloten voor alle radicale elementen. De radicaal-islamitische Jabhat alNusra, verwant aan Al-Qa’ida, werd tot ontzetting van de Amerikanen lange tijd gesteund door Ankara.

Nieuwsbrief 209 – 30 september 2014 – pag. 72

Aan de Syrische grens waren de gevolgen van het dubbelhartige Turkse Syrië-beleid lange tijd goed
zichtbaar. Bebaarde rebellen kwamen in de Turkse grensdorpen uitblazen bij gevluchte familieleden of
werden in ziekenhuizen opgelapt om daarna weer in Syrië te gaan
vechten. Buitenlandse jihadisten reisden zonder problemen via Turkije naar het front; het land was een ware
vrijhaven. Ook de smokkel van Syrische olie naar Turkije, waarmee de kas van IS flink wordt gespekt, verliep
tot voor kort openlijk in de Turkse grensdorpen. Het was de normaalste zaak van de wereld voor de
dorpsbewoners, die altijd al van smokkel leefden. Pas onder druk van Washington treedt de politie op en
wordt de oliesmokkel, goed voor zo’n 1,5 miljoen dollar per dag, aangepakt.
Erdogan en zijn nieuwe premier Ahmet Davutoglu – de voormalige minister van Buitenlandse Zaken en de
man achter het pro-soennitische buitenlandbeleid – zullen niet vooropgaan in een westerse operatie tegen
de soennieten. Er zitten te veel risico’s aan. Een operatie die Assad in de kaart kan spelen? Een operatie die
het sektarische geweld in Irak alleen maar verder zal doen oplaaien? Een operatie die het imago van Turkije
alleen maar kan schaden?
De opkomst van IS is in de ogen van Erdogan en Davutoglu het directe gevolg van de discriminatie van de
soennieten door de sjiitische regering in Irak. De Amerikaanse steun aan het Iraakse leger in de strijd tegen
IS kan de soennieten verder marginaliseren en daarmee kan de macht van Iran in Irak weer toenemen. Nee,
aan dit alles zal Ankara niet heel hard meewerken.
IRAN
Teheran voert zijn eigen oorlog tegen IS
De Iraanse opperste leider ayatollah Ali Khamenei had in het ziekenhuis, waar hij werd geopereerd aan zijn
prostaat, smakelijk moeten lachen om de Amerikaanse plannen tegen IS (Islamitische Staat), vertelde hij de
Iraanse media. ‘Sommigen van ons wilden samenwerken met de Amerikanen. Maar ik heb gezegd dat we
daar niet aan beginnen.Amerika heeft corrupte bedoelingen en vuile handen, en hoe zouden we onder
dergelijke omstandigheden met de Amerikanen kunnen samenwerken?’
De felle uithaal van Khamenei was bedoeld voor de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John
Kerry, die twee dagen eerder wereldkundig maakte dat Iran niet was uitgenodigd voor de conferentie in
Parijs, waar ruim dertig landen zouden praten over deelname aan de coalitie die IS moet verslaan. Reden
voor de uitsluiting: Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hadden hun veto uitgesproken over de
komst van Iran omdat dat land ‘betrokken is bij de strijd in Syrië en elders’.
De Amerikanen maakten hiermee een einde aan maandenlange speculaties over samenwerking tussen de
Verenigde Staten en Iran. Teheran zag zo’n samenwerking wel zitten, mits de VN-sancties zouden worden
opgeheven. De optimisten zagen het al voor zich: de Amerikanen zouden de stellingen van IS bombarderen
en Iran zou de sjiitische milities in Irak aansturen.
Het bracht de Amerikanen in een lastig parket. Om IS het hoofd te bieden, is een sterke coalitie nodig die de
strijd hard durft te voeren. De Verenigde Staten weten maar al te goed dat ze hierbij de hulp van Iran goed
kunnen gebruiken – net zoals de hulp van Turkije, dat andere grote buurland van Irak, cruciaal is. Maar ze
willen ook hun bondgenoot Saudi-Arabië te vriend houden, en dat betekent dat ze Iran aan de kant laten
staan. Het soennitische Saudi-Arabië en het sjiitische Iran zijn al jaren verwikkeld in een regionale
machtsstrijd, en doen alles om elkaar dwars te zitten.
De vraag is of een internationale anti-IS- coalitie zonder steun van de sjiieten effectief genoeg zal zijn om de
terreurorganisatie het hoofd te bieden. Bij de bombardementen op IS-stellingen in Syrië, die afgelopen
dinsdag begonnen, kregen de Verenigde Staten alleen hulp van soennitische landen uit de regio: Bahrein,
Jordanië, Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, aldus een woordvoerder van de
Amerikaanse regering. Maar in hoeverre de militaire hulp van deze soennitische landen op lange termijn zal
standhouden, is maar de vraag.
Paradoxaal genoeg is Iran het enige land waar de Amerikanen echt op kunnen rekenen. Iran is wel
vastberaden om IS een halt toe te roepen – of ze nu wel of niet worden betrokken bij de anti-IS-coalitie van
de Amerikanen. Het land heeft een sleutelpositie en sterke motieven om de terroristen uit te schakelen. IS
vormt een ernstige bedreiging voor de sjiitische invloedssfeer en dreigt de bondgenoten in Irak, Syrië en
Libanon te isoleren.
De IS-strijders hebben als doel de veroverde gebieden in Irak en Syrië aan elkaar te hechten en het kalifaat
te herstellen. Het zelfbenoemde soennitische kalifaat strekt zich al uit van de Iraanse grens tot aan het
Syrische Aleppo. Als IS erin slaagt om nog grotere delen van Irak en Syrië te veroveren, verliest Iran invloed
in deze landen. Teheran vreest ook onrust onder zijn soennitische minderheid. Zo’n 10 procent van de
Iraniërs is soennitisch en het merendeel woont in de grensgebieden.
Revolutionaire Garde
De afgelopen maanden heeft Iran al actief meegewerkt aan het bestrijden van IS. Het stuurde militaire
adviseurs naar Irak die sjiitische milities trainen en adviseren. Ook de Iraakse regering zou geld en wapens
hebben gekregen. In juni dit jaar hielpen de Iraniërs bij de herovering van de Iraakse stad Tikrit, 140
kilometer ten noordwesten van Bagdad. En Iraanse militairen, onder leiding van het hoofd van de Iraanse
Revolutionaire Garde, hielpen Bagdad te bewaken.
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Iran zou ook militairen naar het buurland hebben gestuurd. In juni zouden tweeduizend militairen de grens
zijn overgestoken, al worden van officiële zijde deze berichten ten stelligste ontkend. De hulp zou uitsluitend
bestaan uit militaire adviseurs en het verlenen van operationele assistentie.
Zowel Iran als Amerika heeft altijd ontkend samen te werken in Irak. Maar volgens Iraanse analisten is de
realiteit anders. In de Iraakse stad Amerli streden de door Iran gesteunde milities op de grond, terwijl
Amerikaanse vliegtuigen luchtbombardementen uitvoerden. Volgens de Amerikanen is samenwerking met
Iran ‘nog steeds mogelijk’. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Zarif, die vorige week
New York bezocht voor onderhandelingen over het Iraanse kernenergie-programma, weigerde in te gaan op
deze kwestie.
Zarif uitte wel felle kritiek op de aanpak van de Amerikanen in Syrië. Iran steunt het regime in Damascus en
werkt samen met de sjiitische terreurgroep Hezbollah om Assad in het zadel te houden. ‘Er had al lang een
akkoord kunnen zijn over Syrië, maar de Amerikanen hebben maar één doel: het vertrek van Assad,’ zegt
hij. ‘Als het aan de Amerikanen lag, was nu in Syrië IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi aan de macht.’
Zarif noemde als voorbeeld de onlangs goedgekeurde Amerikaanse plannen om ‘gematigde’ rebellen in
Syrië steunen. Deze rebellen worden in Saudi-Arabië getraind en zullen niet alleen IS bestrijden, maar ook
het seculiere regime van Assad. Volgens Zarif staat vast dat deze tactiek niet werkt. ‘Het zal de regeringAssad verzwakken en uiteindelijk in het voordeel van IS uitpakken.’
Volgens hem is het hoog tijd dat de ‘coalitie van spijtoptanten’ stopt met het financieren en het doorlaten van
IS-militanten. Zarif noemt geen namen, maar het is duidelijk dat hij hiermee Saudi-Arabië en Turkije bedoelt.
Aan de grens van Turkije wordt jihadgangers en wapensmokkelaars geen strobreed in de weg gelegd. De
Saudische regering heeft IS inmiddels als terreurorganisatie bestempeld en verboden, maar het is
geen geheim dat Riyad jarenlang toestond dat Saudische geldschieters de terreurorganisaties financierden
waaruit IS is ontstaan.
Volgens Zarif is haast geboden. ‘IS houdt niet op bij de Syrische grens. Dit is een zeer mobiele organisatie.
Dit is geen bedreiging van een enkele gemeenschap of een enkele regio, IS is een wereldwijde bedreiging.’
Ook zonder deel uit te maken van de door Amerika geleide coalitie zal Iran doorgaan met het bestrijden van
IS in Irak – en in Syrië, via het leger van bondgenoot Assad. Daar bewijst Iran hoe wankel de Amerikaanse
coalitie tegen IS is, want in Syrië staan de Iraanse en Amerikaanse belangen lijnrecht tegenover elkaar.

Douaniers nu ook verteld: doe uniform uit.
© Naaldenberg (bron: Wikimedia Commons)
Dit is knettergek aan het worden.
De Nederlandse overheid laat zich weer eens van zijn meest laffe
kant zien. Waar de krijgsmacht militairen eerder al vertelde dat ze
voortaan maar niet meer in hun uniform over straat moesten gaan
(of in de trein moesten zitten, etc.), geldt datzelfde nu voor
douaniers. Een woordvoerder van de douane zegt tegen RTL
Nieuws dat hij de waarschuwing van de krijgsmacht volkomen terecht vindt:
Militairen werd eerder deze week al aangeraden om voor en na hun werk in burger over straat te gaan.
“Daar sluiten we ons bij aan. Hoewel het uniform van douaniers verschilt van dat van militairen, is dat voor
sommigen moeilijk te zien”, laat een woordvoerder weten.
‘Te gek voor woorden’ is geen adequate samenvatting van wat er de laatste dagen is gebeurd. Dit gaat veel
verder. De Nederlandse staat is compleet en totaal gefeminiseerd, of eigenlijk (want het heeft er alle schijn
van dat er tegenwoordig meer moedige vrouwen dan mannen zijn in ons land): gewatjefiseerd. In plaats van
dat ze pal staat voor onze waarden en vrijheid, doen de Haagse kaasstolp en diens assistenten onmiddellijk
een stapje terug als er ook maar iets gebeurt dat mogelijk, eventueel, wie weet problemen zou kunnen
opleveren.
Als ISIS-aanhangers aanslagen dreigen te plegen op militairen zorg je ervoor dat er overal groen (militairen)
en blauw (agenten) te zien zijn. Laat ze maar rondlopen met hun wapens duidelijk zichtbaar; draag ze op om
zichzelf zoveel mogelijk te laten zien, om duidelijk te maken dat we niet bang zijn voor terroristen.
Een kind begrijpt bovenstaande nog, maar helaas wordt Nederland geleid door een stel lafhartige dwazen
van de eerste orde. Deze on-mannen en -vrouwen denken werkelijk dat het allemaal wel goed komt als we
ons maar zoveel mogelijk verstoppen, onze mond houden, en braaf doen wat extremisten willen.
Nee dus. We zijn verwikkeld in een ideologische oorlog die we moeten winnen. Dat kan alleen door moed te
tonen en onze manier van leven in alle omstandigheden te verdedigen. Pas op de plaats maken lokt alleen
maar meer agressie en dreigementen uit.
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Tokio zou niet langer bewoond moeten zijn
Geplaatst door: Redactie Earth Matters
(Global Research | vertaling werkgroep Wij worden wakker) In juli
waarschuwde de arts Shigeru Mita in een schrijven aan zijn collega’s dat:
‘Tokio niet langer bewoond zou moeten zijn’ in verband met stralingsgevaar.
Zelf is hij uit Tokio weggegaan en heeft zijn praktijk verplaatst naar het
westen van Japan. Hij is ervan overtuigd dat de verhoogde straling in Tokio
maakt dat het niet langer veilig is om daar te wonen. Dit alles ten gevolge van de ramp met de Daichi
kerncentrale op Fukushima in maart 2011.
In zijn schrijven aan de vereniging van artsen in Kodaira (de metropool Tokio) geeft hij aan dat hij na lange
tijd in Tokio werkzaam te zijn geweest het niet langer veilig acht daar te blijven wonen en werken. Hij nam de
praktijk over van zijn vader en opgeteld hebben ze gedurende 50 jaar als arts in Tokio gewerkt. In maart
2014 was het tijd om te sluiten.
De afgelopen 10 jaar heeft Dr. Mita zich ingezet voor aankoop en opslag van jodiumpillen die gebruikt
zouden kunnen worden in geval van een nucleaire ramp. Hij was er zich van bewust dat een aardbeving een
ramp zou kunnen veroorzaken. Zijn verzoeken werden niet gehonoreerd en men gaf aan dat zulk een ramp
niet verwacht werd. Toen de ramp in Fukushima plaatsvond werd er niets gedaan om de mensen in Tokio te
beschermen. Dat is ook nu nog het geval.
Grondmonsters hebben echter aangetoond dat oost Japan en Tokio en omgeving besmet zijn
met radioactiviteit . Dr. Mita vergelijkt de stralingsvervuiling met die van Chernobyl na de ramp met de
kerncentrale aldaar. De straling ging omhoog van 0.5 tot 1.5 becquerel voor de ramp naar een hoogte van
200 tot 300 becquerel na de ramp in de Shinjuku regio, waar de regering zetelt. Het oosten van de
metropool meet echter al 1000 tot 4000 becquerel.
Vergelijken we dat met Kiev (Oekraïne) waar na de Chernobylramp 500
bequerel gemeten werd terwijl in Italië en West Duitsland waarden gemeten
werden van rond de 100 becquerel. Daar zien we de gevolgen nu in de
tweede en derde generatie mensen die er leven na de ramp.
Dr. Mita geeft aan dat de hoogte van de straling nog altijd toeneemt vooral
waar vuil opgeslagen wordt en in rioolinstallaties. Sinds 2011 zag hij in zijn
praktijk steeds meer zieken met stralings-gerelateerde klachten. Het aantal witte bloedcellen bij kinderen
onder de tien is sterk afgenomen en het aantal longklachten nam sterk toe. Wanneer zulke patiënten naar
het westen verhuizen gaat het aanzienlijk beter met hen. Andere (stralings)klachten die toenamen zijn:
neusbloedingen, haaruitval, weinig energie hebben, huidziekten, reumatische klachten. Ditzelfde vond plaats
rond Chernobyl na de ramp.
‘Na de Fukushima-ramp is iedereen in oost Japan een slachtoffer, dit gaat alle inwoners aan’aldus Dr. Mita.
Lees meer: http://www.naturalnews.com/046112_radiation_fukushima_tokyo.html
Video over de gevolgen van de Fukushima-ramp in de Stille Oceaan
Bron: http://www.rense.com/general96/murderingthepacific.html
Wereldwijd hebben wetenschappers de hoeveelheid straling
die vrijkomt uit Fukushima onderschat
Al twee dagen na de ramp was duidelijk dat de straling die
vrijkwam na de ramp in Fukushima grote gevolgen zou hebben
voor de Amerikaanse westkust. Hoewel men in de VS zei dat er
geen probleem was voor het land en de bevolking waren de
nucleaire autoriteiten erg bezorgd over de gevolgen voor de
westkust. Het tijdschrift ‘Environmental Science & Technology’ –
uitgegeven door en voor Amerikaanse scheikundigen deed vorig
jaar verslag van radioactieve deeltjes cesium die via de lucht
aangevoerd werden uit het rampgebied. De gemeten
cesiumwaarden waren 100 tot 1000 keer zo hoog als normaal.
Ook in Europa werden de gevolgen gemeten in de vorm van hete
deeltjes en fragmentjes van de nucleaire kern. Deze deeltjes waren
al tot in Europa doorgedrongen. De verspreiding is wereldwijd en
wordt zelfs gemeten in het hoge Noorden van Europa waar het
Arctische ijs te vinden is. Het is van belang te weten dat
radioactiviteit zich ophoopt in grote vissen en landdieren.
Normaliter is de halfwaardetijd van cesium 137 30 jaar. In dit geval
zeggen wetenschappers dat men van de Chernobylramp weet dat
cesium in het milieu veel langer aanwezig blijft dat kan oplopen
naar 200 tot 300 jaar. Bovendien zijn er bij de ramp van Fukushima
allerlei nieuwe radioactieve materialen in de ruimte terecht gekomen zoals “glazen bolletjes“, fulerenen of

Nieuwsbrief 209 – 30 september 2014 – pag. 75

holle bollen, bal-vormige structuren, en verbindingen met organische materialen.
Boven: Radioactief cesiumdeeltjedat waargenomen werd na de ramp in
Fukushima.Buckminster Fulereen, holle bolvorm
Verslag van de gevonden nieuwe
deeltjes:www.nature.com/srep/2013/130830/srep02554/full/srep02554.html
Wetenschappers hebben geen enkel idee van de levensduur die deze nieuwe, vreemde
vormen zullen hebben.
Door Washington’s Blog, Global Research, Augustus 2014
Bron: www.globalresearch.ca - Vertaling: www.wijwordenwakker.org

Vrijhandelsverdrag: EU schakelt macht nationale parlementen uit
‘nationale recht zal wijken voor recht op europees niveau – ecb krijgt onbeperkte zeggenschap over
financiering nationale staten – sluizen herverdeling welvaart
eurozone worden geopend’
Het Europees Gerechtshof in Luxemburg krijgt stap voor stap steeds meer
macht, ten koste van de nationale lidstaten.
De CETA en TTIP vrijhandelsverdragen met respectievelijk Canada en de
Verenigde Staten worden door de Europese Unie geheel buiten de invloed
en inspraak van de nationale parlementen om afgesloten. Critici zeggen
dat dit met een ‘goede’ reden gebeurt, namelijk dat de verdragen enkel de
banken en multinationals ten goede komen, en juist nadelig zijn voor de gewone man (2). De Duitse
grondwetrechter Christoph Degenhart verwacht dat de trend waarin de EU-lidstaten stap voor stap hun
macht verliezen ten gunste van Brussel, zich de komende jaren verder zal doorzetten.
Degenhart is één van de Duitse aanklagers tegen het Europese Stabilisatie Mechanisme (ESM), waar de
nationale parlementen eveneens geen enkele zeggenschap over hebben, maar wel verplicht zijn om
miljarden aan bij te dragen.
Nationaal recht wijkt voor Europees recht
Ook bij de vrijhandelsverdragen met Noord Amerika ‘worden de medewerkingsrechten van de nationale
parlementen uitgehold. Dat is grondwettelijk weliswaar zeer bedenkelijk, maar een tendens die we met het
oog op het Gemeenschapsrecht van de EU (EuGH) kunnen vaststellen.’
De grondwetrechter vreest dat het nationale recht ‘steeds vaker moet wijken voor het recht op Europees
niveau’. Het probleem met het EuGH is dat ‘het recht op een dermate wijze wordt geïnterpreteerd en
geschapen, dat het ten bate komt van de integratie... In deze structuur kunnen politiek en recht nauwelijks
worden gescheiden. De verdieping van de integratie in de EU is een doel van de jurisdictie van het EuGH en
heeft in dit opzicht ook een politieke opdracht.’
Onbegrensde financiering failliete staten
Degenhart gaat ervan uit dat ECB-president Mario Draghi in oktober met behulp van het EuGH het
omstreden OMT-programma erdoor zal drukken. Hiermee kan de ECB onbegrensd de staatsobligaties van
feitelijk failliete EU-landen zoals Frankrijk en Italië opkopen.
Het Duitse Grondwettelijke Hof in Karlsruhe heeft geoordeeld dat dit OMT-programma niet met de grondwet
verenigbaar is, omdat op deze wijze tientallen of desnoods honderden miljarden euro’s Duits –en dus ook
Nederlands- belastinggeld zonder tussenkomst van het parlement kunnen worden gebruikt om andere
landen overeind te houden.
Door het EuGH wordt ‘de monetaire staatsfinanciering geldend recht’, waardoor de ECB de macht krijgt om
‘in te grijpen in de financiering van staten, zonder dat de nationale staten in de EU hier iets tegen kunnen
ondernemen. Tot op zekere hoogte is dat nu al het geval, omdat de diverse geldpolitieke maatregelen van
Draghi uiteindelijk op een staatsfinanciering uitlopen.’
‘Sluizen herverdeling welvaart gaan open’
Als het OMT-programma erdoor komt, dan ‘worden de sluizen van de herverdeling (van de welvaart) in de
Eurozone geopend. Dit zal ten koste van de belastingbetaler gebeuren, en er zal zich een soort Europese
financiële gelijkstelling ontwikkelen.’
Kortom: de volgende stap naar het grote einddoel van de globalisten in Brussel en hun vazallen in Den Haag
en andere hoofdsteden, een Verenigde Staten van Europa, komt er onverbiddelijk aan.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Alzheimer
Natuurlijke preventie en behandeling van Alzheimer
(versie 1.6)
De ziekte van Alzheimer neemt epidemische vormen aan. Het is een slopende en dodelijke ziekte
veroorzaakt door sterfte en degeneratie van hersencellen. Er is inmiddels heel veel bekend over preventie
en behandeling van Alzheimer, echter vaak nog niet bij uw huisarts of specialist. Preventie en aanpak van
Alzheimer is (deels) mogelijk door radicale eliminatie van toxines en slechte voeding. En daarnaast door
suppletie met vitaminen B3, B6, B11, B12, vetoplosbare vitaminen en specifieke kruiden.
1) Ashwagandha
Ashwagandha (Withania somnifera) is een veel toegepast superkruid uit de duizenden jaren oude
Ayurvedische geneeskunde. Het is een lage struik waarvan zowel de bladeren als de wortels gebruikt
worden. Voor medicinale toepassingen worden de wortels gebruikt. De toepassingen van Ashwagandha zijn
bewezen geneeskrachtig bij de aanpak van celafbraak (spieren, zenuwen, bijnieren) stress (lichamelijk en
geestelijk), infecties, ontstekingen, het zenuwstelsel, leervaardigheid, vermoeidheid, energiegebrek,
depressie, schizofrenie, geheugen, laag libido, lage vruchtbaarheid en longziekten.
De belangrijke werkzame stoffen (voor zover bekend) zijn alkaloïden, choline, saponines en withanolides.
Withanoliden
Onderzoek toont aan dat Withanolide A, Withanolide C, Withanoside IV en Withanoside VI (derivaten uit
Withanolide) de uitbreiding van neurieten verbeterde in zowel gezonde als in beschadigde (Alzheimer)
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hersencellen van muizen. Feitelijke reconstructie dus van neurale netwerken in de hersenen van
neurodegeneratief zieke muizen. Ander onderzoek toont verbetering van beheer van celbeschadiging aan
door sterk antioxidatieve werking, sterker zelfs dan die van de vitaminen A, C en E in de hersenen van
ratten. Celsterfte in dit onderzoek is teniet gedaan door voornamelijk Withanolide A en Withanolide C.
Choline
Een andere hele belangrijke stof in Ashwagandha is Choline, onderdeel van de neurotransmitter
Acetylcholine (geheugen en leervaardigheid). Acetylcholine wordt afgebroken door het enzym
acetylcholinesterase. Choline blokkeert de vorming van dit enzym.
Onderzoekers van het National Brain Research Centre (NBRC) hebben verschillende studies uitgevoerd.
Initieel bleken muizen met Alzheimer niet in staat tot leren en terughalen van hetgeen werd geleerd. Na
suppletie met Ashwagandha gedurende 20 dagen verbeterde het leren en terughalen drastisch. Na 30
dagen was het gedrag van de muizen alweer normaal. Een vermindering van de amyloïde plaques en
verwarde zenuwvezels dragen bij aan de regeneratie van de bedrading in hersenencellen.
De onderzoekers vonden ook dat Ashwagandha de productie van een leverproteïne stimuleert die, eenmaal
aangekomen in de bloedbaan, helpt bij het opruimen van amyloïde plaques in de hersenen.
Toelichting Amyloïde plaques
Amyloïde-ß is een normaal natuurlijk proteïne dat wordt aangemaakt in ieder brein, maar bij de ziekte van
Alzheimer groeien ze uit tot plaques.
Toelichting Neurieten
Er zijn twee soorten neurieten (lange of korte uitlopers van zenuwweefsel): Axonen en Dendrieten. Neurieten
kunnen zich door weefsels heen wringen om met andere neuronen in contact te komen. Zo kan het neuron
via de axonen en dendrieten met andere neuronen communiceren.
Ieder neuron heeft maar één axon. Het is de langste neuriet die vanuit het cellichaam vertrekt: een kabel met
meerdere eindvertakkingen. Een axon voert elektrische signalen vanuit het cellichaam weg naar andere
neuronen. Ieder neuron heeft meerdere dendrieten. Dendrieten zijn korte twijgvormige uitlopers van het
cellichaam. Deze uitlopers maken contact met de eindvertakkingen van de axonen van andere neuronen en
ontvangen via hun receptoren de signalen die het axon aanvoert. Maar deze signalen kunnen niet zonder
meer van het ene aan het andere neuron worden doorgegeven, omdat neuronen omgeven zijn door een
vlies ofwel membraan.
2) Curcuma
Curcumine, de voornaamste werkzame stof in Curcuma (geelwortel) is zeer geneeskrachtig en uitvoerig
onderzocht.
Curcuma is bewezen helend bij bacteriële infecties, bloedproblemen (omloop, trombose, zuivering),
diabetes, gal- en leveraandoeningen, hepatitis, menstruatieklachten (onregelmatigheid, krampen)
ontstekingen (artritis, artrose, jicht), wonden, zweren, kneuzingen, stenen (gal, nieren en speekselklier),
darmklachten (gasvorming, diarree, pds, slechte darmflora), keelklachten, longziekten (astma, bronchitis,
hooikoorts, longenfyseem (COPD), bronchitis), kanker, slechte vetvertering, verhoogd cholesterolgehalte,
ziekte van Alzheimer en Multiple Sclerose (helpt voortschrijding voorkomen).
Curcuma niet gebruiken bij grote galstenen en maagzweren en beperkt gebruiken indien bloedverdunners
gebruikt worden.
In relatie tot Alzheimer is gevonden dat Curcumine het klonteren van proteïne fragmentaties (de eerste stap
onderweg naar Alzheimer) in de hersenen helpt stoppen. Naast het bestrijden van de destructieve bèta
amyloïden (Amyloïde-ß), zorgt Curcumine ook voor het opbreken van reeds aanwezige amyloïde plaques in
de hersenen, en wel veel effectiever dan ‘reguliere’ Alzheimer behandelingen.
Door het lage moleculaire gewicht en de polaire structuur van Curcumine, is deze stof in staat om
gemakkelijk door de hersen-bloed barrière heen te dringen. Typische Alzheimer symptomen veroorzaakt
door ontstekingsreacties en oxidatie in de hersenen worden door de krachtige ontstekingsremmer en
antioxidant Curcumine verzacht. De complexe samenstelling van Curcuma heeft bewezen invloed op de
werking van meer dan 700 genen. Het kan de activiteit en synthese voorkomen van cyclooxygenase-2
(COX2), 5-lipooxygenase (5-LOX), en andere enzymen die ontstekingsreacties moduleren.
Feit: Alzheimer komt in India vrijwel niet voor…
Factor 20 hogere opname van Curcuminoïden!
In de Ayurveda is het allang bekend. De combinatie van Curcuma met zwarte peper verhoogd de opname
van curcuminoïden met een factor 20. Het gaat hierbij om de stof Piper nigrum in zwarte peper. Ook olijfolie
verhoogd de werkzaamheid van Curcuminoïden. Verhoudingsadvies: Meng 1/4 theelepel Curcuma met een
flinke snuf gemalen zwarte peper en een theelepel olijfolie. Uiteraard dit mengsel liefst niet verhitten. Te
bitter? Voeg wat druppeltjes Agavesiroop of honing toe.
Uitsluitend biologisch
Ashwagandha, Curcuma, zwarte peper, olijfolie, wat u ook wenst te gebruiken, zorg ervoor dat alle
producten volledig biologisch zijn.
3) Vetten
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Goede vetten voeden en beschermen zowel de hersenen als (o.a.) de lever; ons lichaam kan niet zonder.
Ook dierlijke vetten zijn onmisbaar voor de mens. Gebruik wel de goede vetten zoals roomboter, kokosolie,
olijfolie, Omega-3, reuzel et cetera. Mijdt de schadelijke vetten waaronder die uit boter en margarine,
linolzuur, zonnebloemolie en de transvetzuren (zitten in vele supermarktproducten zoals koek).
Kokosolie
Bij Alzheimer verhongeren veel hersencellen omdat ze onvoldoende glucose uit bloed kunnen opnemen. De
vetketens in kokosolie kunnen wel door zieke hersencellen worden opgenomen waardoor de verhongering
en daarmee afsterving gestopt wordt. De resultaten met kokosolie blijken verbluffend goed! Meer weten?
Bekijk dan eens de filmpjes met Dr. Newport op youtube. Overigens kan kokosolie ook bijzondere resultaten
geven na herseninfarct, hersenschade na ongeluk, bij diabetes en als onderdeel van een effectieve Candida
behandeling.
4) Vitamine A
Ook deze vitamine is ontzettend belangrijk voor de botten, hersenen, lever en ogen. Voor ons brein is het
pure brandstof. Denk eraan om zowel de plantaardige als de dierlijke vorm van vitamine A te nemen, beide
hebben elkaar nodig.
5) Vitamine B3, B6 en B11
Een hoge concentratie van het aminozuur homocysteïne in het bloed verdubbelt de kans om op latere
leeftijd de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen.
De oorzaak van teveel homocysteïne in het bloed ligt meestal in een tekort aan de vitamines B3, B6, B11 en
B12. Deze vitamines zijn als co-enzym betroken bij de afbraak van homocysteïne. Ook neemt de
hoeveelheid homocysteïne in het bloed toe als men ouder wordt, door roken, koffie drinken en genetische
defecten.
6) Vitamine B12
- De rol van Homocysteïne en Holo-TC bij de ziekte van Alzheimer Vitamine B12 is nodig voor de omzetting van homocysteïne in methionine. Een B12-tekort kan dan ook
leiden tot een verhoogde concentratie homocysteïne in het bloed, wat de kans op het ontwikkelen van harten vaatziekten, trombose en TIA’s duidelijk vergroot. Holo-TC is actief B12: dat deel van het totaal aan
vitamine B12 in het bloed dat gebonden is aan het transporteiwit transcobalamine en zo beschikbaar is voor
de weefsels.
Recent onderzoek¹ onder Finse ouderen door het Aging Research Center in Stockholm laat zien dat een
verhoogde serumwaarde van homocysteïne de kans op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer
vergroot. Een hogere holo-TC waarde bleek die kans juist te verkleinen. Onderzocht werden 271 mensen in
de leeftijd van 65 tot 79 jaar die nog geen tekenen van dementie vertoonden. Na 7 jaar hadden 17 mensen
Alzheimer ontwikkeld. Zij hadden bij aanvang van het onderzoek hogere homocysteïnewaarden en lagere
holo-TC-waarden vergeleken met de mensen die de ziekte niet kregen.
Elke µmol/L hogere waarde van homocysteïne vergrootte de kans op de ziekte van Alzheimer met 16%. Elke
pmol/L hogere waarde van holo-TC verlaagde de kans op de ziekte met 2%. Het beschermende effect van
holo-TC nam toe met het vorderen van de leeftijd.
Een jaar eerder² publiceerde het Aging Research Center al vergelijkbare resultaten bij mensen van 75 jaar
en ouder. Toen bleek dat een verhoogde waarde van homocysteïne een tweemaal grotere kans op het
krijgen van Alzheimer geeft.
De onderzoeksresultaten onderstrepen opnieuw het belang van het vroegtijdig testen van vitamine B12,
homocysteïne en holo-TC bij verschijnselen van dementie. Hoe eerder een door B12-tekort ontstane
verhoging van homocysteïne wordt behandeld, hoe groter de kans op herstel. Onnodig uitstel brengt voor
patiënten onaanvaardbare risico’s op blijvende schade met zich mee.
Bronnen
1. Homocysteine and holotranscobalamin and the risk of Alzheimer disease: a longitudinal study, Neurology.
2010 Oct 19;75(16):1408-14. Hooshmand B, Solomon A, Kåreholt I, Leiviskä J, Rusanen M, Ahtiluoto S,
Winblad B, Laatikainen T, Soininen H, Kivipelto M.
2. Homocysteine and holo-transcobalamin and the risk of dementia and Alzheimers disease: a prospective
study. Eur J Neurol. 2009 Jul;16(7):808-13. Epub 2009 Apr 21. Kivipelto M, Annerbo S, Hultdin J, Bäckman
L, Viitanen M, Fratiglioni L, Lökk J.
Artikelbron Stichting B12 tekort
7) Vitamine C (vetoplosbaar)
Vetoplosbare vitamine C is onmisbaar voor de hersenen. Overweeg dus suppletie met Ascorbyl Palmitaat,
de vetoplosbare variant van vitamine C.
8) Vitamine D3
Al in 2007 vonden onderzoekers (University of Wisconsin) duidelijk verbanden tussen lage vitamine D3
niveaus bij Alzheimer patiënten en slechte scores op cognitieve testen bij lage vitamine D3 niveaus bij nietAlzheimer patiënten. Een optimaal vitamine D3 niveau beschermd (o.a.) de hersencellen. Vitamine D3
receptoren in de hersenen bevinden zich voornamelijk in de hippocampus en het cerebellum. Dit zijn de
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hersengebieden die zijn betrokken bij planning en verwerking van informatie en de formatie van nieuwe
herinneringen.
Ook draagt een goed vitamine D3 niveau bij aan het goed functioneren van het immuunsysteem en daarmee
de bestrijding van ontstekingen, een extra risicofactor (in de hersenen) bij Alzheimer patiënten.
Mensen die in Nederland wonen lopen extra risico op een tekort aan vitamine D3 door het beperkt aantal
nuttige zonuren alhier en onze aangesmeerde smeergewoonten. (zonnebrandcrème blokkeert de opname
van vitamine D3 uit zonlicht en bevordert daardoor bovendien het ontstaan van huidkanker).
Een gezond vitamine D niveau – voor een in Nederland wonende blanke Nederlander – ligt overigens rond
de 80nmol/L. Huisartsen en labs zijn al dik tevreden met waarden van 20-30nmol/L, maar die hebben dan
ook geen verstand van vitaminen, ze zijn er niet voor opgeleid.
Meer weten? Bezoek dan deze website van Reumatoloog Richard Verheesen.
9) Kopervergiftiging
De moderne mens krijgt onnatuurlijk veel koper binnen. Denk alleen al aan de veelal koperen
waterleidingen. Dat kan koperstapeling geven. Een teveel aan koper is gelinkt aan Alzheimer,
lees hier meer.
Een hoog kopergehalte kan een aanwijzing zijn voor kopervergiftiging. Het komt echter ook voor bij een
hartaanval, infecties, leverziekte, na chirugische ingrepen, suikerziekte en schildklierproblemen. Bij
zwangere vrouwen en vrouwen die orale anticonceptie gebruiken is de hoeveelheid koper in het bloed ook
vaak twee tot drie maal hoger dan normaal.
Koper bindt zich aan zink. Suppletie met zink helpt overtollig koper afvoeren.
10) Absoluut mijden!
 Anticholines en Statines (cholesterolverlagers): Dit zijn medicijnen die acetylcholine blokkeren, een
essentiele neurotransmitter voor het zenuwgestel in (o.a.) de hersenen. Het is bekend en bewezen
dat deze medicijnen het risico op het ontstaan van Alzheimer en dementie fors verhogen. Hieronder
vallen sommige pijnstillers (ook die na narcose gebruikt worden), antihistamines, slaappillen,
antidepressiva, en medicijnen tegen incontinentie.
 Fluroide. In Nederland vooral in tandpasta te vinden. Fluoride is extreem neurotoxisch.
 Kwik: Dus geen amalgaam vullingen en indien aanwezig, deze zo snel mogelijk (maar zeer
zorgvuldig en deskundig) laten verwijderen. Sommige vaccins kunnen ook kwik (in de vorm
thimerosal) bevatten.
 Aluminium: (o.a. in vaccins, pannen, verpakkingen, coating drinkflessen, Nespresso cups,
deodorants et cetera. Aluminium is net zo giftig als arsenium, maar dan extreem neurotoxisch.
 BPA en Ftalaten: Neurotoxische toxines in kunststoffen. Deze kunnen al extreem giftig zijn in zeer
kleine hoeveelheden.
 E-nummers: Schrap ze allemaal, neem geen enkel risico.
 Chemotherapie: Sowieso een zinloze vergiftiging van een ziek lichaam, maar het krimpen van de
hersenen na chemotherapie (chemobrains) lijkt mij niet bepaald een gezond verschijnsel.
 Schedelbestraling: Gegarandeerd verlies van leervaardigheid en lange- en kortetermijn geheugen.
Krijg je er gratis bij.
 Teflon. Zeer schadelijk. Komt in huis snel vrij bij verhitten van pannen met Teflon anti-aanbaklagen.
 Pesticiden en insecticiden: Extreem giftig en velen zijn intrinsiek neurotoxisch. Sleep desnoods het
verpleeghuis voor de rechter indien men weigert om haar bewoners te voorzien van niet-toxische
voeding. Uitsluitend biologische voeding dus.
 Anestheticum Articaïne: In Nederland krijgt nog steeds zo’n 60% van de tandartsbezoekers die
lokale verdoving nodig hebben, het verdovingsproduct Articaïne hydrochloride, geleverd door
fabrikanten zoals Ultracaine, Ubistesin, Septanest et cetera. In Articaïne zit o.a. Thiofeen, een sterk
werkend neurotoxische pesticide. Thiofeen doodt beestjes door het zenuwgestel te vernietigen…
11) Absoluut doen!
 Bewegen!
 Daag je hersenen dagelijks uit door iets nieuws te leren. Bijvoorbeeld een muziekinstrument leren
bespelen, een nieuwe taal leren, ga leren dammen, bridgen, schaken, whatever challenges your
mind!
12) GNM en Alzheimer
Als je beter wil begrijpen wat de echte triggers onder Alzheimer zijn, verdiep je dan in GNM. Het zal je dan
snel duidelijk worden dat mensen met Alzheimer iets willen vergeten, ze willen iets niet herinneren. Dat kan
een oorlog zijn, of het overlijden van een naaste, in ieder geval een zeer ingrijpende gebeurtenis die
weggepoetst dient te worden. En omdat daarmee niet wordt afgerekend, blijft de genezing ‘hangen’.
Ik ben nog iets vergeten te vermelden, maar wat…?

Nieuwsbrief 209 – 30 september 2014 – pag. 81

Gevaarlijk virus treft enkel gevaccineerde kinderen in VS en Canada
Recente onderzoeken bewijzen dat gezondheid door vaccins fors en permanent wordt beschadigd – ‘Stoffen
in vaccins bedreigen voortbestaan mensheid’
In 11 Amerikaanse en 3 Canadese staten is het even mysterieuze
als gevaarlijke EV-D68 virus uitgebroken, dat zeer ernstige
ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Opmerkelijk is dat het
virus, waartegen geen medicijnen bestaan, tot nu toe enkel
gevaccineerde kinderen treft. Eergisteren berichtten we nog dat
Amerikaanse wetenschappers een verband hebben vastgesteld
tussen de toename van autisme en het gebruik van cellen van
geaborteerde baby’s in vaccins.
De symptomen van besmetting met EV-D68 lijken op die van griep, maar kunnen veel ernstiger worden. Dr.
Mary Anne Jackson, hoofd van een ziekenhuis voor infectieziekten, verklaarde tegenover CNN dat dit virus
‘ernstiger is, omdat meer kinderen in kritieke toestand op de intensive care behandeld moeten worden. Dit is
uitzonderlijk. Ik ben al 30 jaar kinderarts en heb zoiets nog nooit meegemaakt.’
Enkel ingeënte kinderen ziek
Het enterovirus D68, dat door hoesten, niesen of aanraken van besmette oppervlakten zoals deurknoppen
kan worden overgedragen, heeft in de VS al meer dan 150 kinderen getroffen en is nu ook de grens met
Canada overgestoken, waar 18 kinderen zijn besmet. Tot nu toe is er niemand overleden, maar tientallen
kinderen moesten wel op de intensive care worden opgenomen. Omdat er geen vaccinatie bestaat tegen
EV-D68 is niet te voorspellen hoe ernstig de uitbraak zal worden. Eén ding hebben de jonge patiënten
gemeen: ze waren allemaal ingeënt met de BMR-, griep- en/of polio vaccins. Het klopt weliswaar dat de
meeste kinderen in Amerika en Canada zijn ingeënt, maar gezien het groeiende aantal geïnfecteerden wordt
het steeds opvallender dat tot nu toe niet één niet-gevaccineerd kind ziek is geworden.
Niet gevaccineerde kinderen veel gezonder
In 2011 publiceerde het Journal of Virology een wetenschappelijk onderzoek van de Erasmus Universiteit in
Rotterdam, waaruit bleek dat de ingrediënten van gewone griepvaccins een belangrijk deel van het
immuunsysteem van kinderen aantasten en ‘potentiële nadelen hebben die tot nu toe werden onderschat’.
Het onderzoek werd uitgevoerd door voorstanders van vaccinaties, wetenschappers die hun hele leven al
proberen om beter werkende stoffen te ontwikkelen.
De researchers onderzochten 27 gezonde, niet gevaccineerde kinderen en 14 wel gevaccineerde kinderen
van rond de 6 jaar oud. Conclusie: de niet ingeënte kinderen hadden een beter werkend immuunsysteem en
waren niet alleen beter beschermd tegen de griep, maar ook tegen andere virussen. Bovendien bleken niet
gevaccineerde kinderen veel minder vaak ernstige ziekten te krijgen.
Uit een omvangrijk Duits onderzoek (KIGGS) onder ruim 17.400 kinderen kwam onder andere naar voren
dat 12,8% van de gevaccineerde kinderen aan herpes leed, tegen minder dan 0,5% bij de nietgevaccineerden. Van de ingeënte kinderen tussen de 16 en 18 jaar oud heeft 15% tot 20% last van wratten;
bij niet-ingeënte kinderen is dit percentage slechts 3%. Tevens hebben gevaccineerde kinderen een 5 x zo
hoge kans op astma, een 2 ½ x zo hoge kans op huidziekten en een 8 x zo hoge kans op hyperactiviteit.
Alle vaccins besmet, veroorzaken permanente schade
Donald W. Scott, heruitgever van The Journal of Degenerative Diseases en medeoprichter van de Common
Cause Medical Research Foundation, brengt vaccins in verband met AIDS en het Amerikaanse onderzoek
naar biowapens. Volgens hem zijn vaccins besmet met mycoplasma’s en nanobacteriën die de wanden van
gezonde cellen vernietigen. Dit blijkt al sinds 1997 bekend te zijn, maar de autoriteiten hebben niets met
deze informatie gedaan. Garth Nicolson, celbioloog en heruitgever van het Journal of Clinical and
Experimental Metastasis enhet Journal of Cellular Biochemistry en lid van 28 redacties van
wetenschappelijke vaktijdschriften, is wellicht de gezaghebbendste wetenschapper die dit heeft bevestigd.
Nicolson stelt zelfs dat alle gevaccineerde mensen hierdoor zijn beschadigd en degeneratieve ziekten
ontwikkelen, waar de farmaceutische industrie vervolgens hun hele leven lang dik aan kan verdienen.
Dr. Larry Palevsky is een New Yorkse kinderarts die 10 jaar lang zijn patiënten routinematig vaccineerde,
totdat hij merkte dat hij het oogcontact met hen verloor. Dat was de reden dat hij de vaccins nauwkeurig
begon te onderzoeken, waarop hij constateerde dat ze allemaal met virussen zijn besmet die zo klein zijn,
dat ze niet kunnen worden verwijderd. Inmiddels gebruikt hij geen vaccins meer en behandelt hij kinderen
die door vaccinaties autisme en andere neurologische beschadigingen hebben gekregen.
Voortbestaan mensheid in gevaar
De stoffen in vaccins veroorzaken een groot aantal mutaties in het menselijk lichaam, waardoor
superkiemen, gevaarlijke virussen en (resistentie voor) bacteriën kunnen ontstaan, die niet alleen
toekomstige generaties, maar het voortbestaan van de hele mensheid bedreigen. Steeds meer gevestigde
wetenschappers erkennen inmiddels het gevaar van vaccins, en dringen aan op een radicale koerswijziging.
(1)
Xander - (1) KOPP
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