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De loden kogel…..
Meer dan 20 jaar geleden had schrijver dezes het vaste voornemen
opgevat om alles uit de kast te halen als het ging om het vinden van
de uiteindelijke daders. In die speurtocht kruiste vrij snel de
beruchte Verzetsprinz Bernhard zur Lippe B. ons pad. Dit had te
maken met ‘s mans handel en wandel op verschillende gebieden,
maar vooral met het feit dat hij als Ordelid van de Sovereign Military
Order of Malta [SMOM] ook boven John F. Kennedy stond, die niet
verder was gekomen dan de Amerikaanse tak van de rooms-katholieke ridderorde “Knights of Columbus”.
Nauwelijks bekomen van de eerste schok, volgde vrijwel direct daarop het uit de weg ruimen van de
gedoodverfde moordenaar, Lee Harvey Oswald, door de maffia huurmoordenaar Jack Rubinstein alias
Ruby.
Nu, 51 jaar na dato tasten wij nog steeds in het duister wie de trekker overhaalde en – mogelijk nog veel
meer van belang – wie de uiteindelijke opdrachtgever is geweest.
Jackie Kennedy met Jezuïeten broche
Omdat we eens in de zoveel tijd toch maar weer de beperkt beschikbare beelden
van die gebeurtenis bestuderen, blijft de vraag actueel: wie en waarom?
In de loop der jaren zijn onvoorstelbaar veel scenario’s de revue gepasseerd,
waarvan de overheidsversie de meest ongeloofwaardige is: de Magic Bullet Option.
Jarenlang ging ik mee in de versie van drie schutters rond Daley Plaza, drie
huurmoordenaars uit Corsica, die in de loop der jaren één voor één zijn
geliquideerd. Iedere keer echter komen dezelfde namen van mensen en geheime
diensten naar boven. De CIA, FBI, Mossad, J. Edgar Hoover, de Rockefellers,
Averell Harriman, George H.W. Bush, De Mohrenschildt, Permindex, Bernhard zur
Lippe B., het Varkensbaai incident, gevluchte Cubanen Castro, de maffia, de illegale
zionistische nepstaat Israël, de Bronfman Family, Howard Hunt, Richard Nixon, Gerald Ford, Lyndon B.
Johnson, Texaanse oliebaronnen, de Warren Commission, Alan Dulles [SMOM]en talloze anderen. Talloze
getuigen, betrokkenen, maar ook door de mand gevallen gelukzoekers hebben het vermeende geheim
verklapt en even zovele getuigen zijn nadien geliquideerd, we spreken over meer dan 200 mensen, inclusief
Oswald, Ruby en diverse ex-directeuren van de CIA, tot ver in de 80-er jaren van de vorige eeuw aan toe.
Het is één groot warnet van theorieën en indirecte bewijsvoering. Het Watergate schandaal zou er
rechtstreeks uit zijn voortgevloeid. Het boek Taking of America 1-2-3 van Richard Sprague beschrijft de
coup van 22 november 1963, de nasleepconstructies, de misleidingstactieken en betrokkenheid van velen
zeer gedetailleerd. Het geeft inzicht hoe de hazen lopen, maar ook niet meer dan dat. Het systeem loopt als
een trein en in een constant tempo tot de dag van vandaag.
Daarom leek de theorie van de zogenaamde Power Control Group redelijk plausibel. Een insider, de
inmiddels overleden Colonel Fletcher Prouty heeft deze versie als de enige ware weten te verkopen en
verklaren. Al vrij snel na de rapportage van de Warren Commission, want aan het onderzoek herkent men
de dader, zo weten ook wij inmiddels. Er is gesuggereerd, dat deze groep wijze mannen de Power Control
Group was, die de schaduw regering vormde van de Verenigde Staten. Het categorisch weigeren van John
F. Kennedy de oorlog in Vietnam uit te breiden, zou naar verluid zijn doodvonnis hebben betekend. Maar er
zijn nog heel wat andere redenen te bedenken die voor de macht achter de schermen zouden kunnen
gelden om door een soort openbare executie van de machtigste man op aarde een keihard voorbeeld te
stellen. Een coup om de opvolgers van John Kennedy met de neus op de feiten te drukken en zodoende in
het gareel te houden. Want dat Jack Kennedy uit de pas begon te lopen werd met de dag duidelijker. Hij
pleegde hoogverraad door de krachten die hem in het Witte Huis hadden geholpen te dwarsbomen.
John F. Kennedy was een insider, maakte deel uit van de Ierse Kennedy bloedlijn en de familie was door de
grote Amerikaanse drooglegging puissant rijk geworden. Een imperium gebaseerd op dranksmokkel. De
Kennedy’s stonden er om bekend te sympathiseren met de Nazi-Duitsland en JFK was in zijn jonge jaren –
zoals de meeste rooms-katholieken – een bewonderaar van Adolf Hitler.
Er is reden om aan te nemen, dat deze openbare executie meerdere oorzaken heeft gehad. De president
nam diverse controversiële maatregelen, die dan wel in overeenstemming waren met de Amerikaanse
grondwet, maar dwars tegen de belangen van het establishment in gingen. Een paar direct in het oog
springende voorbeelden zullen we voor u opsommen.

De Vietnam oorlog
Sarcastisch wordt deze genocide ook wel “Spelly’s War” genoemd, vrij naar kardinaal Francis Spellmann
[SMOM]. Deze was de grote instigator van de vete tegen de voormalige Texaco medewerker Ho Chi Minh.
De echte oorzaak van dit soort Amerikaanse oorlogen is altijd tweeledig. In de eerste plaats moet er wat te
halen zijn, zoals in dit geval de enorme olievoorraden met name voor de kust van Indo-China en de opium
productie in de Golden Triangle. In de tweede plaats speelt altijd een Vaticaans agendapunt een belangrijke
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rol, namelijk het uitroeien van alle andere dan de rooms-katholieke religie. Zo ook in Vietnam. Kennedy wilde
een eind maken aan deze activiteit. Direct na zijn dood pakte Lyndon B. Johnson de draad weer op en
escaleerde de oorlog op een ongekend verwoestende manier.

Het Varkensbaai Incident
Cubaanse vluchtelingen werkten samen met de CIA, waar onder anderen Nazi smokkelaar Alan Dulles
[SMOM] een hoofdrol vervulde. In het diepste geheim werd een landing in de Varkensbaai beraamd door de
vorige vice-president onder Eisenhower [SMOM], Richard M. Nixon. Direct na de landing liep het al fout en
werd Kennedy verzocht luchtsteun te verlenen. Die weigerde dat, met als gevolg dat de landing een totaal
fiasco werd. Het zette veel kwaad bloed bij Cubaanse ballingen en de CIA. Kennedy had immers ook al
beloofd de CIA in duizenden stukjes door de wind zou laten verspreiden.

Executive Order 11.110
Door deze E.O. gaf Kennedy specifiek het Treasury Department volmacht US Dollars uit te geven met zilver
als waarde garantie. Er is voor een aanzienlijk bedrag uitgegeven en vaak wordt deze actie gezien als
ondermijning van de Federal Reserve, een particulier bankenconglomeraat welke sinds 1913 monopoly
heeft op de uitgifte van US Dollars. Ook is wel beweerd dat direct na Kennedy’s dood de nieuwe president
Johnson die E.O. heeft ingetrokken, maar dat is niet juist. President Reagan [SMOM] heeft dit pas in 1987
gedaan. Wel zijn de drukpersen vrijwel direct na de moord ontmanteld, zodat er geen tweede valuta naast
de Federal Reserve Notes is blijven bestaan.

Strijd tegen de maffia
Met name Robert Kennedy, de broer van de president, had zich hard gemaakt om de georganiseerde
misdaad in Amerika uit te roeien. Zodoende wordt ook de onderwereld wel eens als aartsvijand van de
Kennedy-clan gezien, immers het was de maffia, die vader Joseph Kennedy rijk had gemaakt en het was de
maffia die met stembusfraude JFK aan het presidentschap had geholpen. Door de misdaad aan te pakken
beten de Kennedy’s in de hand die hen voedde.

Veelwijverij
De Kennedy’s stonden bekend om hun charmes en verslaving aan buitenechtelijke seks. Ze werden
hierdoor kwetsbaar en chantabel. De dood van Marilyn Monroe wordt in verband gebracht met het naar
verluid op hol geslagen libido van Kennedy. Hier komt voor het eerst ook de kwetsbaarheid binnen zijn
huwelijk om de hoek kijken. Jacqueline Kennedy zou hem gehaat kunnen hebben, maar zij heeft zelden iets
laten merken. Ze heeft tot het eind toe zich als een professioneel “First Lady” geprofileerd.

Redevoering tegen een machtig complot
In bijgaande tape kunnen we beluisteren hoe Kennedy ten overstaan van de verzamelde pers waarschuwde
tegen een machtige tegenstander, die er alleen maar op uit was de wereld te domineren. Veelal wordt dit in
verband gebracht met zijn strijd tegen de hierboven genoemde machtscentra als de CIA, de Federal
Reserve, de maffia en corporate Amerika. Vrijwel het gehele Amerikaanse establishment zou hem uit de
weg willen ruimen, als gevolg van zijn vermeende kruistocht tegen “Secret Societies”.
Zo zijn er nog talloze zaken meer op te noemen, die iemand reden hebben gegeven de openbare executie
van een president te doen uitvoeren.
In de loop van een halve eeuw zijn zoveel theorieën de revue gepasseerd in evenveel boeken en films. Het
lijkt een gecontroleerde en zeer geslaagde misleiding van het menselijk brein. In ons geheugen staat die
datum gegrift. Er is direct een moordenaar aangewezen, die vrijwel direct eveneens is geliquideerd, doden
praten niet. De moordenaar van de zogenaamde eenzame gek Lee Harvey Oswald is niet oud geworden, hij
overleed in 1967 aan kanker. Hij wilde praten, maar daar is een stokje voor gestoken.
Het volgende is een belangrijk gegeven. Naar eigen zeggen heeft Ruby de moord gepleegd, omdat hij
Jackie Kennedy wilde besparen te getuigen in een moordzaak. Deze verklaring heeft hij direct afgelegd, vlak
nadat de kruitdampen waren opgetrokken, maar het is daarna nooit weer ter sprake gekomen. Zijn motief is
altijd afgedaan als flauwekul, maar het kon wel eens de werkelijke reden zijn. Houdt u dit even in gedachten.
In onze perceptie, zo is ons een halve eeuw voorgehouden, is Kennedy door kogels van scherpschutters
uitgeschakeld. Inmiddels is duidelijk dat Oswald (CIA) niet eens in de buurt was. Ook zijn er films opgedoken
van de aanslag, waaruit zou moeten blijken dat er is geschoten van de “Grassy Knoll”, vanachter een
schutting. Het dodelijke schot zou een frontaal schot zijn. De oorspronkelijk
zoekgeraakte Zapruder film is later opgedoken, maar er is mee gemanipuleerd.
Zelfs voor een leek is niet te verklaren waarom bij een frontaal schot het hoofd van
Kennedy naar voren sloeg en niet naar achter. Er zijn zelfs theorieën dat de
chauffeur het dodelijke frontale schot heeft gelost, maar als we die filmpjes goed
bekijken lijkt de reflectie van de vetkuif van de bijrijder op een pistool.
Jacqueline Kennedy begon haar carrière als CIA agent – eens geheime dienst –
altijd geheime dienst. Rooms-katholiek opgevoed en naast de tweederangs Knight
of Columbus geparkeerd om hem “in check” te houden. Opgeleid tot koelbloedig
moordenares? MK-Ultra?
Jackie is Killer Queen
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Kennedy is slechts door één kogel getroffen. Die kogel trof hem niet
frontaal, maar links achter het oor. Dat dodelijke schot is afgevuurd
door zijn vrouw.
Als we namelijk op een andere manier naar de Zapruder film kijken,
wordt het langzaam maar zeker duidelijk. Jackie merkt/ziet dat haar
man door “iets” in zijn keel is getroffen. De president grijpt met
beide handen naar zijn keel en raakt verlamd. Jackie Kennedy pakt
hem bij de linker elleboog en drukt hem naar beneden. Ze wacht
nog 2 seconden tot Governor Conally niet meer kijkt, neemt positie
in en vuurt de (dum-dum?) kogel af, die de hersenen van haar man
uiteen doen spatten. Het hittespoor van een projectiel is goed te
zien: schuin naar boven. Vervolgens wordt het pistool razendsnel
achter de rugleuning van de achterbank waar Kennedy zit,
weggewerkt, geeft zij hem nog een extra zetje om er langs te
kunnen en trekt zij een medeplichtige secret service man Clint Hill,
de limousine in. Het voertuig verdwijnt vervolgens razendsnel uit het
zicht van de camera’s. Wat er onderweg naar het ziekenhuis nog is
gebeurd, weten we dus niet.
Hieronder het complete verhaal in het Engels.
Kennedy assassination
Dr. Neville Thomas Jones, Ph.D.2nd September, 2008
“While riding in an open motorcade, President Kennedy was shot in
Dealy Plaza on Friday, Nov. 22, 1963 at 12:30 p.m. … This case
has baffled people for the last four decades, and is one of the ten
most unsolved mysteries of the last one hundred years.” (Hughes,
2002, p. 84.)
Introduction
On the 22nd November, 1963, the United States President, John F.
Kennedy, was murdered in Dallas, Texas. The method of
assassination was a single gunshot to the head. Someone travelling
in Vice President Lyndon B. Johnson’s car, immediately
behind the president’s limousine, was filming the whole thing (as
the following still demonstrates)!
(Click the image to view the video.)
Lyndon ‘Lyin’ Johnson, as he was called, was a Zionist Jew and
became the unelected President of the United States at the instant
of the real President’s death. He then made it his top priority to
instantly reverse several programmes instigated by President
Kennedy; these Kennedy initiatives would have been to the benefit
of the American people and the betterment of mankind in general,
but were contrary to the interests of Zionism.
Another Jew, Abraham Zapruder, was standing in exactly the right
place to capture the murder of President Kennedy on cine film. The
Zapruder family subsequently made a fortune selling the rights to
this piece of film to the American government.
In Jean Hill’s book, “JFK: The Last Dissenting Witness,” she quotes
one of the policemen in JFK’s motorcade as having told her, “Well,
while Kennedy was busy shaking hands with all the well wishers at
the airport [Love Field], Johnson’s Secret Service people came over
to the motorcycle cops and gave us a bunch of instructions. The
darnedest thing was they told us the parade route through Dealy
Plaza was being changed. … It was originally supposed to go
straight down Main Street, but they said for us to disregard that.
Instead we were told to make the little jog on Houston and cut over to Elm. … But that’s not all. They also
ordered us into the craziest escort formation I’ve ever seen. Ordinarily, you bracket the car with four
motorcycles, one on each fender. But this time they told the four of us assigned to the president’s car there’d
be no forward escorts. We were to stay well to the back and not let ourselves get ahead of the car’s rear
wheels under any circumstances.” (Hughes, 2002, pp. 92,93.)
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It is interesting to note that the route of the presidential cavalcade
was changed at the very last minute to bring JFK along this
particular road, so why was Zapruder already set up with his cine
camera at this precise spot? Together with a single line of
CIA/Secret Service stooges, probably dressed in drag, that had
been stretched out beforehand along this bit of road.
Because this is the spot that had been prearranged by Johnson and
Connally (the governor of Texas) for Mrs. Jacqueline Kennedy to
discharge the chamber of a hand gun through her husband’s head,
as this film, taken from the other side of the car from where
Abraham Zapruder was positioned, demonstrates.
Please pay particular attention to the follow through of Jacqueline
Kennedy’s right arm as her husband suddenly goes limp, and to the
direction of the projectile (which can just be seen) exiting John
Kennedy’s head simultaneously with the smoke from the gun
discharge.
The Zapruder film
Using a Bell and Howell 414PD 8mm roll-film movie camera,
Zapruder caught the assassination from the side of the limousine
closest to the president. The owner’s manual for this model of cine
camera quoted the film speed as 16 frames per second (fps).
However, the FBI claimed that Zapruder’s camera was running at
18.3 fps in their tests, seemingly confirmed by the camera
manufacturers, Bell and Howell (whose independent tests produced
a speed of slightly over 18 fps). (Roland Zavada).
Several copies (at least 4) of the film were made by Zapruder, of
which one was taken by the FBI.
The film was not seen by the public until twelve years after it was
taken, when it was aired on a late-night talk show in America. Today
it appears in many places and forms on the Internet (YouTube, for
example), and is used here as the basis of the photographic
evidence examined.
From which direction was JFK shot in the head?
Zapruder frame 313 captures the instant of JFK’s assassination.
Analysis of subsequent frames, such as 326 (below), show no sign
of any blood, brain tissue or skull fragments on the back seat of the
presidential limousine, nor on its boot. From this we deduce that
JFK was not shot from the back. Also, if the bullet passed right
through his head, as seems almost certain, then, by this lack of
morbid debris, he could not have been shot from the front either.
This leaves only three possible directions: from the left side, the
right side, or upwards through his head.
Exiting projectiles
Viewing Zapruder’s film at normal speed, something flies out
upwards and to the right from President Kennedy’s head when he
receives the fatal shot. In frames 313 and 314, two distinct
projectiles, slightly separated but travelling in the same direction,
can clearly be seen. Both of these ejections have flown out of the
camera’s field of view by the time that frame 315 is captured.
The leading projectile, number 1, has travelled (235 – 34) – (146 – 38) pixels in the +ve x-direction and (415
– 110) – (408 – 297) pixels in the +ve y-direction, in the time between these two frames being captured
(0.0625s at 16 fps, or 0.0546s at 18.3 fps). I.e., its speed is between 3,442.24 and 3,940.29 pixels per
second.
President Kennedy was 6’1″ tall (Wallechinsky & Wallace). Using the full-length photo of JFK in Berlin (Freie
Universitaet, 26th June, 1963), and having calculated the line AB in frame 313 to be 30.23 pixels, it can be
shown that the projectile material was leaving the top of President Kennedy’s head at a minimum* speed of
between 31.6 and 36.2 metres per second (equivalent to between 104 and 119 ft/s).
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* This is a minimum value because frames 313 and 314 are two-dimensional images providing no depth
information.
Smoke
Frames 312 to 317, inclusive, of the Zapruder film are reproduced here, having been contrast-enhanced and
converted to greyscale images, in order to highlight a definite puff of smoke right next to the left side of the
President’s head.

The smoke rapidly expands and dissipates in about 3 tenths of a second (0.2732s at 18.3 fps and 0.3125s at
16 fps), being just discernable in the last frame of this sequence.
Material from the head wound has exited at high speed, as we have observed, and would not wispily linger in
the air as smoke does. Moreover, it is evident that this smoke has an initial component of velocity in the
horizontal direction equal to that of the limousine and that this component is slowed by air resistance
(compare the expanding smoke cloud with the white object on the lawn and with the fixed features of the
president’s car, such as the top of the rear seat). The separation between the smoke cloud and the white
object on the grass decreases at a rate that is very slightly less than the rate at which the white object is
perceived to travel with respect to the limousine.
Neither John nor Jackie Kennedy are smoking a cigarette. The smoke has been caused by some explosive
reaction, such as the detonation of a firearm cartridge. Such smoke remains where the gun is; it does not
travel with the bullet. The fact that this smoke appears in the sequence at the same time as the fatal injury,
and that it emanates from the left-hand-side of JFK’s head, where Jackie Kennedy has positioned herself,
means that President Kennedy was killed by his wife.
I am not the first to reach this conclusion. This view is shared by someone calling themselves ‘Nohup’ who,
in a public forum on 3rd April 2008, wrote “After studying the Zapruder film for nearly 20 years, I’ve come to
the conclusion that the only person verified to have the access and angle to have delivered the fatal gunshot
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to JFK was Jackie Kennedy. The telltale sign is right before his
head explodes, where she moves forward with something in her
hand.”
That JFK was shot at point blank range from the lower left side of
his head is also supported by the amount and distribution of blood
on JFK’s shirt, as photographed from the back,
And from the front,
The so-called bullet hole is no such thing; it seems to have been
hastily made by snipping along three sides with scissors and then
tearing the resulting flap of material off. Notice, for instance, how the
rightmost snip extends a little way past the start of the topmost snip
which, in turn, extends slightly past the top of the leftmost snip:
There is no doubt, if one studies the Zapruder film running at normal
speed, that Mrs. Kennedy seems to whip something quickly away
after her husband is shot, before she clambers out onto the boot.
(Johnson had the whole of the presidential limousine immediately
ripped out and shredded, before having the car re-fitted and using it
for himself.)
In the next animated gif, produced by the author in October 2009
and uploaded on 13th October 2009, Jacqueline Kennedy’s actions
at the instant of her husband’s fatal gunshot wound are very clearly
seen …
… After her right arm follows through from the tension of pushing
against the imminent recoil that she expected upon squeezing the
trigger, she transfers the murder weapon from her gloved right hand
to her gloved left hand, pushes her husband’s lifeless body away
from her and places the gun on the boot, immediately to the rear of
the seat, as she starts to clamber out onto the boot in order to
obscure the weapon prior to Secret Service agent Clint Hill meeting
her and retrieving it during the pretense of ushering her back into
the car. Having the gun in her left hand means that it is obscured
from bystanders on the grass throughout the boot transfer
procedure (to leave it in the same place with her right hand would
have necessitated some noticeable departure from a seemingly natural, albeit strange, piece of
choreography).
Mrs. Kennedy’s well-rehearsed boot-clambering manoeuvre also served to distract all attention onto her face
(for the public who later were allowed to watch the Zapruder film) and away from the small gun that she
deftly positioned at the back of the rear seat of the presidential limousine; a sure sign that she was in full
possession of her faculties.
Hill probably passed the murder weapon to Johnson at an appropriate moment, and it will now most certainly
reside in some very high church of devil worship that base entities such as Johnson frequent.
Jackie Kennedy
Mrs. Jacqueline Kennedy (née Bouvier) was raised in a Jesuit convent. She was also Jewish, a fact well
hidden, but revealed by her cousin/step-brother, Gore Vidal, in his autobiography:
“… the ethnic surprise buried deep inside Gore Vidal’s much-hyped autobiography, … ‘Palimpsest: A
Memoir,’ … [is that Jackie Kennedy’s] mother, Janet, was Jewish. Janet, who had Jackie with her husband
John ‘Black Jack’ Bouvier, eventually divorced him and married Hugh Auchincloss, who was also Vidal’s
stepfather.
“In the book, … Vidal offhandedly writes on page 372, ‘One should note that the first of Hughdie’s (Hugh
Dudley Auchincloss) three high-powered wives was Russian, the second my mother, the third Jackie’s
mother, Janet, born Lee or, as my mother used to observe thoughtfully, Levy.’ Vidal continues, ‘Apparently,
Janet’s father had changed his name in order to become the first Jew to be a vice president of the Morgan
bank. My mother wondered how Hughdie, a quiet but sincere anti-Semite, would respond when he found
out.’ As for Janet Lee, he writes she used to say she was ‘of the Virginia Lees’…until the real Lees ordered
her to shut up.’…” (Ahmed Rami quoting from the New York Post of 9th November, 1995.)
Peter Kurth during his very brief review of Christopher Andersen’s book, “Jackie After Jack,” writes:
“America’s grieving first widow, during those terrible Four Days in November, was chain-smoking Salems
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and shot up on speed. She was also entertaining everyone in earshot with the grisly details of Kennedy’s
death, compelled … to describe the way his head blew off in her lap, how she tried to stick the skull back on
in the hope it would keep him alive, how Texas Gov. John Connally was ‘squealing like a stuck pig,’ etc. (For
the record, she did not remember trying to crawl out of the car.)”
The weapon
According to his long-term mistress, who bore him a son, Johnson was sure the day before this atrocity took
place that President J.F. Kennedy was going to be killed whilst being driven through Dallas. This implies that
he knew there would be no untoward problem with the assassin, since she would be right next to her victim.
However, a sophisticated weapon, such as a Smith & Wesson semi-automatic handgun, could quite possibly
jam at the predetermined moment, spoiling Johnson’s (and his backers, including Aristotle Onassis)
murderous plan. At such close range, however, a simple, crude pistol would be all that was required.
Something like this Deringer (more often spelt with a double ‘r’) would thus have been chosen; an extremely
simple, easily concealed, one shot, miniture cannon.
“The .41 rimfire cartridge was created for use in small Derringer
type pistols. The .41 rimfire round was very slow, 13 grains of black
powder propelling a 130 grain lead bullet at 425 feet per second,
yielding a muzzle energy of 52 ft lb.” (Cushman). This would be
more than capable of taking part of President Kennedy’s skull off, as
Mrs. Kennedy implies.
If the leading projectile captured in frames 313 and 314 of
Zapruder’s cine film was indeed the bullet from a .41 calibre rimfire cartridge, then its analysed speed of at
least 104-119 ft/s is commensurate with an accelerated lump of lead that has lost kinetic energy during its
passage through human tissue, and in particular in breaking through the top of the skull.
Just such a single shot, .41 calibre pistol was used to assassinate
President Abraham Lincoln in 1865, again at point-blank range,
again by his wife, and again with the blame attached to some
patsie. How Zionists seem to revel in this sort of obscene deception
and repetition.
Look again at frame 326, above. Does this small-barrelled pistol not
remarkably resemble what Jacqueline Kennedy seems to be
holding in her right hand?
Incapacitation
Obviously Jacqueline Kennedy could not just produce a gun and
shoot her husband from point blank range in broad daylight, at least
not with any degree of certainty. Who knows where he would be
looking at the designated time and place, and the type of weapon
identified here only has one bullet in the chamber.
Solution? He had to be incapacitated in a way that was sure and
precise, such that he was unable to react.
When viewing the Zapruder film it is easily seen that John Kennedy
is smiling and waving to people along the roadside as his limousine
starts to be obscured by the street sign, but is suffering pain and
discomfort of the upper respiratory tract as he comes back into view
at the rightmost edge of the sign.
Whatever effect has caused this change has happened between
frames 206 and 221, inclusive, and by frame 230 (below) the
President is in clear distress.
This problem very rapidly takes hold, as captured in frames 237:
and 246:
And he becomes completely incapacitated by frame 254:
We can work out the minimum and maximum time involved from
these observations. The minimum time is obtained by assuming
(254 – 221) frames at 18.3 fps and the maximum time by assuming
(254 – 206) frames at 16 fps. Hence, from the onset of pain until
incapacitation must have taken from 1.8 to 3.0 seconds. This is very
rapid. It is also not caused by a bullet wound, as the official storyline
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goes, because there is no blood, no violent lurching of the body, no concern on Mrs. Kennedy’s face, no
concern on Connally’s face (when he turns around) and no attempt by John Kennedy to dive for cover or to
protect his wife.
Mrs. Kennedy keeps her full attention on Governor Connally from
frame 255, when he starts to look behind, up to and including frame
291, when he looks away. This corresponds to a time span of
between 2.0 and 2.3 seconds. Not long, but long enough for
Connally to ascertain that JFK is fully incapacitated and to give the
signal to Jacqueline Kennedy.
For example, frame 262:
and frame 274:
In frame 274, above, she definitely seems to be waiting for the okay
from Connally.
She then begins her preparations to murder her husband from
frame 292. Here is frame 294:
Note in particular that up until this point Jacqueline Kennedy had kept as much distance as possible from her
clearly distressed husband, keeping him at bay with her gloved hands.
The point where President Kennedy was to be sacrificed had been marked out. The big, black man in the
foreground, seen in several of the above frames, positioned to the right of the sign, with his right arm
extended was probably the marker for the car to slow down almost to a standstill (a cine film taken from the
other side of the car distinctly shows how slow the car was going from the sign to the murder spot), someone
then disabled the victim via a remote, electronic trigger, Connally examined the extent of incapacity and then
Jacqueline Kennedy, once given the nod by Connally, immediately placed the gun in the predetermined
position and discharged the chamber through her husband’s head. All of it to be captured on Abraham
Zapruder’s film for later gleeful gloating, with other films being taken to be sure of having a record of this
extreme baseness from every possible angle. (In fact, Zapruder almost did misalign his camera, getting the
car right down at the bottom edge of the emulsion for a while.)
As for who had the electronic trigger, a strong possibility is that it was the passenger next to the driver of
President Kennedy’s limousine, since he had a view of the human marker in front of him and of President
Kennedy, by way of the door mirror, behind him. The transmitter would be wired into the passenger door and
would have been powered by the car’s battery for very high signal strength.
Then the cavalcade speeds up and takes the victim straight to the “hospital,” where John Kennedy could be
pronounced dead (after keeping the American people in hope and suspense for some predetermined length
of time).
So, how could they incapacitate the president? The answer lies with Connally.
Nerve agents
President Kennedy’s reaction is not that of a victim of a gunshot or an electric shock, but that of someone
who has been exposed to a lachrymatory agent (or lachrymator). These cause difficulty in breathing,
paralysis and general respiratory discomfort. Even relatively mild ones can be very fast acting: “Tear gas is
so fast-acting it’s amazing. It affects your throat more than it affects your eyes, in fact. I honestly felt like if I
didn’t drink something my throat was literally going to fall out of my body.” (Source.)
There were many chemical and/or biological agents known to research laboratories and the military, even
back in 1963. These are classified in variouscategories, three of which are the harassing agents (such as CN
and CS gas), blister agents (such as mustard gas) and nerve agents (such as sarin – discovered in 1939 –
and tabun).
They are all incapacitating in nature and their characteristics depend upon the type of agent, the
concentration and the method of dissemination. “Usefulness,” in the military sense of the word, depends
upon the time taken to have the desired effect, the predictability of behaviour and the antidotes available for
friendly personnel.
There is insufficient information available to the public to be able to identify which agent was used to
incapacitate John F. Kennedy, but we can narrow the field down a little.
Blister vesicants, such as mustard gas, burn the skin and respiratory tract, but can be ruled out because their
effects do not manifest themselves until long after exposure.
Harassing gases or sprays can be eliminated, since they would be highly likely to incapacitate Jacqueline
Kennedy as well, and would not render the victim totally incapable or unaware.
An agent which is liquid in its normal state, highly incapacitating, very rapid in taking effect, safe to handle
(constituents being kept apart) and for which antidotes are available, would be needed.
A nerve agent developed by the British at Porton Down Chemical Weapons Research Centre between 1952
and 1954, subsequently called VX gas after its production technology was traded with the Americans in
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return for nuclear weapons secrets, or one of the variants thereof, is a distinct possibility. Although called a
gas, it is actually a clear, odourless liquid at room temperature.
A stronger candidate though is cyclosarin, cyclohexyl methylphosphonofluoridate (or GF). This is a
colourless and odourless liquid at room temperature in its pure form, which is highly persistent (i.e., gives off
almost no vapour) and is highly toxic when absorbed through the skin. It was initially developed by Germany
in the Second World War (not used by them) and then further studied and developed by both Britain and the
United States in the early 1950s.
It was necessary to get the liquid nerve agent onto JFK’s skin and to facilitate this the murderers made use
of the fact that President Kennedy had a long-term back problem and always wore a steel-boned brace. The
following two sets of photos purport to show this contraption after it had been taken off his body. They cannot
be showing the original, of course, since there is no blood on the material. It is more likely that they are
photos of one of JFK’s bona fide back supports (probably off Air Force One). Special precautions would have
been necessary to remove and dispose of the one he was actually wearing.

The agent would be stored in the girdle as two precursors,
separated until required to be combined. To quote Wikipedia, “A
cyclosarin binary weapon would most likely contain
methylphosphonyl difluoride in one capsule, with the other capsule
containing either cyclohexanol or a mixture of cyclohexylamine and
cyclohexanol.”
Two small vials of the chemical precursors would have been
stitched into the corset, together with the battery and the method of
breaking the vial(s). John Kennedy was used to having steel rods in
his back support and would never have noticed any difference with
this one. He was probably helped into it on the airplane.
The median lethal dose (referred to by the designation, LD50) necessary to kill a person of around 90kg
would be 31.5g by percutaneous (through the skin) delivery (at 0.35mg/kg – source), and I would think it
highly likely that this would have been roughly the quantity used, since one way or another (i.e., outside the
“hospital” or inside it), President Kennedy’s fate was sealed as soon as that device deposited the nerve
agent onto his skin. Also, death would follow such a dose within 15 minutes, but the higher the initial dosage,
the faster the incapacitation would occur and the quicker John Kennedy could be killed (by a bullet).
John Bowden Connally, Jr., a Johnson supporter and leader of the Johnson presidential campaign at the
1960 Democratic convention in Los Angeles, was named Secretary of the United States Navy (by President
Kennedy) in 1961 and directed the Sixth Fleet in the Mediterranean Sea. Although resigning from the navy to
run for governorship of Texas, he would have been well used to (and privy to) all the nerve agent testing
information that the navy had been doing, including personal
observation of effectiveness and reaction times on actual subjects.
The urgent need to bleach and then incinerate the actual back
support cut from JFK’s body, not only due to the residual nerve
agent present, but also to destroy the vials and electromechanical
circuitry, explains why we get photos of JFK’s shirt, but not of the
brace that he wore that day.
The only thing that the U.S. Navy man, John Connally, had to
ensure was that JFK did indeed have the back-support brace on.
How would Connally ensure this to his satisfaction? That’s easy.
How would you do that if you were in his position as the Governor of
Texas? Just feel for it, using the pretext of giving the victim a
friendly stroke on the back.
This animated gif was created with frames extracted from a video
that had been uploaded to YouTube (these frames started at 2
minutes 41 seconds into the film). However, as of 17th February
2012 we get the message, “This video is no longer available
because the YouTube account associated with this video has been
terminated.”
For a while I thought that checking the back support was the sole
reason for Connally going across to President Kennedy at Love
Field, but no, it is not even the main reason, because Connally had
also been on Air Force One from Fort Worth, where a breakfast was
given in honour of the president that morning. Hence Connally already knew that John Kennedy had the
correct back support on. His main reason for doing what he did was to allow Mrs. Kennedy to accept a ‘Lamb
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Chop’ puppet from someone at the fence and to distract her husband just long enough that he would not
even be aware of his wife taking something. I believe that in the white puppet was concealed the murder
weapon.
There is an old superstition that having red and white flowers
together are a sign of bad luck or even “that a death will soon
follow.” Note the colour of the flowers plonked right in front of
President Kennedy (and also note the colour of the ribbons attached
to Johnson’s lapel flower) in the photo above, taken at the breakfast
in Fort Worth. Mrs. Kennedy herself is shown to be an integral part
of this demonic behaviour, since the white ‘Lamb Chop’ puppet
becomes a part of the red rose bouquet that she was handed upon
alighting Air Force One. It has been said several times that the
choice of red roses seemed very strange in a state famed for its
yellow roses. When the occult in-your-face aspect is woven in,
though, it becomes all too clear as to what is going on.
Connally, having assurred himself that the David-ben-Gurionordered “wet op” (U.S. Navy parlance for a bloody assassination) to
remove “an enemy of Israel” was going according to the detailed
plan that he, Johnson and Aristotle Onassis had devised and
rehearsed during the three months that Jacqueline Kennedy was on
holiday with Aristotle Onassis (against her husband’s wishes and
advice, by the way), then sits in the car, waits for the signal during
the trip along the appropriate road, checks the effectiveness of the
nerve agent used and, when Kennedy is displaying the symptoms
that Connally would recognize from navy experiments, gives the nod to Mrs.
Kennedy before turning away again and waiting for the shot.
Mrs. Kennedy was wearing white gloves, to ensure no chance of touching the liquid,
and had probably had a prior intravenous injection of 2mg of atropine sulfate, to
cover the very small risk that she might be exposed to a tiny amount of vapour (was
this the reason for pushing her husband disdainfully away and clambering out onto
the boot?).
The boot-clambering incident excluded, all of this was meticulously planned to
sacrificially murder a decent, naïve family man in broad daylight, just minutes after
he had happily disembarked from Air Force One at Love Field Airport, Dallas.
John Kennedy was flown in, murdered within minutes and flown out, rather like a
meat packaging plant operation.
Eyewitness and medical testimonies
There were at least seven eyewitnesses who said that they heard a shot that came from the vicinity of
President Kennedy’s limousine and there is plenty of evidence that President Kennedy was murdered using
a handgun (‘WCH’ references, where given, are to the volume and page number of the Warren Commission
Hearings):
James Altgens (photographer, south curb of Elm St.): “The last shot
sounded like it came from the left side of the car,” 7WCH518.
Iona Antonov, “On the Trail of the President’s Killers: part 2,” New
Times, 1977, pp. 26-30: New York Daily News quoted friends of
John Rosselli to the effect that Oswald a decoy “while others
ambushed” Kennedy from close range.
Hugh William Betzner, Jr. (south curb of Elm St., near the junction
with Houston St.), Warren Commission Hearings, vol. 19, p. 467,
statement taken on 22/11/63: “I heard at least two shots fired and I
saw what looked like a firecracker going off in the president’s car.
My assumption for this was because I saw fragments going up in
the air. I also remember seeing what looked like a nickel revolver in
someone’s hand in the President’s car or somewhere immediately
around his car. Then the President’s car sped on under the
underpass.” 19WCH467. (A Smith and Wesson nickel revolver of
the early ’60s is shown below. Notice the similarity in shape, particularly from a distance, to the .41 Derringer
pistol reproduced again here.)
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Charles F. Brehm (carpet salesman, south curb of Elm St.): “Brehm seemed to think the shots came from in
front or beside the President. He explained the President did not slump forward as if he would have after
being shot from the rear,” “President Dead, Connally Shot,” The Dallas Times Herald, 22 November 1963,
p.2
Dr. William Kemp Clark, Chief Neurosurgeon: “… in the occipital region of the skull ” … “There was a large
wound in the right occipitoparietal region ” … “Both cerebral and cerebellar tissue were extruding from the
wound.” Dr. Clark’s report to 11/23/63 report to Admiral Burkley of 23/11/63.
Dr. Charles A. Crenshaw, Resident Surgeon: “I walked to the President’s head to get a closer look. His entire
right cerebral hemisphere appeared to be gone. It looked like a crater – an empty cavity. From the damage I
saw, there was no doubt in my mind that the bullet had entered his head through the front, and as it
surgically passed through his cranium, the missile obliterated part of the temporal and all the parietal and
occipital lobes before it lacerated the cerebellum.” (“Conspiracy of Silence,” 1992, p. 79.) “It was in the
parietal-occipital area.” Says the body was tampered with at Bethesda. (“High Treason 2,” pp. 110-115 and
549.)
Jack Franzen (south curb of Elm St.): “He said he heard the sound of an explosion which appeared to him to
come from the President’s car and … small fragments flying inside the vehicle and immediately assumed
someone had tossed a firecracker inside the automobile,” 22WCH840.
Mrs. Jack Franzen (south curb of Elm St.): “Shortly after the President’s automobile passed by … she heard
a noise which sounded as if someone had thrown a firecracker into the President’s automobile … at
approximately the same time she noticed dust or small pieces of debris flying from the President’s
automobile,” 24WCH525.
Jim Garrison (New Orleans District Attorney): “The man who killed President Kennedy fired a .45 caliber
pistol” and that the bullet entered the “right temple.” A claim that he made on WFAA-TV in Dallas, as
reported in the New York Times, 11th December 1967, p. 28.
Bobby Hargis (Police motorcycle outrider, left rear of limousine): Interviewer: Do you recall your impression
at the time regarding the shots? Hargis: “Well, at the time it sounded like the shots were right next to me,”
6WCH294.
Dr. Marion Jenkins, Chief Anesthesiologist (deceased 22/11/94 – N.B. this was the anniversary of JFK’s
murder!): “A great laceration on the right side of the head (temporal and occipital), causing a great defect in
the skull plate so that there was herniation and laceration of great areas of the brain, even to the extent that
the cerebellum had portruded from the wound.” (From a report to Dean A.J. Gill of 22/11/63 – J. Curry, 1969,
“JFK Assassination File,” p.35.)
Dr. Ronald Coy Jones, Chief Resident Surgeon: “the President lay on the cart with what appeared to be
some brain hanging out of this wound with multiple pieces of skull noted with the brain.”
Dr. Robert McClelland (Parkland physician): “The cause of death was due to a massive head and brain injury
from a gunshot wound of the left temple,” (CE 392). His testimony is reproduced in Hearings volume 6, p. 38:
“Dr. McClelland judged that the wound in the President’s skull could be expected ‘… from a very high
velocity missile … with a heavy calibre bullet, such as a .45 pistol fired at close range …’ This would
particularly apply to the skull ‘… where there was a sudden change in density from the brain to the skull
cavity, as it entered. As it left the body, it would still have a great deal of force behind it and would blow up a
large segment of tissue as it exited.’ “
Austin Miller (railroad worker, on the overpass): Interviewer: “Where did the shots sound like they came
from?” Miller: “Well, the way it sounded like, it came from the, I would say right there in the car,” 6WCH225.
A.J. Millican: “It sounded like a .45 automatic, or a high-powered rifle,” 19WCH486.
Dr. Charles Wilbur: “Interpretation of the fatal head wound by several attending surgeons suggested a high
velocity handgun bullet fired at close range.”
Conclusions
How do you ensure that ‘Lyin’ Johnson is not shot? You do not
shoot JFK from the front, because Johnson was travelling in the car
behind. How do you ensure that Jewess Jacqueline Kennedy is not
shot? You do not fire from either side, nor from the front or back.
How do you ensure that President Kennedy is killed? You have to
shoot him in the head from very close range. When a shot is fired
from a gun, where is the smoke from the gunpowder? At the place
of firing.
Only 1 hour 38 minutes later that same day, 22nd November 1963,
on board Air Force One, Johnson was sworn in as U.S. President in
his home state of Texas, with a composed Jewess, Jacqueline
Bouvier, faithfully by his left side and another Jewess (Johnson’s
wife, Ladybug) on his right side.
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Congress’man’ Albert Thomas perhaps knows more than a little about this plan, as he winks at smilin’ ‘Lyin’
Johnson. Mrs. Kennedy has maybe a twinge of remorse here, but Ladybug Johnson appears satisfied with
the day’s events (like her husband, Ladybug was a rabid Zionist).
“Congressman Johnson used legal and sometimes illegal methods
to smuggle hundreds of Jews into Texas, using Galveston as the
entry port. … Johnson smuggled boatloads and planeloads of Jews
into Texas.” (Source.)
“It is interesting, but not surprising, to note that in all the words
written and uttered about the Kennedy assassination, Israel’s
intelligence service agency, the Mossad, has never been
mentioned. And yet a Mossad motive is obvious. On this question,
as on almost all others, American reporters cannot bring themselves to cast Israel in an unfavourable light –
despite the fact that Mossad complicity is as plausible as any of the other theories.” – US Representative
Paul Findley, March 1992.
As recorded in the Public Papers of the Presidents of the United States, John F. Kennedy was completely
against nuclear weapons technology falling into the hands of the Israelis: “Personally I am haunted by the
feeling that by 1970,unless we are successful, there may be ten nuclear powers instead of four, and by
1975, 15 to 20. … I see the possibility in the 1970s of the president of the United States having to face a
world in which 15 or 25 nations may have these weapons. I regard this as the greatest possible danger and
hazard.”
From an article on jewwatch.com, quote: “His [JFK’s] personal commitment is apparent in the way he dealt
with the Israeli nuclear issue after he assumed office on January 20, 1961. Only ten days later, Secretary of
State Dean Rusk gave the president a secret two-page memo on Israel’s atomic activities, which noted
the ‘categoric assurances’ obtained from Ben Gurion ‘that Israel does not have plans for developing
atomic weaponry.’
David ben Gurion was nothing more than a dangerous, pathological liar and terrorist. John Kennedy maybe
did not see this in 1961, but was almost certainly aware of it by mid-1963. President John F. Kennedy tried to
stop Israel from starting a nuclear arms race in the Middle East. In a June 1963 letter to Prime Minister David
Ben-Gurion, he insisted on proof “beyond a reasonable doubt” that Israel was not developing nuclear
weapons at its Dimona reactor facility. Though his letter was cabled to the U.S. embassy, Ben-Gurion
resigned (citing undisclosed personal reasons) before the message could be physically delivered.
Lyndon ‘Lyin’ Johnson was a Zionist and hence favourable to Ezra-hell (nuclear weapons of mass
destruction given to the enemies of humanity, prolonging and escalating the Vietnam war, allowing the
Federal Reserve Bank scam to continue, etc.), whereas President John F. Kennedy saw the Zionist entity for
what it is and would have curbed its power and influence (no nuclear weapons allowed to the enemies of
humanity, an end to the Vietnam war, abolition of the Federal
Reserve Bank, dismantling of the CIA, etc.)
The evidence contained within Zapruder’s movie points to the
murderess being John Kennedy’s own wife, Jacqueline, who placed
a small handgun either under JFK’s chin or just below his left ear
and fired a single, low velocity bullet straight up through his brain.
Johnson & Co. made sure that they captured this moment, by
having it filmed from three different perspectives. (There are other
films in existence.)
The extent to which the Zionists ensured that this heinous crime
against a decent family man was caught on cine film gives some
insight into their depraved and spiritually dead minds. No doubt this
assassination is gleefully watched by the offspring of the Devil,
behind closed doors, to this day.
Notice, for instance, a couple of similarly-dressed men, marked ‘A’
and ‘B’ (with an equipment bag, marked ‘C’), who are almost
certainly CIA operatives. President Kennedy is shot in the head right before their eyes, but they do not even
flinch, because they are there to document the event, just as the Dancing Israelis were there in New York
City to document the controlled demolition of the Twin Towers at the World Trade Centre (as discussed
elsewhere on this web site).
Where is their film?
Why were they already set up there, just like Zapruder was, along a street that President Kennedy was not
scheduled to go down? It is an undeniable fact that close-up cine photography captured this murder from at
least three directions, with Zapruder and these two CIA guys positioned right opposite each other at the
exact spot, and the film being shot from the car behind the presidential limousine. The entities which
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planned, coordinated and carried out this assassination definitely wanted a cine film record of every detail,
but not any taken by an ordinary bystander.
In answer to these questions and in line with the facts presented here, I contend that President John F.
Kennedy, arguably the finest United States president of all time, was murdered by David ben Gurion, Lyndon
‘Lyin’ Johnson, Aristotle Onassis, John Connally and the one who actually pulled the trigger … Jacqueline
Kennedy, née Bouvier, following a plan conceived and directed by the Jesuit Order of the Holy Roman
Empire.








Note the Jesuit Order broach in this rare picture.
“John Kennedy was the only President in the 20th century who bucked the Jesuit Order, and he paid the
ultimate price for doing what was right.” (Hughes, 2006, p. 97.)
Eustace Mullins’ “five different assassination teams”
Eustace Mullins stated during a talk of his at the “Festival of the Ages” conference in Canada, August 2000
(videos of which are up on YouTube as of 13-12-13), that, “when Kennedy went to Dallas, they had not one,
they had five different assassination teams waiting for him.” He did not elaborate much on this statement, nor
give a source for it, so it would be only natural to assume that he was talking about five armed groups
strategically positioned along the motorcade’s route. However, from my own research, together with the fact
that Eustace talks of ‘teams’ rather than ‘assassins’, I deduce that these five teams would probably have
been comprised as follows:
Team 1. U.S. Navy specialists in the use and handling of deadly nerve agents, to fabricate, fit and
subsequently destroy the modified back support harness that JFK was wearing (the absence of blood stains
proves that the harness in the official photographs, shown above, was not the one worn on the day);
Team 2. Military doctors and heavily-armed Secret Service agents sited at and inside Parkland
Memorial Hospital to ensure that if JFK was alive upon arrival that he would not stay that way for long, and to
ensure that the body was very quickly boxed up and taken away to be flown out;
Team 3. The fatal head shot team, which included Jacqueline Kennedy, John and Nellie Connally,
Clint Hill and other Secret Servicemen riding in the presidential limousine and the car immediately behind it,
together with those on the ground who gave signals and detonated remote-control devices;
Team 4. The team assigned to “document the event” (as the five dancing Israelis referred to their
own assignment many years later on 11-9-2001 at the World Trade Centre disintegrations in New York City),
which included Abraham Zapruder, the two CIA men on the grass (shown in the animated gif, above) and the
film crew in the car behind Kennedy;
Team 5. The CIA operatives that lined up, one abreast, along the route that no one should have
known about (note that all the supposed women in this line along Elm Street look just like men in drag and
that none, man or ‘woman’, is waving as the motorcade passes them). This last team is very important to the
murderers, because without it John Kennedy would have become suspicious and people would later openly
talk and question why he was being driven down that street at all, how the patsy Oswald could have known
of this last-minute route alteration, and why the car slowed down almost to a standstill before Kennedy was
shot through the head.
There was thus no need to risk deploying marksmen to fatally hit a moving target amidst thousands of
cheering Americans eager to catch a glimpse of a justly popular president. Once they got him in the limo
they were taking him to Parkland Memorial Hospital, dead or alive, and then out again as a corpse. The five
teams briefly referred to by Eastave Mullins each played their part in ensuring that this vile plan was fulfilled.
(Source for Eustace Mullins quote, as referenced on 18-12-13.)
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Credits
This research stemmed from an e-mail discussion between myself and Bernie Brauer of Canada. I am
greatly indebited to Bernie for his encouragement, opinions, support and enthusiasm. The following is a
direct quote from him:
“Here in my opinion is what I suspect happened: At Senator Lyndon Johnson’s request, in 1961
President Kennedy ‘power positioned’ John Connally Secretary of the Navy where he directed the
Sixth Fleet in the Mediterranean Sea. A ‘special procedure group’ was set up by Connally
immediately to build a mock set-up of Dealey Plaza in a secret location.
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“Then Jackie Kennedy was invited by her sister Caroline Lee to the Mediterranean aboard Aristotle
Onassis’s (whom she later married) luxury yacht without her husband JFK for the prior three months to
November 22, 1963. What was really happening is that she was receiving MK Ultra (Mind Kontrolle), and
Delta Assassination Programming (military-assassin programming). After the red herring photo ops Jackie
was taken to a secret location.
“In Delta Programming “a file (alter) is created through trauma/torture, repetition and reinforcement. In order
to activate (trigger) the file, a specific access code or password (cue or command) is required. ‘Alters’ or
‘files’ in the sub-conscious can be called up as ‘personas’ to be used however they�ve been programmed.
This programming is ‘ANYTHING, ANYWHERE, with ANYONE who has access code ‘triggers’ to activate
different files. Assassination instructions are layered in at the Delta programming level. Subjects are devoid
of fear and systematic in carrying out their assignment” (thanks to intheknow7 for this information).
“At the secret mock set-up of Dealey Plaza location Jackie was in a limousine rehearsing over and over
again the assassination sequence, practising with life-sized mannequins or dummies.
“On the fateful day of November 22, 1963 at Dealey Plaza you can see on the Zapruder film (a silent,
color motion picture sequence; even any novice audio technician will declare that the multiple
gunshot sounds have been added at a later time) that John Connally (who had now been ‘power
positioned’ as governor of Texas) turns to Jackie and says the ‘trigger words’ to activate Jackie’s
assassination programming. Jackie then fires the shot she has been programmed to make and kills
her husband JFK.”
Additional Information
The bulk of this analysis went live on the Internet on 2nd September 2008.
The Eustace Mullins’ “five assassination teams” section was added on 13th December 2013.
Rare photo (found by my wife, Yvonne) of Jacqueline Kennedy wearing a Jesuit Order broach added on 30th
December 2013.
For some very interesting supportive material and blog see, “Jackie Killed JFK?“.
On the 8th January 2009, Bernie drew my attention to a blog onabovetopsecret.com which was started on
2nd November 2007. An extract of the initial posting is as follows (with slight corrections for spelling
mistakes, etc.) …
“I got talking to an old American guy tonight in an old London pub. He was a normal, likeable chap who
seemed very honest and proud of his work; he didn’t seem like a liar and was quite humble and quiet as we
chatted.”He claimed he worked for the CIA from 1960 to ’69 … I’d say he was about 80ish.”He quickly
changed the subject [of conversation] to the JFK assassination and stated Jackie shot him with a small
weapon that was hidden up her sleeve.”He said she was an MK-ultra victim and the best way to take him out
‘was in full view to dazzle the spectators, in plain view’.”He said it was captured in the Zapruder film and was
amazed it still hasn’t been spotted.”It was a kind of weird conversation; he wasn’t drunk as he was drinking
pints of water! Then he left … quickly and silently without even a goodbye. I’m still kinda spooked!”What
freaks me out mostly is he was smoking a really fat cigar and the people behind the bar didn’t even bat an
eyelid. I tried to have a cigarette with him but was promptly told to go to the garden! Almost like he owned
the place, or was invisible to the new smoking laws!”Creepy.”
©2008-2014 Reality Reviewed.com
All Rights Reserved.
Hieronder een verzameling links, die naar mijn idee de moeite waard zijn om een zo compleet mogelijk beeld
te krijgen van de geschiedenis.
Kennedy’s curse
http://vigilantcitizen.com/vigilantreport/kennedys-elite-dynasty-got-decimated-pt/
http://vigilantcitizen.com/vigilantreport/hidden-life-kennedys-elite-dynasty-got-decimated-pt-ii/
http://vigilantcitizen.com/vigilantreport/hidden-life-kennedys-elite-dynasty-got-decimated-pt-iii/
http://www.sott.net/topic/1-JFK-Series
http://nsarchive.wordpress.com/2013/11/20/kennedys-last-act-reaching-out-to-cuba/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wise_Men_%28book%29
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread917243/pg1
http://the-tap.blogspot.nl/2013/02/jackie-k-was-another-mk-assassin.html
http://www.realityreviewed.com/JFK%20murder.htm
http://www.jfk-info.com/index2.html
http://loveforlife.com.au/content/10/03/04/jacqueline-kennedy-murderer-jfk-murder-president-john-fitzgeraldkennedy-dr-neville
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/11/21/de-moord-op-kennedy-51-jaar-geleden/
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Spaanse bevolking vakkundig monddood gemaakt
Wat doe je als Spaanse overheid wanneer de bevolking je het vuur
na aan de schenen legt?
Je zorgt dat je heel snel een politiestaat maakt zodat de bevolking
denkt dat de tijd van Generaal Franco is teruggekeerd.
Precies een jaar geleden schreven wij het volgende over de situatie
in Spanje:
Al met al zal de geplande chaos binnen de Europese heilstaat
steeds groter worden. Maatregelen zoals die nu in Spanje worden
geïntroduceerd en waar wij al eerder over schreven zullen ongetwijfeld ook straks in andere landen
navolging krijgen.
“Het voorstel wat op tafel ligt en is ingediend door de grootste partij in het land is dat als er geen vergunning
is gegeven voor een demonstratie in de buurt van parlement ment een boete kan krijgen van € 600.000.
Waag het ook niet om een politieagent te beledigen want dit gaat je nog eens € 30.000 extra kosten.”
Afgelopen zaterdag is er dan ook door duizenden betoogd tegen deze nieuwe voorgenomen wetgeving.
Nu kan het in Spanje nog, maar binnenkort niet meer. Op korte termijn zal het zo zijn dat demonstranten al
hun aardse bezittingen kwijtraken al ze het lef hebben om bijvoorbeeld een politieagent te beledigen.
De chaos wordt groter en de staatsterreur zal ook steeds harder worden. De bevolking wordt door middel
van propaganda gemanipuleerd. Zij reageren volgens van te voren bepaalde en stereotype patronen. De
uitzondering zijn die mensen die het spel doorzien en gelukkig wordt die groep met de dag groter.
Het volgende was enkele dagen geleden in het nieuws te lezen:
Het Spaanse lagerhuis heeft donderdag een wet goedgekeurd die het mogelijk maakt om zware boetes op
te leggen voor demonstraties bij overheidsgebouwen of op strategische locaties. De wet wordt zwaar
bekritiseerd door de oppositie en rechtengroepen. Zij menen dat de Spaanse regering probeert
demonstranten die protesteren tegen het economische beleid van de regering het zwijgen op te leggen.
Langzamerhand worden er meer details bekend over wat die nieuwe wet nu precies inhoudt naast de reeds
bekende punten.
Zo komen diverse buitenlandse websites met het volgende rijtje.
1) Fotograferen of filmen van politie: een boete van ergens tussen de 600 en 30.000 Euro.
2) Vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid: een boete van ergens tussen de 600 en 30.000 Euro.
3) Het op een vreedzame manier bezetten van een bank: een boete van ergens tussen de 600 en 30.000
Euro.
4) Het niet formeel aanvragen van een protestmars: een boete van ergens tussen de 600 en 30.000 Euro.
5) Het houden van een vergadering in een publieke ruimte: een boete van ergens tussen de 100 en 600
Euro.
6) Het proberen te voorkomen van een uithuiszetting: een boete van ergens tussen de 600 en 30.000 Euro.
7) Het aanwezig zijn op een bezet gebied: een boete van ergens tussen de 100 en 600 Euro.
8) De zogenaamde “zwarte lijst” van de politie met daarop demonstranten, actievoerders en
vertegenwoordigers van de alternatieve media is door de overheid goedgekeurd.
9) Het vergaderen of samenscholen voor het congresgebouw: een boete van ergens tussen de 600 en
30.000 Euro.
10) Wil je in beroep gaan tegen die boetes, dat kan. Maar, hoe hoger het opgelegde boetebedrag, des te
hoger zijn de griffiekosten die je vooruit moet betalen.
11) De nieuwe wet staat willekeurige identiteitscontrole toe zonder reden, het zogenaamde “profilen” van
immigranten en minderheden.
12) De politie kan willekeurige invallen doen zonder dat daarvoor eerst de orde moet zijn verstoord.
13) De politie kan naar volledig eigen inzicht mensen fouilleren.
14) De overheid kan iedere willekeurige demonstratie verbieden als ze denken dat de orde vestoord zal
worden.
15) Er zijn ook nog aparte boetes vastgesteld voor mensen die zonder toestemming gebouwen of
monumenten beklimmen.
Waarschijnlijk denkt de overheid dat ze nu gewonnen hebben. Dat ze schone straten hebben, dat de banken
niet meer zullen worden lastiggevallen door mensen die van hun levenslange spaargeld zijn beroofd, dat
huisuitzettingen voortaan snel en efficiënt zullen plaatsvinden en dat de politie op hun manier wel zal
afrekenen met de “zwarte lijst”.
Wanneer een volk niet meer vreedzaam open en bloot kan en mag protesteren dan zullen de huidige
demonstranten en andere ongelukkige burgers “ondergronds” gaan. Dan heb je een land dat ogenschijnlijk
schoon en rustig is, maar waar het broeit onder de oppervlakte, totdat de bom barst en er een echte
revolutie ontstaat.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8725:spaanse-bevolking-vakkundigmonddood-gemaakt&catid=20:het-complot&Itemid=33
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De werkelijke reden sluiting luchtruim oost Oekraine
Afgelopen zaterdag verscheen onverwacht het bericht dat een deel
van het luchtruim boven het oosten van de Oekraïne werd gesloten
door de autoriteiten in Kiev.
De reden die men daar voor opgaf waren veiligheidsoverwegingen.
Zaterdagmiddag verscheen het volgende bericht:
Oekraïne heeft een deel van het luchtruim in het oosten van het land
gesloten. Het is niet meer mogelijk om te vliegen naar onder meer
de steden Charkov, Dnepropetprovsk en Melitopol. Het luchtruim is
om veiligheidsredenen gesloten, zei hoofd Denis Antonjoek van de
nationale luchtverkeersleiding zaterdag tegen het Oekraïense persbureau Interfax-Ukraine.
Nu staat de leiding in Kiev niet bepaald bekend als een regime wat zich buitensporig druk maakt over de
veiligheid van passagiers die zich in hun luchtruim bevinden, getuige het neergehaalde vliegtuig van
Malaysia Airlines MH17, dus moet er wel een heel dringende veiligheidsoverweging zijn om tot deze
maatregel over te gaan. Bovendien raken zowel reizigers, de bevoking en uiteraard
luchtvaartmaatschappijen behoorlijk gedupeerd.
En dan... komen er allerlei interessante berichten naar buiten waaruit blijkt dat de sluiting van het luchtruim
in het geheel niets te maken heeft met veiligheidsoverwegingen, maar alles met NAVO transportvliegtuigen
die op deze manier ongehinderd en voor een groot deel ongezien op de gesloten vliegvelden kunnen
landen.
Dit komt niet naar buiten via de normale media, maar via blogs, sociale mediaen mensen die berichten
doorgeven, zoals lezers die ons informeren (dank!).
Op 13 december verschijnt het bericht dat het luchtruim wordt gesloten en diezelfde dag landen er 13
Hercules transportvliegtuigen van de NAVO op het vliegveld van Zaporizja. De dag erna nog eens 9.
Naar het schijnt worden er niet alleen goederen getransporteerd naar het oosten van de Oekraïne, maar ook
mensen in de vorm van huurlingen en/of militaire adviseurs. De berichten hierover zijn nog onbevestigd en
worden naar alle waarschijnlijkheid ook nooit als zodanig geformaliseerd.
Zo gaat er een bericht dat in het stadje Chuguev een groep van 50 Pools sprekende NAVO functionarissen
(niet in uniform) zijn gesignaleerd die niet toestonden dat er foto's van hen gemaakt werden.
Terwijl Rusland ervan wordt beschuldigd een invasie in het oosten van de Oekraïne in gang te hebben
gezet, waarvoor zoals gewoonlijk geen spatje bewijs is geleverd, schijnt in werkelijkheid het omgekeerde het
geval te zijn.
Het is dan straks ook niet meer dat alleen de troepen van Poroshenko zullen proberen de bevolking uit de
zelf uitgeroepen republieken te verdrijven of te vernietigen, het wordt in feite de NAVO die de totale regie in
handen zal hebben.
Het gaat om het land en de schat aan grondstoffen die het gebied herbergt. De (lastige) mensen moeten zo
snel mogelijk verdwijnen zodat de megabedrijven kunnen beginnen met het exploiteren daarvan. Bovendien
lijken er uit gelekte dokumenten een aantal maande gelden dit jaar geheime plannen om Joodse
gemeenschappen zich te laten huisvesten in het gebied dat voor de kenners bekenstaat als het echte
thuisland van de (Khazaarse) Joden.
Probleem is dat Poetin luid en duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat hij niet zal toestaan dat de mensen in het
oosten van de Oekraïne worden uitgemoord.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8723:2014-12-16-13-0407&catid=37:wereld&Itemid=50

december 20, 2014 By: silviavideler
Kolonel L. Fletcher Proudly doet hier uit de doeken dat olie opzettelijk is geclassificeerd als een fossiele
brandstof, terwijl het in werkelijkheid abiotisch is. En het wordt vanzelf weer aangevuld, het wordt door de
aardkorst aangemaakt en is na water de meest voorkomende vloeistof op aarde. Er is geen “Peak Oil”, het is
een sprookje. Olie zal nooit op gaan. Als gewoonlijk gaat het altijd alleen om macht Oil is NOT a ‘fossil
fuel’… It is an ‘Abiotic’ A Self Regenerating https://www.youtube.com/watch?v=LWuWqscwhb4 Colonel L.
Fletcher Proudly spills the beans about how oil was deliberately, incorrectly classified as a fossil fuel, when
in fact it is Abiotic. As such, it is replenished, naturally occurring source. Peak oil is a myth, or more
accurately, a lie. Just like almost everything else the establishment ever told you. LEARN WHO CONTROLS
YOUR ENTIRE WORLD: http://www.freedumbnation.com/?p=3727
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De wereld der waanzin draait door (video)
Terwijl in Duitsland duizenden mensen de straat op gaan en
betogen dat ze geen oorlog willen en dat de Russische mensen hun
vrienden zijn, gebeurt er in ons land ook iets opvallends.
Hier wordt de man die bij de V.N. de hele wereld misleidde met
frauduleus bewijsmateriaal uit Kiev verkozen tot politicus van het
jaar.
Zoals altijd zijn het de gewone mensen die geen oorlog willen en die
uiteindelijk altijd het slachtoffer worden van de psychopathische
acties van enkelen.
Dat is dan ook de groep die hun stem laten horen en eisen dat al deze onzin over het demoniseren van
Rusland en het bewust uitlokken van een conflict moet stoppen.
In dit geval praten we dan over de gewone mensen in Duitsland die niet in de overheidspropaganda trappen,
zelf nadenken en tot de conclusie komen dat wat er nu allemaal gebeurt totale waanzin is die niet anders
kan eindigen dan in tranen en verdriet voor grote delen van de wereldbevolking.
En dus trokken ze in de vorm van een vredesbeweging de straat op in Berlijn, afgelopen zaterdag. Er
deden ongeveer 3.500 mensen mee aan de protestmars die als doelstelling had de veroordeling van de
Westerse politiek die erop gericht is een confrontatie met Rusland uit te lokken.
Ze zijn bang dat de politiek zoals die wordt bedreven door onder andere de NAVO en die wordt gedicteerd
door Amerika, zal leiden tot een verdere escalatie in een mogelijke confrontatie met Rusland.
Zoals één van de deelnemers zei: “De Russische mensen zijn onze
vrienden en wij willen geen oorlog met hen. Wij willen vrede in
Europa en Rusland vormt een deel van Europa”.
Op het grote wereldtoneel valt deze demonstratie in Duitsland in het
niet. Het is slechts een druppel op de gloeiende plaat en niemand
van de machthebbers zal hier ook maar één nacht wakker van
liggen. “Ach er wordt overal gedemonstreerd tegen vanalles, het hoort er gewoon bij”.
Er zal niets veranderen door deze demonstratie, behalve misschien dat er nog een aantal mensen op het
laatste moment wakker zullen worden.
De klok tikt verder en de de wereld der waanzin draait door.
In ons land krijgt de parlementaire pers het voor elkaar om volksverrader nummer één, Frans Timmermans,
te benoemen tot politicus van het jaar.
Timmermans wordt geroemd om zijn dossierkennis en zijn geslaagde lobby om eurocommissaris te worden,
maar bovenal voor zijn optreden rond de vliegramp met de MH17. De PvdA'er hield toen een veelgeprezen
speech in de VN-Veiligheidsraad.
Om het drama compleet te maken, volgt even later:
Ook kiezers vinden Frans Timmermans de politicus van het jaar. Dat blijkt uit de peiling van Maurice de
Hond. Ruim 35 procent van de kiezers wijst Timmermans aan als favoriet.
Intussen... is Timmerfrans gisterenavond ook inderdaad door de bevolking uitgeroepen tot politicus van het
jaar.
Door dit soort berichten lijkt het bijna dat alle hoop is verloren. Er is echter een gerede kans dat deze
zogenaamde verkiezing ook doorgestoken kaart is en hoort bij de hele mainstream scripting om ons te
brainwashen.
Voor diegenen die vergeten zijn wat het ook alweer was dat zijn optreden rondom de vliegramp met MH17
onder meer zo opmerkelijk maakte, hier ter opfrissing van het geheugen een eerder geplaatste ruim twee
minuten durende video die dat glashelder toont.
Zoals wij bij de vorige plaatsing schreven: Wat hier gebeurt is pas écht crimineel. Voor het oog van de
wereld emoties oproepen op basis van frauduleus propagandamateriaal uit Kiev.
En toch, een sprankje hoop blijft er altijd. Het zijn in Duitsland misschien nog maar 3.500 mensen die de
straat zijn opgegaan, mensen die niet in de misselijkmakende theaterstukjes van manipulators zoals
Timmermans trappen.
Wie weet worden het er binnenkort wel 3,5 miljoen in alle steden van Europa.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8722:de-wereld-der-waanzin-draaitdoor&catid=37:wereld&Itemid=50
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DNB over financiele hulp voor burger: Geen optie
En daarmee is het klaar. Zelfs de IMF signaleert (met noodklok) dat de Nederlandse economie jaren zal
moeten lijden onder de veel te hoge (hypotheek)schulden op Nederlandse huishoudens… De burger heeft
volgens het IMF wat hulp nodig van de banken dus. Het antwoord van de DNB: “Geen optie.Wie rond 2004
een duur huis kocht, staat mogelijk de komende tien jaar nog ‘onder water’” En klaar. Maar dan komt de
DNB vervolgens met een leugenachtige schijnreden…
Geen verrassing, de DNB behartigt uiteraard alleen de belangen van de banken. Dat is de functie van een
Centrale Bank immers. En het belang van de bank is: Grijpen! En terwijl de DNB zelf zegt dat de
Nederlandse economie steeds afhankelijker wordt van interne bestedingen, wil ze er dus zeker niet aan om
daadwerkelijk die bestedingen mogelijk te maken. Nee, de burger moet gewoon vol blijven aflossen – dat er
dan geen geld over is om de economie te ‘stimuleren’ door consumptie, dat is dan uitsluitend en alleen het
probleem van die “te grote groep” burgers zelf. Een recept voor nog decennia lang economische pijn dus.
Ja, de bankiers maken de dienst uit, en dat blijft dus ook nog decennia lang zo. Dat dit maar even duidelijk
is, de bankiers zitten bijzonder stevig in het zadel.
De drogreden
Maar in de toelichting wordt het echter frappant. De DNB baas zegt: ‘De groep [met hoge schulden] is te
groot, waardoor kwijtschelding banken in de problemen kan brengen, denkt directeur Swank. “Het is niet
evident de oplossing.‘
Consensus: hypotheekverstrekker tovert het geld uit het niets. Echt waar, daar zijn de experts het
ondertussen over eens. Het is zelfs uitgevochten voor de rechter. Het geld voor uw huis kwam geheel uit het
niets, de bank hoefde daar niets voor te doen. Maar u wel uiteraard!
Weet u nog hoe uw gesprek ging? Zoals de verleiders in DWDD waarschijnlijk? De hypotheekverstrekker
tovert het geld uit het niets doordat u op een belofte-briefje uw handtekening zet dat u geld gaat betalen aan
de hypotheekverstrekker. Ofwel, u geeft aan bijv. 350.000 euro te betalen aan Bank X. Daarmee tovert Bank
X 200.000 tevoorschijn (350.000 – 30 jaar rente!) in hun boeken en maakt dat vervolgens aan u over.
Het is dus onzin wanneer DNB baas zegt dat kwijtschelding banken in problemen kan brengen. Er is immers
nooit geld van de bank verstrekt door de bank. Het geld is nooit van de bank geweest! Het geld is immers uit
het niets getoverd pas door de actie dat u uw handtekening zette. De reden klinkt dus logisch, maar het is
een keiharde drogreden. Geld komt uit het niets! Het is fiat-geld, het heeft alle intrinsieke waarde verloren,
het is getoverd uit het luchtledige, het is vals geld, het kan dus zeer gemakkelijk kwijtgescholden worden.
Het is zelfs evident wel de oplossing.
Gratis geld: Alleen voor bankiers, niet voor de burger.
Het is zelfs zo evident wel de oplossing, dat de ECB en hun baas de Federal Reserve niets anders doen!
Alle voorbeelden die aangehaald worden in de twee gelinkte berichtjes om burgers te helpen, die gelden
allemaal wel voor bankiers met te hoge schulden maar niet voor u.
De DNB (middels de ECB) blijft namelijk wel eindeloos geld creëren uit het niets (valsemunterij
waardoor uw euro dus minder waard wordt) om de bankiers te helpen hun schulden weg te strepen. Precies
waarvan de DNB directeur zegt dat niet kan. Het kan dus wel, en het gebeurt dus ook grootschalig. Beter
nog: banken kunnen zelfs hun slechte schuldpapieren verkopen aan de Centrale Bank. Echt waar, de
Centrale Bank neemt slechte schulden over van bankiers in ruil voor geld. Het equivalent is dat u uw
hypotheek verkoopt aan de bank en er geld voor terug krijgt.
Maar dat gratis geld waarmee de banken gered worden van hun eigen schulden, dat is dus
gemeenschapsgeld. Weet u nog het uitkopen van banken? ING, SNS, ABN…? Dat ging met belastingsgeld.
Dat was duidelijk niet evident de oplossing, maar gebeurde wel, met miljarden tegelijk. En sindsdien immer
meer via de ECB.
De burger helpt dus wel de banken bij problemen (zeer regelmatig zelfs), maarniet vice versa. De DNB baas
parafraserend: “De bankiers de burger helpen? Dat nooit!”
Update na een blik op het nieuws: Ja! De belichting in RTL Late Night wordt herzien omdat Yolanthe er
slecht uit zag nadat ze middels haar plastisch chirurg lelijke fillers gebruikte in haar gezicht. De belangrijkste
dingen eerst, uiteraard. Het is duidelijk waar de aandacht van het volk naar toe moet gaan. Check!
http://langleveeuropa.nl/2014/12/dnb-over-financiele-hulp-voor-burger-geen-optie/#more-24596
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Chaos in Rusland: Val van Putin betekent groot gevaar voor het Westen
Zware klappen voor Europese export door sancties tegen Rusland – DIW-Instituut Berlijn: Kans van 33% op
Russisch staatsbankroet
Als Putin valt is de kans dat hij wordt opgevolgd door een
ultranationalist aanzienlijk. De gevolgen voor met name Europa
zouden dan wel eens verschrikkelijk kunnen zijn.
In Berlijn en Brussel gaan steeds meer stemmen op om de sancties
tegen Rusland te herzien, ook al wordt er meteen bij gezegd dat
deze niet de oorzaak zijn van de huidige chaos in Rusland. Maar
ook het vijandbeeld van president Vladimir Putin wordt
gerelativeerd. De reden: als Putin valt, dan dreigen radicale
nationalisten aan de macht te komen, waardoor de rekening voor
het Westen wel eens veel hoger kan uitpakken dan van tevoren werd ingeschat. Europa zou zelfs in een
oorlog om Oekraïne gesleurd kunnen worden.
De dreigende economische instorting van Rusland baart Europa grote zorgen. Plotseling verklaarde een
woordvoerder van de EU-Commissie dat ‘niemand er belang bij heeft dat Rusland in een diepe Depressie
wordt gestort’. De Duitse bondskanselier Angela Merkel uitte onlangs nog zware kritiek op Putin, maar prees
afgelopen week plotseling de goede banden met Rusland.
Export naar Rusland stort in
De Europese sancties tegen Rusland vanwege de situatie in Oekraïne hebben enorme gevolgen voor de
Europese en vooral Duitse export. Sommige analisten schatten dat de export naar Rusland eind dit jaar met
20% tot 25% zal zijn gedaald. Alleen al in Duitsland zal dat 50.000 mensen hun baan kosten.
De enige oplossing is het opheffen van de sancties, zodat buitenlands kapitaal weer naar Rusland stroomt
en er weer wordt geïnvesteerd in het land. Dan zal ook de Europese export naar het land aantrekken.
‘Kans dat Rusland instort 33%’
De president van het DIW-Instituut in Berlijn, Marcel Fratscher, schat de kans dat Rusland bankroet gaat op
33%. Zolang de sancties intact blijven wordt het risico dat Rusland daadwerkelijk instort steeds groter. Zo
hebben de VS en bondgenoten de Russische banken en bedrijven feitelijk van de internationale
aandelenmarkten afgesneden, waardoor ze zonder kapitaal komen te zitten. Een financiële handelaar sprak
zelfs van een ware ‘financiële oorlog’ tegen Rusland.
EU zwaar getroffen, VS nauwelijks
De Verenigde Staten lijken echter niet van plan Rusland en Europa te hulp te schieten. Sterker nog, Obama
onderstekende gisteren een nieuw pakket met zwaardere sancties, die Europa nog harder zullen raken. Het
is dan ook de vraag hoe lang de EU dit over zijn kant zal laten gaan, omdat Amerika zelf nauwelijks door de
sancties wordt getroffen.
‘Putin is goed voor het Westen’
Inmiddels begin in Brussel langzaam het besef door te dringen dat Putin nog niet de slechtste Russische
leider is, en dat zijn val wel eens voor een zeer gevaarlijke situatie kan zorgen, omdat dan ultranationalisten
aan de macht dreigen te komen. Die leunen traditioneel op de kracht van het Russische leger en vooral het
enorme aantal kernwapens dat het land heeft.
George Friedman, hoofd van de private Amerikaanse inlichtingendienst Stratfor, is op dit moment in Moskou
en schrijft dat het Westen het eigenlijk erg goed getroffen heeft met Putin. Het alternatief, de
ultranationalisten, betekent vrijwel zeker de totale instorting van Rusland, met zeer pijnlijke gevolgen voor de
EU. Bovendien kan Rusland dan wel eens een oorlog beginnen om Oekraïne, waar Europa bij betrokken
kan raken – tenminste, zolang Brussel netjes aan de leiband van Washington blijft lopen.
‘Obama geeft Europa op’
Misschien is het de Amerikaanse regering wel om beide te doen, namelijk het tegelijkertijd fors verzwakken
van zowel de Russische als de Europese economie. Hierdoor zal de Amerikaanse economie weer kunnen
floreren.
De onafhankelijke Amerikaanse analist Webster Tarpley, deze eeuw bekend geworden vanwege zijn forse
kritiek op president George Bush, noemde in 2008 de verkiezing van Obama ‘catastrofaal’ voor de wereld.
Volgens Tarpley zou Obama uiteindelijk een oorlog met Rusland en China veroorzaken, en daarbij zonder
met zijn ogen te knipperen Europa opgeven. Het begint er steeds meer op te lijken dat Tarpley gelijk begint
te krijgen.
Europese elite koos islam in plaats van Rusland
In plaats van dat Europa samen met het orthodoxe Rusland een vuist maakt tegen het islamitische
extremisme, heeft de Europese elite in al zijn wijsheid uitgerekend de islam als bondgenoot gekozen tégen
Rusland. Daarmee hebben Brussel en alle eurofielen moedwillig de stabiliteit, toekomst en welvaart van ons
hele continent in groot gevaar gebracht.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Olie-oorlog: Financiële markten speculeren over staatsbankroet Rusland
Russische inflatie op 9,1% en stijgende – Leidt olie-oorlog Saudi-Arabië/VS tegen Iran/Rusland tot een echte
militaire confrontatie?
De snel stijgende prijzen vormen een steeds groter probleem voor
de Russische bevolking.
Het internationale persbureau Reuters bericht dat op de financiële
markten openlijk wordt gespeculeerd over een mogelijk
staatsbankroet van Rusland nu de val van de roebel onstuitbaar
doorzet, ondanks het feit dat de Centrale Bank van het land
afgelopen nacht de rente naar 17% (!) verhoogde (1). De grote
vraag is of de Russen, nog altijd de grootste kernmacht ter wereld,
het hoofd koel blijven houden nu ze op de economische afgrond
afstevenen.
‘Wat er in Rusland gebeurt is waanzin,’ gaf een handelaar als commentaar op de chaos en paniek op de
Russische markten. Veel van zijn collega’s zijn bang dat de rest van de wereld wordt aangestoken.
Olie-oorlog
De val van de roebel is een rechtstreeks gevolg van de olie-oorlog die is losgebarsten tussen Saudi Arabië,
nog altijd bondgenoot van Amerika, en Rusland / Iran. De Saudi’s drukken doelbewust de prijs van ruwe olie
naar een 5 ½ jarig dieptepunt van nog geen $ 59 per vat, zodat de Russen –die veel hogere
exploitatiekosten hebben en voor 40% afhankelijk zijn van de export van olie- en ook de Iraniërs uit de markt
worden geprijsd.
De dollar steeg vandaag 24% tot een nieuw record van 80,10 roebel, die sinds begin dit jaar circa 70%
minder waard is geworden. De Russische hoofdindex boekte dan ook het grootste dagverlies ooit. ‘Ik ben
sprakeloos,’ zei Jean-David Haddad, groeimarktstrateeg bij de OTCex Groep in Parijs. ‘Wat een fiasco voor
de centrale bank. Rusland moet vandaag al kapitaalverkeerscontroles instellen. Dat is de laatste oplossing.’
Andere experts zijn het met hem eens. (2)
Roebel valt ondanks steunmaatregelen
De Russische Centrale Bank gaf dit jaar al ruim $ 80 miljard uit om de roebel te ondersteunen. Rusland heeft
nog een deviezenreserve van $ 416 miljard, wat zou kunnen worden ingezet om de munt weer op te krikken.
Zolang de olieprijs blijft dalen zal dit echter weinig effect sorteren.
De CDS (soort verzekeringen tegen bankroet) stegen van $ 109.000 naar $ 665.000 voor een pakket van $
10 miljoen aan Russische staatsobligaties. Een mogelijke instorting van de Russische economie zal ook
voor de markten in Oost- en Midden Europa grote gevolgen hebben. Zo daalde de koers van de
Oostenrijkse Raiffeisenbank met 4,3% naar een record diepte.
Ook de goudkoers daalde opnieuw, en wel met $ 29,-. Volgens handelaren zal Moskou een deel van zijn
goudvoorraad moeten verkopen om aan vers kapitaal te komen. Beleggers vluchten in ieder geval naar
andere staatsobligaties, zoals de Duitse.
Snel stijgende inflatie
Nu de dramatische renteverhoging van de Russische Centrale Bank niet heeft geholpen, verliezen nog meer
beleggers en investeerders het vertrouwen in het land. Een analist van de Deutsche Bank wees erop dat de
inflatie in Rusland nu al op 9,1% staat, en mogelijk nog verder zal stijgen. (3)
Oorlog tussen Iran/Rusland en Saudi Arabië/VS?
Rusland en Saudi Arabië zijn de grootste olieproducenten ter wereld. De Saudi’s kunnen echter veel beter
tegen lagere prijzen en daardoor fors minder inkomsten, omdat hun exploitatiekosten veel lager zijn en
omdat ze in de loop der jaren een enorme financiële reserve hebben opgebouwd.
Begin dit jaar circuleerden er geruchten dat de Russische president Vladimir Putin zonder enige
waarschuwing een kernaanval op Saudi Arabië zou kunnen uitvoeren. Er werd ook gesproken van een
mogelijke nucleaire aanslag op Mekka, die in de schoenen van Israël zou worden geschoven. Met de
vernietiging van Saudi Arabië zou de grootste concurrent van Rusland en Iran in één klap worden
uitgeschakeld.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten
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CBS: Aantal moslims in Nederland neemt sterk af
Volgens het ZEER BETROUWBARE Nederlandse Centraal Bureau
voor de Statistiek is het aantal moslims in Nederland sinds 2004
sterk gedaald. Zoals u en ik weten liegt een overheidsinstelling als
het CBS nooit! Je kunt alle overheidsorganen en politici blindelings
vertrouwen, want ze zullen ten allen tijde de volledige waarheid
verkondigen. Deze cijfers zijn dus slecht nieuws voor Wilders en zijn
aanhang want het zogenaamde “moslimprobleem” in Nederland is
volgens het CBS bezig om als sneeuw voor de zon te verdwijnen.
Over 10 jaar als u en ik overal over de moslims struikelen, zal het CBS waarschijnlijk rapporteren dat er nog
10 moslims in Nederland rondlopen.
Om in natuurtermen te spreken, de moslim soort is volgens het CBS een sterk afnemende soort en deze
steeds zeldzaam wordende mensensoort zal als het zo doorgaat binnenkort in Nederland op de lijst van
beschermde soorten moeten komen ( Ooooops, maar dat is natuurlijk al lang zo)
In 2004 rapporteerde het CBS dat het aantal moslims in Nederland 945.000 zielen bedroeg. En toen werd
Theo van Gogh vermoord en begon Greetje Wildebras een nieuwe partij , waarna er toen hèèèèl veel
moslims Nederland vervolgens zijn ontvlucht , want het jaar daarop (in 2005) waren er volgens het CBS
opeens nog maar 877.000 moslims over. Een daling in één jaar dus van 68.000 moslims.
De jaren die erop volgden, daalde het aantal moslims nog verder en in 2012 rapporteerde onze
betrouwbare CBS dat er nog slechts 825.000 moslims binnen onze landsgrenzen vertoefden, dus een
verdere daling van nog eens 52.000. In 2014 dus voor het eind van dit jaar zullen er nog 806.000 moslims in
Nederland wonen, dus nog eens een daling van 19.000 in de jaren na 2012.
Wat is er toch aan de hand met de moslims? Ik vind het eigenlijk een vrij griezelig verhaal dat het CBS hier
vertelt. Ik geloof de instantie uiteraard volledig, maar er is iets zeer vreemds aan de hand met de moslims in
Nederland. Sinds 2004 zijn er namelijk legioenen asielzoekers uit moslimlanden in Nederland aangekomen.
En zeker de laatste twee jaren, met dit jaar waarschijnlijk rond de 50.000 nieuwe moslim medelanders die
we mogen verwelkomen.
Ook is alom bekend dat moslims grote gezinnen hebben. In Nederland gemiddeld ongeveer 3.4 kinderen
tegen 1.8 voor de gemiddelde autochtoon, dus daar ligt de sterke afname ook niet aan. Dan heb je nog de
gezinshereniging voornamelijk uit Turkije en Noord Afrikaanse landen, die tussen 2005 en 2014 op jaarbasis
gemiddeld zorgde voor een aanwas van 30.000 extra Moslim medelanders.
Er is dus jaarlijks een grote moslimtoevloed naar Nederland en toch blijft het aantal moslims maar afnemen.
Het CBS werd door de Telegraaf columnist Paul Jansen die deze cijfers ook raar vind gevraagd om een
reactie en een verklaring gevraagd, maar het CBS kon deze niet geven. Volgens een woordvoerder van het
CBS is e.e.a inderdaad onverklaarbaar, maar hij haastte zich wel om erbij te zeggen dat de cijfers kloppen.
Maar ik ga nog even door :
Ik ben Fries en dus volgens de MSM dom, maar zelfs ik kan op mijn Friese boerenklompen aanvoelen dat
er iets totaal niet klopt aan die cijfers, en dat geldt natuurlijk ook voor de cijfers van het CBS, CPB en noem
al die overheidsinstanties maar op die er voor zijn om cijfers uit te kotsen welke voor de politiek van belang
zijn.
Het is de overheid niet welgevallig dat het aantal moslims in NL boven de 1 miljoen stijgt, omdat er
anders mensen zijn die zullen beginnen te steigeren en op Geert Wilders gaan stemmen en dat laatste is
natuurlijk in de ogen van de politiek correcte regeerders juist niet correct. En daarom moet het aantal
officieel geregistreerde (officiele cijfers) moslims in NL onder de 1 miljoen blijven!!
In 2004 waren dat dus 926000 en zelfs toen al gingen er (veel) geruchten dat dat cijfer veel te laag was. Nu
10 jaar later met al die
gezinsherenigingen, toestroom van moslim asielzoekers, hoge geboortecijfers onder moslims in Nederland
is het cijfer dus gedaald
naar 806.000 dat is niet opmerkelijk, maar gewoon tovenarij.
Laten we aannemen dat het echte aantal moslims in NL in 2004 ongeveer 1.3 miljoen was. En laten we
aannemen dat de gemiddelde aanwas op jaarbasis hierna 6% was (waarschijnlijk veel te laag ingeschat met
die hoge geboorten en asielzoekers toestroom en gezinshereniging) maar ja, dan zou dus het echt aantal
moslims in Nederland momenteel 2.3 miljoen
bedragen en dat lijkt meer realistisch
Trouwens hoe kan het dat wanneer 20% van de bevolking in de grote steden in de randstad uit moslims
bestaat er maar 806.000 moslims zijn?
Sommetje :
Amsterdam 870.000 inwoners waarvan 174.000 moslims
Utrecht 400.000 inw waarvan 80.000 moslims
Den haag 700.000 inw waarvan 140.000 moslim
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Rotterdam 900.000 inwomers waarvan 180.000 moslims
Haarlem en Leiden 550.000 inwoners waarvan 110.000 moslim
Dan zit je alleen voor wat betreft die 6 grote steden al op 684.000 moslims en dan tel je de rest van de
randstad waar ook nog 2 miljoen mensen wonen (met ook ongeveer 15% moslims officieel niet mee). Dus
als je nog 15% van 2 miljoen erbij optelt ofwel 300.000 zit je alleen binnen zuid holland al op 984.000
moslims. En dan heb je nog de rest van NL ofwel 11 miljoen mensen (minimaal te gaan) en zelfs in Friesland
wonen zeker 50.000 moslims
Tja de cijfers kloppen altijd, de werkloosheid in Nederland neemt drastisch af, de economische groei in
Nederland begint stratosferische hoogten te bereiken, de inflatie is maar 0,001% hoewel de energierekening
en de boodschappen bijna maandelijks met procenten omhoog gaan, de zorgpremie met 6% omhoog gaat,
verzekeringen met procenten omhoog gaan en zo kun je nog wel een jaartje doorgaan.
Persoonlijk denk ik dat het hoog tijd wordt dat het hele zooitje op de brandstapel wordt gezet, of onthoofd
met de guillotine zou op zich ook kunnen. Ze hebben Nederland en de Nederlanders volledig kapot gemaakt.
http://www.geennieuws.com/2014/12/cbs-aantal-moslims-in-nederland-neemt-sterk-af/

Het vierde Rijk, de vestiging van de matrix wereldregering via massaslachting
Als we het Derde Rijk van de nazi’s meerekenen, zouden we nu
kunnen zeggen dat op dit moment het Vierde Rijk in de maak is.
Daarbij merk ik op dat ook het nazisme in mijn optiek een
zionistisch idee was en dat het nazisme niet heeft opgehouden te
bestaan, maar voortgezet werd vanuit Amerika en via de oprichting
van de VN en de Europese Unie slechts onopvallend het plan
voortgezet heeft. Het leek mij nuttig de situatie van dit moment eens
te visualiseren. Hoe staat het ervoor met de wereld? Het idee dat
we onder een voortzetting van het nazi regime leven zal voor velen
iets zijn wat als bespottelijk gezien wordt, maar dat geldt voor meer
van mijn standpunten. Dat er nu openlijk projecten afgemaakt
worden die onder Adolf Hitler gestart zijn (zie hier) en dat het barst
van de nazi symboliek in het gebied dat ik op onderstaand plaatje
groen markeerde, mag na enig onderzoek wel duidelijk zijn. Het
leidt alleen onherroepelijk tot cognitieve dissonantie bij velen die dit
zullen lezen. Adolf Hitler werd gefinancierd door Prescott Bush, vader van de latere president George H.W.
Bush en grootvader van George W. Bush. Zijn bank, UBC (Union Banking Corporation) regelde vanuit New
York, de financiering van IG Farben, het bedrijf van de omstreden industrieel Frits Thyssen. Prins
Bernhard zelf was spion voor IG Farben (geldschieter van Hitlers oorlogsmachine) en was na de oorlog
mede initiatiefnemer van de Bilderberggroep. De Europese Gemeenschap (nu EU) werd jarenlang geleid
door Walter Hallstein. Hallstein was lid van een genootschap van Nazi “wetsbeschermers”, de organisatie
die de wettelijke steunpilaar werd voor een Europa onder toezicht van de Nazi/kartel samenwerking (zie
hier).
Op onderstaande kaart ziet u mijn visie op hoe de situatie er op dit moment op het wereldwijde schaakbord
voorstaat. We hebben feitelijk met twee kampen te maken, die achter de schermen – geloof het of niet – ook
nog eens dezelfde agenda dienen. Het groen gemarkeerde gebied is Amerikaans grondgebied. Daarmee
doel ik op alles wat onder de paraplu van Amerika valt, zoals Europa, Australië en de overige gebieden die
groen zijn. Mocht u er over twijfelen dat Europa bijvoorbeeld een deelstaat van Amerika is, dan raad ik u aan
gewoon even de research op deze website te volgen. Het crèmekleurige gebied is alles wat onder de
paraplu van (wat ik noem) ‘kamp Rusland’ valt. Dat zijn in feite de BRICS landen. BRICS is de Engelstalige
afkorting voor Brasil, Russia, India, China and South Africa. Dit zijn de twee kampen die elkaar nu wereldwijd
in de haren vliegen. Het meeste daarvan wordt u niet getoond. De kleur rood heb ik gebruikt om een
conflictgebied aan te duiden. Zo heb ik een gebied in Westelijk Afrika als rood gemarkeerd. In een deel van
dit gebied is er sprake van de geveinsde Ebola uitbraak. Feitelijk is dit een rookgordijn dat opgetrokken is om
een oorlogsconflict te maskeren. Dit heb ik in dit artikel en dit filmpje toegelicht. Van sommige gebieden zult
u wellicht denken “die ook rood?” De media toont ons niet alles, maar in de Zuid Chinese zee is ook een
conflict gaande en wellicht ben ik nog gebieden vergeten. Sommige conflicten worden u echter niet getoond
door de Main Stream Media. Een tyfoon bij de Filipijnen is voor de gemiddelde kijker niets meer dan een
natuurramp. In mijn optiek is er sprake van oorlogsvoering met weer-manipulatietechnieken (zie hier). Mocht
de lezer een andere visie op de overzichtskaart hebben, dan hoor ik die graag.
Waarom beweer ik dat beide grote kampen achter de schermen dezelfde agenda dienen? Welnu, het grote
doel is het vestigen van een wereldregering (of eigenlijk iets veel groters). “Ja, maar dat kunnen ze dan toch
ook gewoon afspreken? Waarvoor zouden ze daarvoor een oorlog op willen tuigen?” Om dat te begrijpen,
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moet u tevens kijken naar de wereldreligies. Men is bezig de Saturnische machtsstructuur op de aarde te
vestigen. We kunnen het ook de Luciferiaanse macht of de macht van Satan noemen. Dit alles heeft te
maken met de matrix-realiteit waarin ik beweer dat de mensheid leeft. Een realiteit die de mensheid via een
– in de beeldspraak – soort WiFi netwerk in een lager bewustzijn houdt. Dit alles heb ik uitgebreid toegelicht
in mijn artikel ‘De matrix de gevangenis voor de menselijke ziel‘ (zie hier). Het doel lijkt de positie van de
‘Saturnus matrix’ in de multidimensionale realiteit definitief te vestigen. De matrix-realiteit moet op gelijk
niveau met de originele realiteit komen te staan. Die laatste is de realiteit waarin de mensheid vanuit haar
origineel onderdeel is van de scheppende goddelijke kracht. Stelt u voor dat Ray Kurzweil – technische
topman van Google die beweert dat we in 2045 onsterfelijk zijn en digitaal gecreëerde werkelijkheden en
avatars geschapen hebben die niet van echt te onderscheiden zijn – in staat is om deze nieuwe realiteit zo
krachtig te maken dat de oude niet meer relevant of van waarde wordt geacht. Dat is ongeveer wat de
Saturnus-cult aan het doen is met onze huidige Saturnus-matrix-realiteit. De grote architect of Lucifer – de
bouwer van deze Saturnus-matrix (de valse realiteit) – wil deze realiteit naar de onomkeerbare status
verheffen. Hiervoor moet ook de broncode van waaruit alles voorkomt aangepast kunnen worden. Daarvoor
heeft men de menselijke ziel – die via de zielsconnectie toegang biedt tot die broncode – nodig. Vandaar dat
er de laatste paar honderd jaar miljarden mensen bijgekomen zijn op aarde. En om die toegang te verkrijgen
tot de broncode van de echte realiteit buiten deze Saturnus-matrix moet die mensheid massaal worden
afgeslacht. De ‘zielen energie’ die dat genereert zet – in de beeldspraak – als het ware de poort open tot de
bron.
Dé reden dat de partijen die wereldwijd dus de twee geschetste kampen vormen achter de schermen
samenwerken, is dat ze gezamenlijk toewerken naar de grootste massaslachting aller tijden. In alle grote
wereldreligies wordt geprofeteerd van een eindtijd. De islam en het christendom spreken beide van een
eindstrijd. Ze zijn echter in essentie verschillend en dat verschil wordt gebruikt voor onderlinge haat. In mijn
optiek zijn deze religies dan ook bewust gecreëerd om de massa’s mensen tegen elkaar op te zetten. Wat is
er nu mooier dan dat je het gewenste bloedoffer – de gewenste massaslachting – realiseert door twee
groepen die elkaar vrijwillig afslachten? De reden dat nu wereldwijd de autochtone bevolking in de groen
gemarkeerde gebieden opgezet wordt tegen de islamitische groep ligt daarin verscholen. ISIS is een
Westers zionistische creatie. Het zionisme is feitelijk niets anders dan een Luciferiaans idee dat de oud
Babylonische Saturnus-cult en Saturnus verheerlijking representeert. Religies zijn tevens creaties van deze
Saturnus-cult. Daarom zult u in elke religieSaturnus symboliek herkennen. Het is aan de mensheid om de
leugens van de matrix-poortwachters te gaan doorzien. Dat zijn de religieuze- en wereldleiders die ons via
zware indoctrinatie en mind control in hun greep houden. Ik noem ze ‘Archontische-hybride’ elitaire leiders.
Zij sturen aan op de grootste massaslachting die de mensheid ooit gekend zal hebben. Het vergt een
behoorlijke ‘reality shift’ om dat te gaan zien.
Bron linkvermeldingen: volkskrant.nl
http://www.martinvrijland.nl/2014/12/17/het-vierde-rijk-de-vestiging-van-de-matrix-wereldregering-viamassaslachting/
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Waarom de Russische rente zo hoog is en de roebel zo gekelderd is
In mijn artikel van gister schetste ik mijn visie op het wereldwijde schaakbord,
de spelers en hun verborgen agenda. Even heb ik zelf ook de indruk gehad
dat Poetin zich van de plannen van het bouwen aan een New World Order
distantieerde. Die indruk wekte hij ook in zijn speeches. Ook wekte Poetin
heel slim de indruk dat hij zich van de joodse rabbijnen afkeerde (zie hier).
De vraag is echter waarom deze rabbijnen dan niet boos wegliepen tijdens
deze speech. Waarschijnlijk is het stukje opname uit de context gehaald,
want ook in Rusland hebben de rabbijnen een grotere macht dan menigeen
zal durven geloven. Poetin zei het al in zijn speech: in het begin van de
Sovjet Unie bestond de regering voor 85% uit joden. Dat is interessant, want
de joodse rabbijnen zijn volgens velen degenen die achter de schermen aan de touwtjes trekken in de grote
machtsblokken.
In 1915 maakt ene Alexander Parvus samen met de Duitse geheime dienst plannen voor de
illuminati Bolsjewistische coup in Rusland (zie hier). Hiervoor ontving Parvus 7 miljoen Duitse mark van het
Duitse ministerie van financiën. U moet zich dan voorstellen dat de waarde van een miljoen nu minstens een
duizendvoud is van wat dat toen waard was. Parvus ontmoette Vladimir Lenin in 1915 in Zürich om zijn
plannen te bespreken. Alexander Parvus was duidelijk een insider, want hij voorspelde al in 1904 dat er een
wereldoorlog zou komen tussen de geïndustrialiseerde landen.
De aanleiding voor de eerste wereldoorlog was de moord op Oostenrijkse troonopvolger Franz Ferdinand.
Tijdens de rechtszaak van de moordenaars Gavrilo Princip en Nedelko Cabrinovic kwam naar voren dat de
Franse vrijmetselaars van de Grand Orient achter de moordplannen zaten. De Serviërs kregen echter de
schuld en er werd een enorme massaslachting aangericht onder de Serviërs (zie hier). Dit was het begin van
de ontketening van een wereldoorlog, omdat de Russische Tsaar niet wilde dat de Serviërs zouden buigen
voor de Oostenrijks-Hongaarse druk. Servië werd alle militaire steun toegezegd door Rusland, Frankrijk en
Engeland als zij niet toe zou geven aan eisen van Oostenrijk. De Franse vrijmetselarij heeft dus aangestuurd
op een bewust conflict door de schuld van de moord in Servische schoenen te schuiven. Zij wisten natuurlijk
dat Rusland het Servische volk, waar zij een sterk historische band mee hadden, niet zouden laten barsten.
Oostenrijk zoog Duitsland mee de oorlog in en zo ontstonden de twee kampen.
Alexander Parvus was al vroeg de coach en sponsor van Lenin. Al in 1901 maakt hij Lenin redacteur van
een krant gevestigd in München, Duitsland. Een verzetskrant die in Rusland werd verspreid. De
infiltratietechnieken in Rusland begonnen toen al. Het Amerikaanse J.P. Morgan concern speelde een grote
rol in het financieren van de Russische revolutie, waarvan er twee waren. De eerste revolutie 1905 leidde tot
het inboeten van macht van Tsaar Nicolaas II en de vorming van een parlement. Al in deze eerste
revolutie speelde Alexander Parvus een hoofdrol. De tweede in februari 1917 leidde tot chaos in het land
waardoor een tijdelijke regering de macht overnam. Tsaar Nicolaas II deed op 2 maart 1917 afstand van de
troon. In juli 1917 leek de Bolsjewistische Partij bijna uitgeschakeld. Tijdens de Oktoberrevolutie wierp de
Bolsjewistische Partij, onder leiding van Lenin, echter de voorlopige regering omver. De bolsjewieken
benoemden zichzelf tot leiders van de verschillende ministeries en namen de leiding van het land over.
Alexander Parvus bereidde de Bolsjewistische coup in 1916 voor. Hij zorgde ervoor dat Lenin al het geld had
dat nodig was (zie hier). Het J.P. Morgan concern bestond voornamelijk uit joodse zionisten. Met
name Jacob en Mortimer Schiff, Felix Warburg, Otto H. Kahn, Max Warburg, Jerome J. Hanauer, Alfred
Milner en de koper familie Guggenheim financierde de Bolsjewistische partij van Lenin. De Schiff familie en
de Rothschild familie bezaten sinds de 18e eeuw een gezamenlijke onderneming in Frankfurt. Jacob H.
Schiff was een afstammeling van een rabbijnen familie. Hij vertrok in 1860 naar New York en werd opgeleid
door Rothschild. Schiff kocht zichzelf in de investeringsbank Kuhn, Loeb & Co. in met Rothschild’s geld. Paul
en Felix Warburg werden ook mede-eigenaren van Kuhn, Loeb & Co. Al deze investeerders samen zorgden
voor het benodigde kapitaal voor de geplande coup. Lenin en Parvus ontvingen 6 miljoen dollar aan goud.
Andere bronnen vermelden 10 miljoen dollar. Lenin vervoerde dit goud vanuit Zwitserland in een verzegelde
trein richting Finland. Hiervoor kon hij over Duits grondgebied rijden, wat op zich opmerkelijk is, want
Rusland lag in oorlog met Duitsland (zie hier).
We kunnen dus met een gerust hart stellen dat rijke joodse bankiers de Russische revolutie planden. Het is
dan ook niet zo gek dat de eerste Sovjet regering onder Lenin voor 85% uit joden bestond. De financiers van
de coup waren immers joods. We kunnen ook met een gerust hart stellen dat de tweede wereldoorlog door
de rijke joodse bankiers gepland is. Het is bekend dat ook Adolf Hitler door diezelfde bankiers lobby
gefinancierd en in het zadel geholpen werd. Ook de familie Bush speelde hierin een rol (zie hier). Feitelijk
kunnen we met een gerust hart concluderen dat de rijke joodse zionistische lobby alle grote wereldoorlogen
initieerden en financierden. Ik geef toe, het is wat kort door de bocht om dat zo te stellen, maar als u zelf wat
research doet zult u tot dezelfde conclusie komen. 33e Graad vrijmetselaar van de Schotse Rite, Albert Pike
voorspelde de drie wereldoorlogen al in zijn brief aan Giuseppe Mazzini in 1871.
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Kijken we naar de huidige situatie in Rusland en de twee kampen die ik in het artikel van gister schetste, dan
valt één ding heel erg op. De BRICS landen vormden recentelijk hun eigen bank. Daarmee bouwden ze hun
eigen financiële reserves op. Wat ze echter niet gedaan hebben is zich ontkoppelen van de dollar. Die dollar
die in handen is van deze rijke joodse zionistische lobby en gedrukt wordt door de Federal Reserve (FED) in
Amerika. Het ‘geld drukken uit het niets‘ is dus nog steeds uitsluitend en alleen in handen van deze joodse
families. Zo zien we recentelijk dat de Russische roebel enorm gekelderd is ten opzichte van de dollar en
dat de rente op de roebel gigantisch gestegen is. Het grootste signaal dat iedereen zou moeten lezen en
waaruit blijkt dat Poetin zich helemaal niet ontkoppeld heeft van de New World Order, ligt eigenlijk
verscholen in een vrij simpele vraag: “Waarom hebben de BRICS landen en waarom heeft Rusland zich niet
ontkoppeld van de dollar en zijn ze niet hun eigen geld gaan drukken?” Naar wiens pijpen danst Vladimir
Poetin dus denkt u? Juist, u raadt het al.
Bron linkvermeldingen: independent.co.uk, theinfouderground.com,metapedia.org, nrcq.nl, volkskrant.nl
http://www.martinvrijland.nl/2014/12/18/waarom-de-russische-rente-zo-hoog-is-en-de-roebel-zo-gekelderd/

Dit is geen obsessie maar de godvergeten waarheid!
door: Realpredictor
Wij krijgen regelmatig opmerkingen over het veelvuldig aankaarten
van het asielprobleem! De linkse multiknuffelaars noemen dit ‘een
obsessie’ en sommigen zelfs een ideefixe!
Wat wij hebben geplaatst is potverdorie nog niet eens het topje
van de ijsberg! Onderstaand de schandalige wijze waarop
ons eigen volk als ongewenste landlopers wordt behandeld in
tegenstelling tot de miljoenen gelukzoekers, die ons piepklein landje
overspoelen! ZET DIE HYOCRIETE LINKSE MULTIOOGKLEPPEN AF EN BEKIJK DIT MAAR EERST!
Er komen steeds meer daklozen bij. Uit cijfers die het CBS
maandag publiceerde blijkt dat in vier jaar tijd het aantal daklozen
met tienduizend is gegroeid naar een totaal van 27.000! Bijna de
helft daarvan is te vinden in de vier grote steden. Vooral de groep
daklozen van boven de 50 jaar is gegroeid.
http://www.jammfm.nl/regio-nieuws/aantal-daklozen-groeit/#
ASIELZOEKERS OPGEVANGEN IN LUXE HOTELS!

http://www.dichtbij.nl/groot-alkmaar/regio/artikel/3700756/opvangasielzoekers-in-hotel-de-dennen-in-bergen-aan-zee.aspx
Hotelfactuur asielzoekers loopt op tot acht miljoen!
http://www.standaard.be/cnt/mh2ka00b
Overwogen wordt om vluchtelingen op luxe cruiseschepen te
plaatsen!
https://ejbron.wordpress.com/2014/06/28/vluchtelingen-weldra-opcruiseschepen/
http://www.headlines.nl/7538998/VNG-meer-geld-voorasielzoekers-naar-gemeenten/
En dan heb ik het hier nog niet eens over de degeneratie en de
groei in criminaliteit in Europa sinds de komst van de tsunami
aan asielzoekers!
DEGENEN DIE DIT EEN OBSESSIE NOEMEN DAAG IK UIT
DEZE WINTER OP STRAAT TE BIVAKKEREN! EN DAN PAS
KUN JE ZEGGEN OF DIT EEN IDEEFIXE IS EN WIE HIER
GEDISCRIMINEERD WORDT!
https://eunmask.wordpress.com/2014/12/18/dit-is-geen-obsessiemaar-de-godvergeten-waarheid/
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‘Eye of Sauron’ finally appears in Moscow sky
Posted by EU Times on Dec 18th, 2014
The Tolkien-inspired ‘Eye of Sauron’ eventually lit up Moscow’s sky, following public
controversy and opposition from the Orthodox Church. Having taken a virtual form,
the image can be seen through the lens of a smartphone or tablet.
The evil eye appeared exactly where it was first planned to be installed, on top of a
skyscraper in the Moscow City business area, a stone’s throw away from the
country’s government office. The symbol, which has sparked controversy among
Muscovites, is hidden from bare eyes; to see it, one needs a smartphone or tablet.
The Russian company GiveAR, which creates augmented reality projects by using
real-world objects supplemented with computer generated input, created a special
code which can be used by those curious to see the Eye of Sauron.
The Eye of Sauron, ‘Oko Saurona’ in Russian, sparked a debate in Moscow
and beyond, on whether it would bring real trouble to the Russian capital. It
was among the trending worldwide topics on Twitter this week.
An installation of the Eye of Sauron was first planned to appear in the city to
celebrate the premiere of the latest Hobbit movie, but was labeled a
“demonic symbol” by the Russian Orthodox Church. Over 1,500 people
signed a petition to Moscow authorities, asking for it to be banned.
“Pictures of it will spread around the world, linking Putin to Sauron, Russia to
Mordor, and Russians to orks,” activists said, adding that all Tolkien fans
could install as many eyes as they wanted, wherever they wanted. “In their
dachas, for example.”
“It took the Fellowship of the Ring three books and three films to take down
the Eye of Sauron. The Russian Church needed just a couple of days,”
some people joked on Twitter, reacting to the controversy.
In the end, the virtual eye became more friendly than originally planned. With
just one click, it can be transformed into a Christmas tree.
“We’ve satisfied interests of both Hobbit fans, who yearned to see a piece of
their favorite fairytale in the real world and haven’t hurt the feelings of
believers…” GiveAR said on social media.
Source
http://www.eutimes.net/2014/12/eye-of-sauron-finally-appears-in-moscow-sky/

Bisschop Bär hielp katholieken vrijmetselaar te worden
door KN
Maconnieke symbolen Foto: Cory Doctorow ccby flickr.com
Bisschop Philippe Bär heeft "wel eens katholieke mensen geholpen hun weg naar de loge te vinden".
Dat zegt de Rotterdamse oud-bisschop in een interview met het bladVrijmetselarij dat eerder dit jaar door de
Haagse loge op internet is geplaatst. "Gelukkig is het voor katholieken niet meer verboden om lid te zijn van
de loge", aldus de nu 86-jarige emeritus.
Verboden voor katholieken
Dat is een hoogst opmerkelijke uitlating van een bisschop daar de Congregatie voor de Geloofsleer in 1985
bevestigd heeft dat lidmaatschap van de Vrijmetselarij voor katholieken "verboden blijft door de Kerk" en dat
gelovigen die lid worden zich "in staat van ernstige zonde zijn en niet de heilige communie mogen
ontvangen."
Veelgevraagd spreker
Uit het interview uit 2011 blijkt Bär jarenlang een "veelgevraagd spreker in loges" te zijn geweest. Hij zegt
daarover: "Ik was er zeer verguld mee als ik gevraagd werd voor een spreekbeurt. Ik ging er vanuit dat de
vrijmetselaar net zo'n Godzoeker was als ik. Daarom was het prima om in logekringen te vertoeven. Ik heb
het altijd graag en met overtuiging gedaan en ik ben er ook nooit in teleurgesteld geweest."
Familieconnecties
Hij had een oom die volgens de interviewer "vrijmetselaar-pur-sang" was en voor zover hij weet lid van het
hoofdbestuur van de Vrijmetselarij. Twee andere ooms speelden er een minder prominente rol. "Dus ik heb
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in mijn jeugd veel over de vrijmetselarij gehoord, al moest je wel je stem laten zakken als je het er over had",
aldus de oud-bisschop.
Viering met imam
Op de vraag of Bär voor zou kunnen gaan in een viering met een pandit, een imam, of een rabbijn antwoordt
hij: "Een viering samen voor te gaan is natuurlijk niet moeilijk, maar je moet goed van elkaar weten wat je
gaat doen. Het is voornamelijk een vormprobleem. Niet een inhoudelijk probleem. Als een imam het zou
accepteren met mij zo'n viering te doen, betekent het natuurlijk ten diepste verbonden zijn in de essentie."
Spreekverbod
"Natuurlijk zal ik de dingen nooit als een moslim kunnen doen. Maar samen een viering doen... Heerlijk! Ik
heb ooit eens meegewerkt aan een viering in een soefi tempel. Dat de Here me dat maar vergeven moge",
aldus de oud-bisschop.
In 2003 kreeg mgr. Bär van het Vaticaan feitelijk een verbod om zich in de media uit te laten tenzij op het
verzoek van de Nederlandse bisschoppen. http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6667-bisschopbar-hielp-katholieken-vrijmetselaar-te-worden

De Sony-hack conspiracy BS
Het Noord Koreaanse internet flakkert. Obama en the empire slaan
terug en pesten de nucleaire dwerg-dictatuur door met de cyber
aan-uit-knop te spelen. Dat zijn kennelijk Obama’s ondertussen
legendarische “kosten” (zoals te zien in de Syrische puinhoop of de
semi-WWIII met Rusland die niemand wil) nu Obama, Amerikaanse
regering en FBI Noord Korea bestempelen als de mastermind achter
de “hack” bij het Japanse entertainment concern Sony Pictures.
Kennelijk. Wie er op zijn beurt werkelijk achter de aanval op NK’s intranet zit, is tot nu toe onbekend. Wat is
er gebeurd? Een hackercollectief genaamd “Guardians of Peace” (een koosnaampje van Richard Nixon voor
Zuid Korea) heeft de servers van Sony leeg getrokken omdat het, naar eigen zeggen, niet eens is met het
“beeld van Noord Korea” in de nog te verschijnen Sony film “The Interview”. Daar is het motief, dus is het
aanwijzen van de dader makkelijk. Dachten FBI en de Amerikaanse regering (dit keer zonder youtubebewijsvoering).
Case closed? Niet echt, daar verschillende partijen erop wijzen dat Noord Korea waarschijnlijk niet eens in
staat is een dergelijke aanval uit te voeren. Of dat tenminste de “bewijsvoering” een beetje richting NK
gebogen wordt. Het land zelf geeft aan dat het kan bewijzen (zonder methoden als martelen te gebruiken,
miauw!) dat het Sony niet gekraakt heeft.
Bovendien is daar nog de eerste afpersingsemail van de vermoedelijke hackers. Zonder Noord Korea of The
Interview te noemen, bedreigt een groep genaamd God’sApstls Sony en vraagt het om geld. Guardians of
Peace duiken pas later op, als de hack al publiek gemaakt is. Zelfs dan zegt een zelfbenoemd woordvoerder
dat de hack niet om de film The Interview draait.
Het scenario wordt nog beter: uit gehackte interne Sony-mails blijkt dat The Interview eigenlijk gewoon een
slechte k**-film is en zeer waarschijnlijk enorm zal floppen. Dank u Obama, die de Sony-hack ondertussen
tot een “national security” aangelegenheid heeft gemaakt en de dagelijkse berichtenvloed over hack, film en
Amerikaanse regering in de kwestie. Betere publiciteit voor een mislukte film kun je niet krijgen.
Interessant. Dus terwijl het bewijs voor betrokkenheid van Kim Jong-un & co, nog mild uitgedrukt, flinterdun
is, de Amerikaanse regering om onduidelijke redenen om zich heen slaat en zich in zaken roert die eigenlijk
alleen Sony aangaan, en met talloze hersenloze weetjes en feitjes over de hack en de inhoud van de
“gestolen” data in de media de zaak warm wordt gehouden, profiteert Sony van iets wat eigenlijk een ramp
zou moeten zijn voor de entertainment-reus.
Het “gedoe” rond de Sony-hack lijkt ondertussen op een zeer slechte komedie a la The Interview met een
aantal behoorlijk ongeloofwaardige hoofdrolspelers (hoewel, wel weer typisch voor Obama’s (buitenlands)
beleid). Iemand liegt hier. Maar wat nu het uiteindelijk doel is van deze, zoals nu al op verschillende
plekken wordt beweerd, mislukte false-flag operatie......
http://zapruder.nl/portal/artikel/de_sony_hack_conspiracy_bs
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‘Voor een echte revolutie moet je bereid zijn kogels op te vangen’
Daan Ballegeer, FD, zaterdag 13 december 2014,
06:00 update: zaterdag 13 december 2014
Bekijk hier de PDF http://fd.nl/binaries/31/84/18/krant-20141213-0-007-046.pdf
Orlando Figes HH
‘Die komt er dus niet.’ Aan zijn keukentafel in Londen kijkt Orlando Figes naar het
kaartje in de krant die ik een half uur eerder heb gekocht. Die toont het verloop van
South Stream, de beoogde gaspijpleiding die via de Zwarte Zee Russisch gas naar
Zuidoost-Europa moest brengen. Op het kaartje is er een groot rood kruis doorheen
gezet.
Het project met een geschatte kostprijs van meer dan €15 mrd wordt afgeblazen door politieke spanningen
tussen Rusland en de Europese Unie. President Vladimir Poetin verkiest nu een gaspijpleiding naar Turkije.
Volgens Figes, een autoriteit op het terrein van de Russische geschiedenis, moeten we rekening houden
met een reeks winters met energiecrises in Oost-Europa. ‘Er zijn te weinig voorraden opgebouwd, en het
ontbreekt ons aan goede alternatieven. Het ziet er onheilspellend uit.’
In uw nieuwste boek klonk het dat van Rusland niet meer dezelfde dreiging uitgaat als voorheen.
‘Rusland begint geen buitenlandse oorlogen meer.’ En Oekraïne dan?
‘"Give me a break", dat is twee jaar geleden geschreven (lacht). Niettemin blijf ik bij mijn punt. Er zullen echt
geen Russische tanks de Baltische staten binnenrijden. De Russische overheid is agressief defensief.’
Dat verklaart nog altijd Oekraïne niet.
‘Het geweld daar is een reactie op wat Rusland ziet als dubbele standaarden van het Westen. Als de
Amerikanen Irak binnenvallen, is dat in naam van de vrijheid. Als de Russen hetzelfde doen in Oekraïne,
begint de Koude Oorlog opnieuw.’
‘Een andere reden is het neo-slavofilisme dat centraal staat in het Poetin-regime. Poetin steunt Russen,
waar ze zich ook in de vroegere Sovjet-Unie bevinden. Dat heeft al tot een reeks van ‘bevroren conflicten’
geleid zoals in Abchazië in Georgië en Transnistrië in Moldavië.’
Het is wel opmerkelijk dat Rusland zijn macht wil tonen, maar tegelijkertijd ontkent dat het troepen
heeft in Oekraïne. Is dat geen paradox?
‘Dat ziet er inderdaad belabberd uit. De ramp met vlucht MH17 was het kantelpunt. Poetin had toen gewoon
moeten zeggen dat er een verschrikkelijke fout was gemaakt, en dat Rusland er alles aan ging doen om dat
recht te zetten. Toen dat niet gebeurde, was er geen weg meer terug en volgde de ene leugen na de andere.
Anderzijds is het misschien gewoon een middelvinger. Rusland dat toont dat het zich niet meer aan de
internationale spelregels wil houden.’
Wat denkt u van de sancties tegen Rusland vanwege de inmenging in Oekraïne?
‘De typische Russische oligarch die in Londen woont met 25 miljoen pond op een rekening zal er door de
sancties misschien nog maar 23 miljoen hebben. Gaat dat zijn gedrag veranderen? Nee. Het vraagt tijd voor
je een Russische oligarch aan het piepen krijgt van ellende. Dan spreken we over minstens vijf jaar, en zijn
er sancties nodig die volledige sectoren treffen.’
Olie en gas zijn goed voor twee derde van de Russische export. Dat lijkt een logische kandidaat.
‘Sommige Europese lidstaten zijn voor 70% van hun energiebehoefte afhankelijk van Rusland. Dat zie ik dus
niet gebeuren. Het zou eerlijk gezegd ook geen goed idee zijn om het regime op die manier op de knieën te
dwingen. Ik ben geen fan van Poetin, maar de instabiliteit die zou ontstaan en de politieke alternatieven zijn
nog slechter.’
Tsaar Alexander III zei ooit ‘Rusland heeft geen vrienden. Iedereen is bang van onze enorme
omvang.’ Gaat dat nog altijd op?
‘Zijn Rusland van eind 19de eeuw was economisch veel machtiger dan het huidige land. Maar ik denk dat de
Russen zijn uitspraak nog altijd geloven. De opgelegde sancties passen binnen de retoriek “De wereld, of
toch zeker het Westen, is tegen ons”. Dat wij-tegen-hen is een klassiek instrument van een autoritair regime
om mensen bang te maken en zo de macht te verankeren.’
U noemt Rusland steevast een autoritair regime. Zorgen verkiezingen dan niet voor democratie?
‘Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Kijk naar Napoleon III of Mussolini. We moeten erkennen dat het
Poetin-regime tegelijkertijd populair en autoritair is.’
Het is logisch dat de steun van de oligarchen groot is. Maar waarom is ook het gewone volk zo
enthousiast over Poetin?
‘Wij hebben lang overschat hoe westers het Russische volk wil zijn, net als de invloed van de intelligentsia
daar. Uiteindelijk blijken die pathetisch zwak. Ze hebben geen enkele invloed, nooit gehad ook. In de jaren
negentig had het misschien gekund, maar die kans hebben ze totaal verprutst. Er is ongelofelijk veel
teleurstelling bij de gewone Russen over wat er in dat decennium gebeurd is, en wat kapitalisme en
liberalisme betekenen.’
Ze hebben er natuurlijk niet de beste vorm van gezien.
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‘Ze hebben het helemaal níet gezien. Wij westerlingen hebben het in de jaren negentig collectief verknoeid.
We hebben na de val van het communisme de situatie slecht ingeschat, de verkeerde adviseurs gestuurd en
beleid opgedrongen dat niet gepast was. Denk bijvoorbeeld aan massale privatiseringen op een moment van
hyperinflatie. Daardoor implodeerde het systeem en kwamen er kleptocraten aan de macht.
Volgens u was het beter geweest als niet Boris Jeltsin de presidentsverkiezingen van 1996 had
gewonnen, maar de communisten.
‘De regering van Jeltsin kon de ambtenaren, leerkrachten, verplegers niet betalen. Zijn oplossing was om
aandelen te geven in ruil voor leningen. Dat heeft de oligarchen in het zadel geholpen. Het aantal mensen
dat Rusland bezit, past waarschijnlijk in mijn woonkamer.’
‘Ik heb geen sympathie voor het communisme, maar de communistische partij had misschien wel enkele
industrieën opnieuw genationaliseerd.’
Volgens de 18de-eeuwse politieke filosoof Alexis de Tocqueville breekt het gevaarlijkste moment
voor een slechte regering aan wanneer ze zich begint te hervormen. Hoe zit dat met Rusland?
‘Poetin wil met alle macht het huidige systeem behouden. Dat is stabiel, maar kwetsbaar. Het ziet
bijvoorbeeld een revolutie in Kiev, en wordt hypernerveus dat het kan overslaan naar Moskou. De enige
langetermijnoplossing voor de Russische problemen zijn verregaande hervormingen, maar die kunnen nog
lang op zich laten wachten.’
De Russische schrijver-dissident Andrej Amalrik zei eind jaren zestig: ‘Wij houden niet vast aan onze
regering omdat die zo goed is, maar omdat wijzelf zo slecht zijn. We zijn passief, onwetend en bang.
Maar we beginnen onze kracht te vinden, en dan is vroeg of laat veel mogelijk.’ Was zijn hoop
terecht?
‘Nee. Kijk naar de manifestaties die in 2011 doorgingen op het Bolotnaya-plein in de buurt van het Kremlin
als reactie op de frauduleuze parlementsverkiezingen. Dat heeft tot niets geleid. De hoop was nochtans dat
er een democratische revolutie zou komen, geleid door de intelligentsia.’
‘Het probleem is dat die niet wisten hoe dat te organiseren. Om een vuist te maken tegen een autoritair
regime volstaat het niet om een keer per week de straat op te trekken en dan thuis koffie te gaan drinken. Je
moet het Rode Plein bezetten en tonen dat het regime je daar niet weg krijgt. Ik wil niet hardvochtig klinken,
maar je moet een paar kogels opvangen. Dan pas ontstaat de mogelijkheid tot echte revolutie. Maar daar
heeft de Russische intelligentsia duidelijk het lef niet voor. Ondertussen hebben de meesten van hen het
land verlaten. Zoals Stalin zei: geen mensen, geen probleem.’
Bij de Arabische Lente gooide berichtgeving vanuit het buitenland olie op het revolutionaire vuur.
Waarom lukt dat in Rusland niet?
‘Uit onderzoek blijkt dat Russen geloven wat de staatstelevisie hun vertelt, en dat is antiwesterse
propaganda. Toch hebben ze toegang tot westerse ideeën. Zeker in de steden is er internet waarmee ze
alternatieve bronnen van informatie kunnen vinden.’
Tot zover het idee dat internet propaganda onmogelijk zou maken.
‘Er zijn nog amper poortwachters. Dat maakt het gemakkelijk om westerse waarden te ondermijnen door
samenzweringsverhalen te lanceren. Het Kremlin is daar heel goed in. Met een paar honderdduizend
aanstokers kan het op internetfora en sociale media talloze zaadjes van ergernis en onvrede over het
Westen planten.’
Op weg naar de deur moet Figes nog een laatste keer diep zuchten. ‘Rusland is een fascinerend land, maar
een deprimerende plaats om nu te zijn. Het is de grootste teleurstelling van mijn generatie.’
Om de moed erin te houden, zeg ik dat er uiteindelijk na Poetin iemand anders zal komen. ‘Ja, en de kans
bestaat dat die hem in de gevangenis gooit’, lacht Figes. ‘Op dit ogenblik zie ik echter amper een oppositie
en wat er is, lijkt kansloos. Maar als de geschiedenis van revoluties ons één ding leert, dan is het wel dat
alles razendsnel kan veranderen. Niemand had de Februarirevolutie van 1917 die de bolsjewieken aan de
macht bracht, zien aankomen. Zelfs de bolsjewieken niet. Op 22 februari met een kwart miljoen mensen op
straat zei kopstuk Aleksandr Sjljapnikov nog spottend “Geef de arbeiders een pond brood en ze gaan
allemaal naar huis”. Sjonge, had díe het bij het verkeerde eind.’
CV
Orlando Figes
20 november 1959, Geboren in Londen, 1982
Studie geschiedenis voltooid, Gonville and Caius College, Cambridge 1984-1987
In Moskou voor promotieonderzoek 1987-1999
Hoogleraar geschiedenis, Trinity College, Cambridge 1989
Publicatie van Peasant Russia, Civil War 1996
A People´s Tragedy, over de Russische revolutie 2007
The Whisperers, over het leven onder het Stalinregime 2010
Crimea: The Last Crusade, over de Krimoorlog
Figes doceert aan het Birkbeck College van de University of London.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orlando_Figes
http://fd.nl/economie-politiek/1083881/voor-een-echte-revolutie-moet-je-bereid-zijn-kogels-op-te-vangen
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Bewijs hoax Peshawar shooting Pakistan: zelfde jongetje stierf al in Sandy Hook
Er is niets ergers dan dat er bij een shooting tientallen kinderen vermoord
worden. Sandy Hook was zo’n shooting, maar daarvan werd al snel
geconstateerd dat het een hoax was. Dat bleek onder meer uit het feit dat de
directrice van de school in Newtown (Verenigde Staten) doodgeschoten werd,
maar even later bij de volgende hoax opdook in een nieuwe rol als crisis actrice
bij de Boston marathon (zie hier). Wat blijkt nu? Eén van de jongens die
omkwam bij de shooting op de school in Peshawar in Pakistan kwam ook al om
bij de shooting op de Sandy Hook school in Amerika. Op deze twitter foto en
opdeze overzichtsfoto staat de jongen duidelijk afgebeeld als slachtoffer van de
Peshawar shooting en op deze foto staat hij afgebeeld als slachtoffer bij Sandy
Hook. Hoeveel meer bewijs willen we krijgen dat al deze shootings in scene zijn
gezet. Als men zich nu gaat verschuilen achter een foutje, dan gaan we dat niet
slikken. Het volk wordt in de maling genomen en niet zo’n klein beetje ook. Alle
grote aanslagen zijn inmiddels duidelijk te bewijzen als hoax. U moet zich er
alleen in willen verdiepen. Dan gaat u langzamerhand ontdekken hoe
grootschalig de leugens van de machthebbers en hun hoererende propaganda
media zijn. Lees ook dit artikel en dit artikel voor een beter begrip..
Bron linkvermeldingen: twitter.com, india.com
http://www.martinvrijland.nl/2014/12/19/bewijs-hoax-peshawar-shootingpakistan-zelfde-jongetje-stierf-al-in-sandy-hook/

Prikbord nr. 426 van Columnist: Leo J.J. Dorrestijn
Eerste Kamer
Het hele zorgstelsel is ziek, de misstanden halen dagelijks de voorpagina’s, en
waar maakt de PvdA zich druk over. Juist ja, de vrije artsenkeuze. Terwijl er helemaal niets vrij is bij het
kiezen van een maatschap met meerdere huisartsen, of een tandarts die nog wèl patiënten wil, of een
chirurg die het werk laat doen door een assistent, of een psycholoog die toch liever met groepen werkt, want
dat brengt meer op. Of mag iedereen straks naar de beste artsen van Nederland en dan jaarlijks een
(wacht)lijstje publiceren? En de verwijzingen door het GGZ ook vrij? Plus vrije keuze van arbo-arts of
gevangenisarts of militaire arts of tehuisarts of buitenlandse kwaliteitsarts (België, Duitsland, Budapest,
Praag, India etc.)? Wanneer komen ‘bevlogen’ politici weer eens in de echte wereld?
Financiële maffia
Wie meent dat De Nederlandse Bank inmiddels orde op zaken heeft gesteld binnen de financiële maffia,
kent de macht en de omvang van het netwerk niet. Prof. E. Engelen maakt dit in zijn boek De
Schaduwelite niet alleen zichtbaar, maar laat daarbij ook de internationale draden zien. Een waarschuwing
voor degenen die nog geloven in de ‘oplossingen’ van de ECB.
Gouda
In Gouda heeft een PvdA-wethouder besloten dat openbaarheid van bestuur niet geldt als het over moslims
gaat. Benieuwd hoeveel aangiften wegens discriminatie dit oplevert. Nog afgezien van de rechtsongelijkheid
en de ongewenste vermenging van kerk en staat.
Lange termijn politie
De minister van Veiligheid en Justitie heeft een lange termijn visie, die doet denken aan bankiers. Hoe
minder de politieposten deel uitmaken van de samenleving, hoe groter het vertrouwen van de burger dat het
wel goed zit met die ene wijkagent.
Zo verdwenen ook bankfilialen, legeronderdelen, loketten in het gemeentehuis, vestigingen Kamer van
Koophandel, bereikbare belastingkantoren (onder verwijzing naar het internet en computers). Nu is
opvallend bij de politie, dat als er iets niet werkt, is het wel de automatisering en het afhandelen van
aangiftes. En in de anonieme wereld van de elektronische communicatie is ook niemand verantwoordelijk of
aansprakelijk. Kijk maar naar de bankiers.
Moordende Turk
Een Turkse moordenaar die een bedreiging is voor getuigen, rechters en iedereen die hem in de weg staat,
krijgt strafvermindering en een zak geld waarvan de herkomst geheim moet blijven (Tel. 19/12). Een
schande voor de rechtstaat en een belediging voor mensen die nog steeds geld van de overheid krijgen,
maar daar al jaren op moeten wachten.
Politieke wetenschap
Wetenschap en politiek is een dubieus mengsel, niet in de laatste plaats door de figuren die zich ermee
bezighouden. Dit geldt niet alleen voor wetenschappers op het gebied van milieu, het ontstaan van de islam,
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de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog of de economie, maar evenzeer voor het asielbeleid. Dan lijken
persoonlijke emoties de feiten te marginaliseren.
Rapporteurs
U herinnert zich wellicht de EU-rapporteurs met hun oordeel over Turkije. Het land was bijna klaar om toe te
treden tot de EU…. Deze incompetente figuren rapporteren ook over andere ‘belangen’ van de EU. Goed
onthouden als u straks rapporten ziet over Gaza, Iran, Syrië, Zuid-Afrika, Oekraïne of Marokko.

De vaste baan gaat verdwijnen
Uit het rapport Vacatures in 2011 van het UWV blijkt dat steeds
minder mensen een vast contract wordt aangeboden. Werkgevers
kiezen ervoor om werknemers een tijdelijk contract te geven,
bijvoorbeeld van een jaar. Het aantal werknemers dat een vaste
aanstelling kreeg, is in 2011 gedaald met maar liefst 97%.
De vaste baan gaat verdwijnen
Werkzoekenden bij het Werkplein van het UWV
Foto: Robin van Lonkhuijsen, via Eerlijke Foto
In 2011 kregen slechts 2.000 werknemers een vast contract. In 2010 waren dit er nog 83.000.
Ik heb gezocht naar recentere cijfers, maar in een vergelijkbaar rapport van het UWV over 2013 wordt de
kwestie ‘Verschuiving van vaste contracten naar tijdelijke contracten’ niet eens meer onderzocht. Daar
worden de contracten ‘Vast of tijdelijk met uitzicht op vast’ voor het gemak maar op één hoop gegooid.
Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt van uitzendbureau Randstad zegt het onomwonden: Het vaste
contract gaat verdwijnen. In 2030 zijn er geen vaste contracten meer en dan is de CAO ook verdwenen.
Vaak wordt wel beloofd dat een tijdelijke contract op den duur zal worden omgezet in een vaste aanstelling:
‘uitzicht op vast’ wordt dat genoemd. Maar zo’n belofte geeft geen zekerheid. Zelfs al heeft de werknemer
goed gepresteerd en moet het werk nog steeds gedaan worden, kan hij als de contractduur verlopen is,
zonder opgaaf van redenen op straat gezet worden. Dit gebeurt in toenemende mate. Het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) maakte onlangs bekend dat in plaats van verlenging, bedrijven steeds vaker
kiezen voor een nieuwe werknemer.
Waarom verdwijnen er zo veel vaste banen?
Is het een natuurwet dat er zoveel vaste banen verdwijnen? Is het overmacht, is daar niks aan te doen?
Annabelle Schouten van Ons Fundament en auteur van het boek Hoe zit het nu echt? De ware aard van het
kapitalisme, heeft wel een antwoord:
Dat zo veel vaste banen verdwijnen, heeft alles te maken met het feit dat de bazen van grote
bedrijven en multinationals continu streven naar maximale winst. Zij willen een arbeidsmarkt waarin
ze mensen op de werkvloer maximaal tegen elkaar kunnen laten concurreren. Een Europese
arbeidsmarkt. Een plek waar mensen alle soorten werk moeten accepteren, ook als dat betekent dat
ze moeten verhuizen of zelfs moeten emigreren.
Politiek en vakbond werken samen in het zogenaamde poldermodel. De logica van de werkgevers wordt
omarmd. Men legt zich neer bij de groeiende baanloosheid en de bestaansonzekerheid, armoede en stress
die hieruit voortkomen. Politici en vakbonden staan erbij en kijken ernaar, wanneer multinationals een
slagveld aanrichten.
Wat is er aan te doen?
Het initiatief om terug te vechten tegen de macht van het grootbedrijf, moet van de werkvloer zelf komen.
Hoe moeilijk dat ook is, het blijkt wel mogelijk te zijn. Een voorbeeld zijn de medewerkers van de Unilevertheezakjesfabriek Fralib in Frankrijk. Vier jaar geleden dreigde Unilever de theefabriek Fralib in het Franse
plaatsje Gémenos te sluiten en de productie naar Polen te verplaatsen. De werknemers pikten dit niet. Ze
bezetten het bedrijf. Door heel veel inzet en doorzettingsvermogen en met hulp van de vakbond en de
gemeente is het hen gelukt Unilever op de knieën te krijgen. De werknemers van Fralib hebben de controle
over de productie van Unilever over weten te nemen. Met hun eigen coöperatie SCOP T.I. zetten ze het
theebedrijf voort en bewijzen ze dat werknemersbestuur mogelijk is.
Over de veranderingen op de arbeidsmarkt:
Winst staat bovenaan, werknemers zijn de klos
Over het initiatief van de werknemers van Fralib:
Werknemers theefabriek Fralib runnen het bedrijf nu zelf
Over werknemersbestuur:
Democratie op de werkplek: geen directeur meer nodig
Over het boek Hoe zit het nu echt? De ware aard van het kapitalisme van Annabelle Schouten:
Boekpresentatie ‘Hoe zit het nu echt? De ware aard van het kapitalisme’
http://welvaartvooriedereen.nl/2014/12/de-vaste-baan-gaat-verdwijnen/
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‘Oekraïne plant false-flag aanslag met kernbom voor oorlog NAVO tegen Rusland’
‘Grote aantallen NAVO-troepen nu al naar Oekraïne gestuurd’
e

Rusland nam deze week de 3 Borei-klasse kernonderzeeër in
gebruik. Het vaartuig is uitgerust met 16 Bulava ballistische
raketten,, die ieder 6 tot 10 hypersonische kernkoppen kunnen
vervoeren. Eén onderzeeër is daardoor in staat complete landen
voor altijd van de kaart te vegen.
Belangrijke buitenlanders en familieleden van hooggeplaatste
Oekraïense officials zouden al uit de grensregio’s worden
geëvacueerd. Pantservoertuigen zouden worden voorzien van
emblemen en vlaggen van Rusland en de pro-Russische separatisten. De reden: de Oekraïense geheime
dienst zou een enorme false-flag aanslag in het land voorbereiden, mogelijk zelfs met een kernbom, en daar
het Kremlin de schuld van willen geven. Zo zal de NAVO vrijwel zeker in een oorlog met Rusland worden
gezogen. Volgens sommige berichten worden grote aantallen NAVO-troepen nu al in het geheim naar
Oekraïne gestuurd.
De hoogste woordvoerder van het Oekraïense leger, Vladislav Seleznev, kondigde aan dat het leger de
‘strijd tegen terreur’ in bepaalde gebieden zal hervatten. Tevens zou er gerekend moeten worden op
terreuraanslagen tegen strategische doelen, sabotage van overheids- en militaire instellingen,
massademonstraties en burgerlijke ongehoorzaamheid.
NAVO belooft regime Kiev alle steun
De na de door het Westen gesteunde en geplande staatsgreep in Oekraïne aan de macht gekomen
president Petro Poroshenko beloofde eerder dat de Krim weer bij Oekraïne zal worden gevoegd. Dat alles
met steun van de NAVO, zoals de al even illegitieme premier Yatsenyuk afgelopen maandag van de nieuwe
secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, te horen kreeg.
Dat werd natuurlijk verpakt in mooi klinkende termen zoals ‘samenwerking’, ‘ontwikkeling’, ‘de weg naar
democratie’ en ‘het respecteren van de wil van het Oekraïense volk’. De iets beter geïnformeerde burger in
het Westen weet echter dat het regime in Kiev na een door de VS voorbereide coup aan de macht is
gekomen, en daarom geen enkele gerechtelijke basis heeft. Tegelijkertijd treedt dit regime met keiharde
hand op tegen de eigen burgers in het oosten van het land.
Rust blijkt afleidingsmanoeuvre
De zogenaamde ‘rust’ waar Poroshenko over sprak is dan ook een afleidingsmanoeuvre. Volgens de Voice
of Sevastopol voert het Oekraïense leger artilleriebeschietingen uit in en rond Donetsk en Lugansk, en
worden er ook drones ingezet. In de nachtelijke uren van 14 op 15 december vielen Oekraïense eenheden
de luchthaven van Donetsk aan. Ook werden bij andere plaatsen stellingen van de milities beschoten en
vuurgevechten begonnen. In Odessa werd er een explosie gemeld bij een raffinaderij.
e
Ondertussen is alweer het 10 hulpkonvooi uit Rusland onderweg om de getroffen bevolking te helpen. Deze
keer worden er behalve voedsel en andere goederen ook kerstgeschenken meegenomen.
‘Klassieke fascisme in zijn zuiverste vorm’
Op de bekende alternatieve internetsite Colonel Cassad wordt de situatie in Oekraïne ‘het fascisme in zijn
klassieke en zuiverste vorm’ genoemd. Het land is overgenomen door de financiële elite, die onder het mom
van het ‘Russische gevaar’ een ware dictatuur heeft opgezet, waarin mensen op grond van hun etnische
afkomst, taal en cultuur worden ‘onderdrukt en uitgeroeid’.
De door Washington en Brussel gesteunde fascisten in Kiev bedreigen daarmee niet alleen de vrede in de
regio, maar mogelijk zelfs de hele wereld. Insiders van het Pentagon zouden hebben bevestigd dat de
militaire aanwezigheid aan de grenzen met Rusland wordt versterkt, zogenaamd om de ‘vrede en stabiliteit’
in de regio te waarborgen en de Russen te weerhouden zich ‘in het conflict in Oekraïne te mengen’.
‘NAVO vernietigt met provocaties het opgebouwde vertrouwen’
Volgens Moskou voeren NAVO-vliegtuigen veel meer vluchten dan gebruikelijk uit bij het Russische
luchtruim, wat als een onacceptabele provocatie wordt opgevat. NAVO-troepen en militair materieel stromen
Polen en de Baltische staten binnen, en in de Zwarte Zee voeren Westerse marineschepen
oefenmanoeuvres uit.
Stelt u zich voor dat de Russische marine hetzelfde zou doen in de Golf van Mexico, pal voor de
Amerikaanse kust. De reactie van de VS laat zich niet moeilijk raden. Moeten we van het Kremlin dan iets
anders verwachten, nu de NAVO zo actief is rondom Rusland?
Volgens luitenant-generaal Misinzev, commandant van het gemeenschappelijke militaire commando van het
Russische ministerie van Defensie, vernietigt de NAVO daarmee ‘alle vooruitgang op het gebied van
vertrouwensopbouw en vrijwillige transparantie’. Volgens hem hebben de Russen zich wel strikt aan alle
internationale regels gehouden.
‘Oprukken NAVO bedreiging voor Rusland’
Afgelopen dinsdag onderstreepte minister van Defensie Sergei Lavrov dat niet de NAVO zelf, maar het
oprukken van het bondgenootschap naar de Russische grenzen als een bedreiging wordt ervaren.
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Volgens Lavrov probeert het Westen net als in Oekraïne ook in Rusland een regimewisseling te
veroorzaken. Voor dat doel wordt er ook een financiële en economische oorlog tegen de roebel en tegen de
Russische olie-export gevoerd. De hoop is dat de Russische bevolking het zo moeilijk krijgt, dat het in
opstand komt tegen Putin.
Daarmee gaat de NAVO moedwillig het risico van een open militaire confrontatie aan. ‘En ik kan u
verzekeren dat Rusland dan niet alleen zal overleven, maar daar gesterkt uit tevoorschijn zal komen,’ aldus
Lavrov. ‘Wij hebben in onze geschiedenis al veel ergere situaties doorstaan. Iedere keer zijn wij daar sterker
uitgekomen.’
VS riskeert moedwillig kernoorlog
Amerika is opnieuw de grootste bedreiging van Rusland. Deze keer is de situatie echter veel gevaarlijker als
tijdens de Koude Oorlog, omdat het er sterk op lijkt dat Washington het concept van ‘wederzijdse
afschrikking’ heeft laten varen. Daarmee riskeren de Amerikanen het ondenkbare: een kernoorlog met
Rusland, waar honderden miljoenen mensen bij om dreigen te komen.
Xander - (1) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/12/Oekrane-plant-false-flag-aanslag-met-kernbom-voor-oorlogNAVO-tegen-Rusland
“Sta op tegen geldmonopolie van de Rothschilds”
Het grootste deel van de wereld zit gevangen in het web van de zionistische elite, die op slinkse wijze de
controle heeft weten te krijgen over het financiële systeem van de Verenigde Staten. Dat zegt de Iraanse
geestelijke leider ayatollah Ali Khamenei, zo valt te lezen in een opinieartikel in de krant Tehran Times.
Al vanaf het moment dat Barack Obama president is, heeft de leider van het rijkste en machtigste land ter
wereld zichzelf omringd met zionisten, aldus Khamenei. Lawrence Summers was onder Obama de directeur
van de Nationale Veiligheidsraad, Dennis Ross was zijn topgezant voor het Midden-Oosten, Hillary Clinton
was zijn eerste minister van Buitenlandse Zaken, Robert Gates was zijn eerste minister van Defensie,
burgemeester van Chicago Rahm Emanuel was zijn eerste stafchef van het Witte Huis, David Axelrod was
Obama’s adviseur, Dan Shapiro was binnen de Nationale Veiligheidsraad verantwoordelijk voor het MiddenOosten en Noord-Afrika en is nu de Amerikaanse ambassadeur in Israël, oud-voorzitter van de Federal
Reserve Ben Bernanke, vicepresident Joe Biden; allemaal mensen die volgens de Iraanse geestelijke leider
banden hebben met de zionistische elite.
Hij noemt ook minister van Financiën Jack Lew, adviseur Eric Lynn, ambassadeur in Syrië Daniel
Rubenstein, directeur van de National Economic Council Gene Sperling, directeur van het Office of Foreign
Assets Control Adam Szubin en voorzitter van de Federal Reserve Janet Yellen.
De neoconservatieven die het Amerikaanse politieke beleid uitstippelen zijn volgens Khamenei in dienst van
het zionistische kapitalistische netwerk. Als verbindende factor tussen het zionisme en de rijke elite noemt hij
de Rothschilds.
De basis van het financiële imperium van deze bankiersdynastie werd in 1750 gelegd toen Amschel
Rothschild in dienst was van de rijke prins Willem IX van Hessen-Kassel. Toen bekend werd dat Napoleon
op het punt stond de Slag bij Waterloo te verliezen, verkochten de Rothschilds al hun aandelen op de Britse
aandelenmarkt, die vervolgens onderuit ging. Voordat het nieuws over de overwinning van Wellington de
Britten had bereikt, kochten ze de aandelen op tegen bodemprijzen. Hierdoor kregen de Rothschilds de
controle over de Britse centrale bank en financieren ze sindsdien beide partijen in oorlogen, aldus
Khamenei.
Aan het begin van de 20e eeuw werden rondetafelgroepen opgericht die bestonden uit een netwerk van
internationale bankiers. Het doel van dit netwerk – dat bestond uit afgezanten van de familie Lazard,
Morgan, Rockefeller en Whitney – was volgens professor Carroll Quigley (1910-1977) van de Georgetownuniversiteit het creëren van een systeem van financiële controle om zo het politieke systeem van elk land ter
wereld en de wereldeconomie als geheel te beheersen. Met andere woorden: een geldmonopolie onder
auspiciën van de zionistische kapitalisten.
Khamenei wijst erop dat de Rothschilds uit Londen de grootste aandeelhouders van de Amerikaanse
Federal Reserve zijn. “De Amerikaanse overheid is niet de eigenaar van de Federal Reserve,” zei hij. “De
Fed handelt in dienst van de investeringsbanken, niet in dienst van het Amerikaanse volk.”
Voormalig onderzoeker van de Amerikaanse nationale bibliotheek Eustace Mullins zei dat het Amerikaanse
politieke en economische systeem al in 1914 in handen is gevallen van de aandeelhouders van deze
banken. Hij noemde onder meer de Rothschilds, Lazard (Eugene Meyer), Kuhn, Loeb & Co, M.M. Warburg
& Co, Lehman Brothers, Goldman Sachs, de Rockefellers en JP Morgan.
“Het wordt hoog tijd dat alle Amerikaanse politici opstaan tegen deze ‘banksters’ van het zionistische
kapitalistische netwerk,” besloot Khamenei.
[Tehran Times] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/sta-op-tegen-geldmonopolie-van-de-rothschilds/
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Rusland draait de gaspijp dicht
8 december, 2014 | Auteur: Boudine
President Poetin heeft vorige week verklaard dat de geplande South
Stream pijpleiding die Oost Europa en Zuid Europa via Bulgarije zou
voorzien van Russisch aardgas, niet doorgaat. Rusland gaat in
plaats daarvan een gaspijp leggen naar Turkije. Deze beslissing kan
grote (negatieve!) gevolgen hebben voor de Europese economie,
maar in de Nederlandse media was het slechts een klein berichtje.
De NOS deed aan “evenwichtige berichtgeving”, maar desondanks
was het bericht verontrustend! Op Zapruder stond wel een duidelijk
artikel met een video van het RT-programma Cross Talk.
Zowel de alternatieve pers als de Russische pers verklaren dat deze beslissing een aardverschuiving kan
betekenen in de politieke en economische verhoudingen. Turkije nam al gas af van Rusland via de Blue
Stream pijplijn die rechtstreeks van Rusland naar Turkije loopt via de Zwarte Zee. Dat project wordt nu
uitgebreid, zodat het gas via Turkije en Griekenland naar Europa kan komen.Voor Turkije en Rusland
betekent dat winst! Turkije is een NATO-land dat nu economisch nauw gaat samenwerken met Rusland! Het
heeft zelfs gevraagd of het lid mag worden van de door de VS zo verfoeide Shanghai Cooperation
Organization (SCO). Turkije wilde jaren lang lid worden van de EU, maar nu niet meer!
Voor Europa betekent het schrappen van het South Stream project, dat er minder gas binnenkomt. Het kan
leiden tot hogere energieprijzen. De Nabucco pijpleiding ging ook al niet door. Deze zou gas uit landen rond
de Kaspische Zee via Turkije naar Europa brengen, zonder dat Rusland er aan deelnam. In 2012 werd dit
project afgeblazen omdat het niet rendabel was en het benodigde geld voor de investering ontbrak. De
Pijpleiding die nu door Oekraïne loopt, brengt wel Russisch aardgas naar Europa, maar Oekraïne is bepaald
geen betrouwbaar land. Het is met hulp van de VS veranderd in een fascistisch, oorlogszuchtig roversnest
en de huidige machthebbers willen een oorlog met Rusland uitlokken. In dat geval draait Rusland gewoon de
gaskraan dicht… Paul Graig Roberts zegt:
Congress demands Obama send US weapons to Ukraine in anti-Russian resolution
Bekijk video in groter formaat
Een half jaar geleden was het South Stream project nog vitaal, maar nu niet meer:
Bypass Ukraine w/South Stream Gas Pipeline Treaty
Bekijk video in groter formaat
Sinds 2012 is er ook nog de North Stream pijplijn tussen Rusland en Duitsland, maar deze heeft niet
voldoende capaciteit om heel Europa van gas te voorzien. Maar South Stream mag niet van de VS, die een
fracking energie-oorlog voert tegen Rusland! Daarom hield de EU als vazal van de VS dit project steeds
tegen, ook al zou het leiden tot energie zekerheid voor Europa en winst voor de deelnemende landen tot. Nu
heeft Rusland er genoeg van. William Engdahl zegt:
“Europe shot itself in the foot by stalling South Stream pipeline”
Bekijk video in groter formaat
Nu Rusland niet langer doorgaat met South Stream, wil de EU dat de pijplijn er toch komt. Maar dat hadden
ze dan eerder moeten bedenken!
EU’s Juncker Says South Stream Pipeline Can Still Be Built
Bekijk video in groter formaat
Het lijkt dat de kans op South Stream definitief verkeken is. Belangrijk is dan ook hoe de Russen denken
over deze Europese politiek. Twee artikelen geven daar meer inzicht in:
The “Taming” of Europe Or Putin’s New Compromise
By Politrussia
December 07, 2014 “ICH” – “Politrussia” – Putin’s model of handling the internal and external partners,
competitors and even enemies have long been known to all who are willing to look at things rationally. At the
first stage, Putin offers a very good compromise. It is taken as a sign of weakness and rejected. At the
second stage, the situation for those who rejected the compromise is rapidly deteriorating and a new
compromise is offered, but significantly less profitable. And this continues up until there is no more
compromise, or until a forever inflexible partner will “choke on a polonium scarf” in London. For example, in
the situation with South Stream, we are observing phase two: the deterioration of EU’s position with a hint of
a new compromise in the form of an extended “Blue Stream” and a gas hub on a border with Greece.
In fact, Putin is now forcing the EU to recognize the mess in Ukraine is not Russian, but a European
problem. Having reached agreements on gas, in which the most important was the acknowledgement by the
EU of Ukraine’s debt and not agreeing that Russia has the full right to demand pre-payment, one can expect
that simply from a sense of self-preservation Brussels will either give Kiev money, or will pay for Kiev or will
just look away while Moscow will bring order to Kiev. For political reasons, and under a pressure from United
States, Brussels decided not to do it.
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Grandmaster Putin’s Golden Trap
By Dmitry Kalinichenko
December 07, 2014 “ICH” – “Investcafe” – Accusations of the West towards Putin traditionally are based on
the fact that he worked in the KGB. And therefore he is a cruel and immoral person. Putin is blamed for
everything. But nobody ever accused Putin of lack of intelligence.
Intussen heeft het Amerikaanse congres Rusland veroordeeld wegens de toestand in Oekraïne en
toegezegd om wapens te sturen naar Oekraïne! Als dat deze winter leidt tot een oplaaien van de hete strijd
in de Donbass, dan zou dat wel eens kunnen leiden tot een koude winter in Europa!
http://www.boublog.nl/2014/12/08/rusland-draait-de-gaspijp-dicht/#more-21395

Moderne parabel
Gelezen in "Beurssucces", het weekblad van Paul D'Hoore
De regering is weeral maar eens op zoek naar ettelijke miljarden euro.
Waar gaan ze die vinden? Bij zichzelf? Of bij ons? Als ze nogmaals de sparende, beleggende en
ondernemende burger viseren, halen ze de opbrengst andermaal voor meer dan 70 % uit Vlaanderen. En
dan zullen ze wellicht weer verbaasd zijn over de reactie van de Vlaamse publieke opinie.
Beste vriendinnen en vrienden aan de onderhandelingstafel, misschien moeten jullie eens nadenken over
het volgende verhaaltje:
Er was eens een kip die op het erf van de boerderij rondscharrelde tot ze enkele korrels tarwe vond. Ze riep
haar buren erbij en zei: "Als we dit graan zaaien, hebben we later brood om te eten. Wie wil me helpen
zaaien?"
"Ik niet," zei de koe.
"Ik niet," zei de eend.
"Ik niet," zei het varken.
"Ik niet," zei de gans.
"Dan zal ik het alleen doen," zei de kip.
En ze voegde de daad bij het woord. Het koren groeide hoog en rijpte tot gouden graankorrels.
"Wie wil me helpen oogsten?" vroeg de kip.
"Ik niet," zei de eend.
"Dat behoort niet tot mijn bevoegdheden," zei het varken.
"Ik zou mijn anciënniteit verliezen," zei de koe.
"Ik zou mijn werkloosheidsvergoeding verliezen," zei de gans.
"Dan zal ik het alleen doen," zei de kip. En ze voegde de daad bij het woord. Er was ruim voldoende tarwe
om brood te bakken.
"Wie wil me helpen bakken?" vroeg de kip.
"Dan zou ik overuren moeten doen," zei de koe.
"Ik ben met brugpensioen," zei de eend.
"Ik heb daarvoor geen opleiding gekregen," zei het varken.
"Als ik als enige moet helpen, is dat discriminatie," zei de gans.
"Dan zal ik het alleen doen," zei de kip. Ze bakte vijf broden en toonde ze trots aan haar buren. Die wilden
allemaal een brood. Meer zelfs: ze eisten hun deel op. Maar de kip zei dat ze de vijf zelfgebakken broden
zelf wou opeten.
"Buitensporige winsten," loeide de koe.
"Kapitalistische uitzuiger," kwaakte de eend.
"Ik eis gelijke rechten," snaterde de gans.
"Dat is niet solidair," knorde het varken.
Met z'n vieren maakten ze spandoeken met de tekst "ONEERLIJK", ze betoogden, ze omsingelden de kip
en ze scholden haar uit.
De bijgeroepen bevoegde ambtenaar zei tegen de kip dat ze niet zo gulzig mocht zijn.
"Maar ik heb het graan alleen gezaaid, de tarwe alleen geoogst en het brood alleen gebakken," zei de kip.
"Precies," zei de ambtenaar van de linkse strekking.
"Dat is de wonderlijke vrijemarkteconomie. Iedereen op het erf mag zo veel verdienen als hij wil. Maar
volgens onze moderne wetten moeten productieve mensen hun winst delen met de niet-productieve."
En ze leefden nog lang en gelukkig. Ook de kip glimlachte en ze kakelde "Ik ben dankbaar, ik ben
dankbaar."
Maar haar buren vroegen zich af waarom de kip nooit meer brood bakte.
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Rusland en Lee Wanta, de man van $ 27,5 triljoen
17 december, 2014 | Auteur: Boudine
Er is een verhaal dat ik nooit geloofde, omdat ik het niet begreep,
maar nu de roebel zo plotseling instort, begrijp ik dat het waar is.
Het speelt in de jaren ’80, die eindigden met de val van de Sovjet
Unie. Lee Emil Wanta werkte toen voorRonald Reagan met de
opdracht om de economie van Rusland te ontregelen. Hij kreeg 150
miljard dollar startkapitaal, waarmee hij roebels kocht op de zwarte
markt. De officiële wisselkoers was in die tijd veel hoger dan de koers van de roebel op de zwarte markt.
Door zijn zwarte roebels via de bank weer in te wisselen voor dollars, maakte hij een gigantische winst die
ten koste ging van de Russische schatkist. Dat de Sovjet Unie in 1989 instortte, komt dus niet alleen door de
mislukte oorlog in Afghanistan!
Op dit moment zijn Russische economen bang dat de VS de Russische economie kapot zal maken via de
Russische Centrale Bank. Deze is evenmin Russisch als de Federal Reserve federaal is, laat staan dar er
reserve is. De Russische Centrale Bank wordt gereguleerd door hetzelfde private bankenkartel als de
Federal Reserve. De bank moet zich houden aan de regels van de IMF, of misschien wel de BIS-bank in
Basel! Ook Rusland is dus onderhevig aan de hegemonie van de dollar. Evgeny Fedorov legt het duidelijk
uit.
Central Bankers suppressing Russian economy duurt 20 minuten.
Bekijk video in groter formaat
Het heeft er alle schijn van dat de grote banken op dit moment massaal roebels aan het dumpen zijn, met
als doel de instorting van de roebel.
Russian ruble collapse, higher interest rates not helping duurt 7 minuten.
Bekijk video in groter formaat
En dan nu het verhaal van Wanta. Het is hem gelukt om via het wisselen van geld de Russische bank te
laten springen. Na een half jaar heeft hij de VS keurig zijn startkapitaal terug betaald, maar zijn winst was na
enige jaren $ 27.5 triljoen, dat is een getal met 12 nullen! Eigenlijk is Wanta dus de rijkste man ter wereld,
maar de bank wil het geld niet vrijgeven. Sindsdien is men aan het touwtrekken of Wanta dat geld zelf mag
houden. Hij wil het in de VS investeren, maar de tegenkrachten zijn enorm!
Op Veterans Today staat een lang artikel uit april 2014 over zijn handel en wandel: Lee Wanta, American
Hero
It’s important to keep in mind that the original investment made by the U.S. government – the $150 billion –
was repaid. The reason it’s important is to answer any question about who owns the money earned after Lee
Wanta returned the $150 billion. Is it the government’s money? Or, is it Lee Wanta’s money? To answer that
question, use the example of a simple car loan. When you borrow money to buy a car, when the loan is
repaid, who owns the car? You? Or the bank?
Wat Wanta deed, was weliswaar verboden in de VS, maar in Europa was het strikt legaal! Hij is daar ook
nooit voor vervolgd. De wisseltruck ging als volgt:
New Republic would send 70 billion in rubles to the Development Bank of Singapore, for example. The
Soviet’s valued their currency at $1.20 per ruble, Lee’s $70 billion – for which he had paid only about $14
billion – was worth US $84 billion. The Russians argued about the $1.20 amount, so Lee finally agreed to
accept only $1.08 – but, remember, he had only paid from 18 to 28 cents per ruble. The Soviets thought they
were getting a great deal because rather than having to pay the Settlement Bank $1.20 a ruble, they only
paid New Republic (or Lee Wanta) $1.08. The Russians thought they had really put one over on him… and
I’m sure he laughed all the way to the bank. The guy is a financial genius.
Maar Ronald Reagan, die een einde wilde maken aan de koude oorlog, werd opgevolgd door pappa George
Bush, lid van de psychopathische Bush-bende, waar ook Hillary Clinton toe behoort!
They wanted Lee out of the way because they wanted him to pay the funds he had earned to powerful
individuals rather than putting funds in the U.S. Treasury by paying taxes on the money.
Wanta werd strafrechtelijk vervolgd! Van 1992 tot 2001 zat hij steeds in een andere gevangenis, op grond
van een wonderlijke aanklacht. Hij zou in Wisconsin de belasting hebben ontdoken. De eerste arrestatie was
in Zwitserland, op grond van een aanhoudingsbevel van de FBI. Maar Wanta woonde toen al lang niet meer
in de VS! Ook werden er in de gevangenis verscheidene aanslagen op zijn leven gepleegd.
He was arrested for not paying an estimated civil (not criminal) income tax assessment in the State of
Wisconsin. Have you ever heard of an American being arrested anywhere on European soil for non-payment
of income taxes in the United States? It was even more ridiculous because Lee hadn’t lived in America since
1984 when he and his wife separated – they were legally separated in 1985 and he was no longer
responsible for taxes on her earned income. In June of 1988, he became a legal resident of Vienna, Austria.
He’d earned no income in Wisconsin so it was impossible that he owed taxes there.
Toen hij uiteindelijk weer vrij kwam, ontdekte hij dat het grootste deel van zijn geld weg was! Gewoon
verdwenen, gestolen, maar niemand weet door wie…
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As Lee began using Promis Software to find his funds around the world – and it took time – he found $23
trillion had been stolen. Had it not been and had the government let Lee repatriate the funds by paying 35
percent to bring those back into the U.S., it would have put over $9 trillion from the $27.5 trillion into the U.S.
Treasury. That was what Lee had planned. Instead, a rather good-sized group of high ranking government
criminals decided to stick with their plans involving Lee Wanta’s arrest and continued stealing the money.
Dit verhaal is zo ongelooflijk, dat ik het eerst niet geloofde, maar als de bankiers Rusland kapot willen
maken, dan doen ze dat gewoon! En als ze daarna Lee Wanta kapot willen maken, omdat hij zijn geld wil
investeren in de bevolking van de VS, in plaats van zich aan te sluiten bij de 0,1%, dan doen ze dat ook.
Voor meer details verwijs ik naar het hele artikel op Veterans Today, naar een artikel op Rense.com met
een vervolg artikel en naar de website van Lee Wanta.
AMBASSADOR LEE EMIL WANTA INTERVIEW duurt 25 minuten.
Bekijk video in groter formaat
http://www.boublog.nl/2014/12/17/lee-leo-wanta-de-man-van-275-triljoen/#more-21171
Westen bereidt in Oekraïne een grote “false flag” actie voor
By SDB redactie E.B - december, 17th 2014
Op een Oekraïens, Duitstalig blog kwamen wij deze posttegen waarvan we de inhoud zo belangrijk vinden
dat wij u deze niet willen onthouden. De tekst is vertaald in het Nederlands hieronder weergegeven.
De post begint als volgt.
Wilt u dit bericht alstublieft zo veel mogelijk verspreiden!! Wij hebben zojuist nieuwe berichten uit Oekraïne
ontvangen.
Volgens informatie waarover wij beschikken bereidt het Westen ergens in Oekraïne een grote “false flag”
actie voor. Alle tekenen wijzen op storm. Er staat iets groots te gebeuren. Door gebrek aan tijd krijgt u dit in
korte vorm en gelieve het te verspreiden.
Oost-Oekraïne
Het is goed gepland dat Poroshenko in de komende 10 dagen de staat van beleg afkondigt voor de regio’s
Donetsk en Luhansk Waarschijnlijk dringt de rechtse sector hier op aan.
In Kramatorsk werden reguliere Oekraïense tanks en gepantserde voertuigen gesignaleerd die waren
beschilderd met Russische emblemen. Die voertuigen bewegen zich richting Slavyjansk. Een false flag actie
is kennelijk de bedoeling. Men wil zeer waarschijnlijk de wereld doen geloven dat Rusland een invasie
uitvoert. Voor het Westen is het duidelijk en zit er maar één ding op en dat is “terugslaan”. Het lijkt erop dat
het Westen een voorwendsel wilt creëren om een ‘tegenaanval’ in te kunnen zetten!
Bij Stanichno, in de buurt van Lohansk, vonden gisteren zware artilleriegevechten plaats. Ook werden
Sokolniki en Valuisky onder mortiervuur genomen. Hier echter kon de militie erger voorkomen. Aan OostOekraïense kan vielen geen doden of gewonden en werden twee huizen vernield.
Reguliere Oekraïense troepen bewegen zich van Marinka richting Krasnogorowka. Daar nemen de WestOekraïners nieuwe posities in. De in Minsk overeengekomen terugtrekking van zware wapens wordt door
het West-Oekraïense leger in valse richting gebruikt om de troepen te reorganiseren en om nieuw
oorlogsmateriaal tegen de Oost-Oekraïense separatisten in stelling te brengen.
De luchthavens van Xarkow Dnepropetrovsk Zaparoshie zijn tot nader order gesloten voor alle civiele
vliegtuigen. In Zaparoshie werden gisteren tenminste twee Amerikaanse transportvliegtuigen uitgeladen. In
de buurt van Kramatorsk droppen vliegtuigen militaire uitrustingen. De sluiting van de vliegvelden dient
blijkbaar alleen maar om de Amerikaanse oorlogsmachine, zonder al te veel opzien te baren, in Oekraïne te
brengen. Op de grens met Oekraïne trekt Rusland troepen samen!
West Oekraïne
Gisteren werd in Kiev Sergei Parhod, die zich uitspreekt voor een Oekraïense Federatie, actief is in de
organisatie “Junge Eurasier”, politiek geschoold is en daarmee een tegenstander is van de regering in Kiev,
in elkaar geslagen door rechtse activisten. Deze kwamen naar de school waar hij een lezing gaf, sloegen de
deelnemers, waaronder ook een Amerikaan geweest zou zijn. Parhod en een tweede man werden ontvoerd
en in een bos in elkaar geslagen. De tweede man hield er een schotwond in zijn arm aan over.
We houden jullie op de hoogte en nogmaals, verspreid het bericht!
Bron: Volksbetrugpunktnet.wordpress.com via gewoon-nieuws.nl
Mocht er in de nabije toekomst iets dergelijks plaatsvinden dan weet u in ieder geval in welke richting
gezocht moet worden en laat u zich vooral niet in de maling nemen door de propagandistische westerse
mainstream media!
U zegt? U zegt?
http://www.stopdebankiers.nl/westen-bereidt-in-oekraine-een-grote-false-flag-actie-voor/
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Olie is GEEN fossiele vloeistof.
Persconferentie van Poetin, 18 december 2014
Photo: Presidential Press and Photo Office
Vladimir Putin over de economische crisis, de roebel, Kiëv en
Oekraïne, etc. op 18 december 2014 tijdens de persconferentie
(deel 1, de rest volgt spoedig!)
Deze persconferentie werd live uitgezonden door Channel One,
Rossiya-1 en Rossiya-24 tv-zenders, en door de Radio Rossii,
Mayak en Vesti FM-radiostations. 1259 Russische en buitenlandse
journalisten zijn geaccrediteerd om de persconferentie te ‘coveren’.
PRESIDENT VAN RUSLAND VLADIMIR PUTIN:
Goedemiddag, collega’s,
Ik ben blij jullie enthousiasme te zien. Zoals vorige keer, zal ik beginnen met de uitleg over het werk dat het
afgelopen jaar is verricht en dan zal ik proberen om uw vragen te beantwoorden.
Eerst het belangrijkste: de economische prestaties. In de eerste 10 maanden van dit jaar groeide het bruto
nationaal product met 0,7 procent, en het uiteindelijke cijfer kan ongeveer 0,6 procent bedragen. Mijn
collega’s en ik ontmoetten elkaar gisteren om de cijfers af te ronden. Het handelsoverschot groeide met $
13,3 miljard om $ 148,4 miljard te bereiken.
De industriële productie nam snel toe na de pauze van vorig jaar. In de eerste 10 maanden van het jaar met
1,7 procent. De werkloosheid is ook laag: soms is dit gedaald tot onder de 5 procent, en nu is het ongeveer
5 procent, mogelijk 5,1 procent.
Het agro-industriële complex ontwikkelt zich. Ik denk dat de groei tegen het einde van het jaar zal oplopen
tot 3,3 procent. Zoals u wellicht weet, hadden we dit jaar een recordoogst van 104 miljoen ton.
Ondanks de turbulente situatie op de financiële markten, zal de federale begroting van dit jaar een surplus
tonen. Met andere woorden, de inkomsten zullen hoger zijn dan de kosten van 1,2 triljoen roebel [meer dan
20 miljard dollar], dat is ongeveer 1,9 procent van het bruto binnenlands product. Het ministerie van
Financiën is nog steeds bezig met de laatste berekeningen, maar dit jaar laat definitief een surplus zien.
Het belangrijkste resultaat van het jaar in de sociale sfeer is natuurlijk de positieve demografie.
De natuurlijke groei van de bevolking in de eerste 10 maanden van het jaar bedroeg 37.100 mensen. Het
sterftecijfer gaat in dit land naar beneden, terwijl het geboortecijfer stijgt. Dit is een zeer goede trend en we
moeten alles in het werk stellen om dat te handhaven. Zoals beloofd, gingen we verder met het aanpassen
van de financiële middelen voor het moederschap. In 2014 bedroeg dat 429,408.5 roebel.
We hebben onze doelen gehaald en overtroffen voor dit jaar met betrekking tot salarissen in tien
arbeidscategoriën. Ik weet dat u weet waar ik over spreek. Allereerst, dit zijn de leraren op scholen en
instellingen zich bezighouden met aanvullend onderwijs, begeleiders, universitair docenten, artsen,
paramedici en verpleegkundigen, en medewerkers van culturele instellingen. In 2014 hebben we de
pensioenen tweemaal aangepast aan de inflatie: 6,5 procent op 1 februari en nog eens met 1,7 procent op 1
april.
We schonken dit jaar veel aandacht aan de verbetering van het vermogen en de efficiëntie van de
Strijdkrachten. Ik zal hier niet in detail op in gaan. Ik wil nu alleen maar de sociale sfeer vermelden. In 2014
verkregen 11.700 militairen permanente huisvesting en 15.300 verkregen dienst huisvesting. Dit is 100
procent van het streefgetal voor dit jaar.
Dit zijn de cijfers waar ik mee wilde beginnen. Nu enkele woorden over de huidige situatie. Ik denk dat we
allemaal weten dat het belangrijkste punt van zorg voor de burgers van dit land de staat van de economie
betreft, de nationale munt, en hoe dit alles de ontwikkelingen in de sociale sfeer heeft kunnen beïnvloeden.
Ik zal proberen om deze situatie in het kort te beschrijven en zeggen hoe ik verwacht dat dit zich gaat
ontwikkelen. In principe kunnen we deze persconferentie daarmee beëindigen. (Gelach) Echter, als u nog
vragen heeft, zal ik proberen deze te beantwoorden.
De huidige situatie is uiteraard voornamelijk uitgelokt door externe factoren. Echter, we gaan uit van het
standpunt dat we er niet in zijn geslaagd om veel van de dingen te bereiken, die gepland waren om de
economie te diversifiëren in de afgelopen 20 jaar. Dit was niet gemakkelijk, àls dat al mogelijk is, gezien de
buitenlandse economische situatie, die gunstig is in die zin dat bedrijven investeerden in gebieden waar
maximale en snelle winst gegarandeerd was. Dit mechanisme is niet gemakkelijk te veranderen.
Nu, zoals u wellicht weet, is de situatie veranderd onder invloed van bepaalde buitenlandse economische
factoren; vooral de prijs van energiebronnen, olie en dus ook van gas. Ik geloof dat de regering en de
Centrale Bank nu passende maatregelen aan het nemen zijn in deze situatie. We kunnen de juiste timing of
de kwaliteit van de maatregelen die de regering en de centrale bank genomen hebben in twijfel trekken,
maar over het algemeen handelen ze adequaat en bewegen ze in de juiste richting.
Ik hoop dat de daling van de wisselkoers van vreemde valuta van gisteren en vandaag alsmede de groei van
onze nationale munt, de roebel, zal worden voortgezet. Is dit mogelijk? Dat is mogelijk. Zouden de olieprijzen
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blijven dalen en zou deze onze nationale munt beïnvloeden en daarmee alle andere economische indexen,
waaronder de inflatie? Ja, dit is mogelijk.
Wat zijn we van plan te doen? Wij zijn van plan om dezelfde succesvolle maatregelen toe te passen zoals in
2008. In dit geval zullen we ons moeten richten op hulp aan de mensen die het echt nodig hebben en met
behoud van – dit is iets wat ik zou willen benadrukken – al onze maatschappelijke doelen en plannen. Dit
betreft vooral de pensioenen en salarissen in de publieke sector, enzovoort.
Het is duidelijk dat we onze plannen in het geval van ongunstige ontwikkelingen zullen moeten aanpassen.
We zullen zeker worden gedwongen om een aantal bezuinigingen door te voeren. Echter, het is even zeker
– en ik wil dit benadrukken – dat er sprake zal zijn van wat deskundigen noemen ‘een positief herstel’.
Verdere groei en een oplossing van deze situatie zijn onvermijdelijk om tenminste twee redenen. Een
daarvan is dat de wereldwijde economie zal blijven groeien, de tarieven kunnen lager zijn, maar de positieve
trend zal zeker standhouden. De economie zal groeien, en onze economie zal uit deze situatie komen.
Hoe lang kan dit duren? In het slechtste scenario, denk ik dat dit een paar jaar kan zijn. Ik herhaal, daarna
zal groei onvermijdelijk zijn, vanwege onder andere de veranderende buitenlandse economie. Een groeiende
wereldeconomie zal extra middelen als energie nodig hebben. Maar tegen die tijd heb ik geen twijfel dat wij
in staat zullen zijn om onze economie voor een groot deel te diversifiëren, omdat het leven zelf ons zal
dwingen om dat te doen. Er is geen andere manier waarop we zouden kunnen functioneren.
Daarom, over het algemeen, zullen we ongetwijfeld voldoen aan al onze sociale verplichtingen met behulp
van de bestaande reserves. Gelukkig zijn deze in dit jaar zelfs gegroeid.
Ik wil u eraan herinneren dat de Centrale Bank bedragen reserveert tot $ 419 miljard. De Centrale Bank is
niet van plan om zinloze uitgaven te doen, wat goed is. De overheidsreserves, het Nationale
gezondheidsfonds en de Reserve fondsen zijn dit jaar ongeveer gegroeid met ongeveer 2,4 tot 2,5 triljard
roebel tot een totaal 8.4 triljard roebel. Met deze reserves ben ik er zeker van dat we rustig kunnen werken
aan de oplossing van onze maatschappelijke problemen en om de economie te diversifiëren; en zeg
nogmaals dat de situatie onherroepelijk weer normaal zal worden.
Ik wil graag mijn inleidende opmerkingen hier beëindigen. Zoals ik al zei, de hele persconferentie eindigt
hier, maar als je vragen hebt; ik ben klaar om ze te beantwoorden.
PRESIDENTIAL PRESS-SECRETARY DMITRY PESKOV: Dit jaar wil ik graag beginnen met degenen die
het hele jaar door hebben gewerkt met de president – het persteam van het Kremlin. Allereerst wil ik graag
het woord geven aan de decaan van het Kremlin persteam Vyacheslav Terekhov, die vele jaren heeft
gewerkt met de heer Poetin en die naar alle uithoeken van de wereld en alle steden en gemeenten van dit
land reist. De heer Terekhov, alstublieft.
VLADIMIR PUTIN: Dit is wat ze noemen nepotisme.
VYACHESLAV TEREKHOV, INTERFAX: Maar ik heb een interessante baan! Er is iets wat ik graag
opgehelderd wil hebben, mijnheer de Voorzitter. Te oordelen naar de situatie in het land, zitten we midden in
een diepe monetaire crisis, een waarvan zelfs de werknemers van de Centrale Bank zeggen dat ze deze in
hun ergste nachtmerries niet konden voorzien .
Bent u van mening dat het beter zal gaan in twee jaar, zoals u al zei, en dat we zullen herstellen van deze
financiële en economische crisis? De kritiek was gericht op de regering en de Centrale Bank met betrekking
tot de roebels-‘Zwarte Maandag en dinsdag’. Bent u het eens met deze kritiek? Dank u wel.
VLADIMIR PUTIN: Ik zei, dat in de meest ongunstige buitenlandse economische situatie dit ongeveer twee
jaar zou kunnen duren (ongeveer, want niemand kan dat met zekerheid zeggen). Evenwel kan het korter zijn
en de situatie kan ook eerder ten goede keren. Het zou in het eerste of tweede kwartaal van volgend jaar
kunnen verbeteren, halverwege volgend jaar, of eind volgend jaar.
Niemand zal dat kunnen zeggen. Er zijn veel onzekere factoren. Daarom zou je het een crisis kunnen
noemen of iets anders, u mag beslissen welk woord u hiervoor gebruikt. Maar ik geloof dat ik heel duidelijk
heb gemaakt dat de centrale bank en de regering algemene passende maatregelen nemen in deze situatie.
Ik denk wel dat sommige dingen eerder gedaan hadden kunnen worden, en dat is eigenlijk hetgeen waar de
gemeenschap van experts kritiek op heeft.
Wat houdt dit werk in mijn optiek in? En wat zijn de centrale bank en de regering eigenlijk aan het doen? Ten
eerste, zoals u wellicht weet, hief zij het belangrijkste rentetarief. Ik hoop dat het tarief gehanteerd zal blijven
worden voor de duur van deze gecompliceerde ontwikkelingen, die verband houden met de buitenlandse
economische situatie, en de economie zal zich op een of andere manier aanpassen.
Wat is de basis voor mijn optimisme? Het idee dat de economie is verbonden is met de aanpassingen van
het leven en werken in omstandigheden zoals met deze lage energieprijzen. Dit zal een feit worden in het
dagelijkse bestaan.
Hoe snel zal de economie zich aanpassen als de prijzen op het huidige niveau blijven of zelfs lager zijn dan
60 [USD / vat], 40, of wat dan ook? Voor ons kan dit elk cijfer zijn, de economie zal gewoon opnieuw
gestructureerd moeten worden. Hoe snel zal dit gebeuren? Dit is moeilijk te zeggen. Maar het is
onvermijdelijk. Ik wil dit benadrukken. Dit zal een feit zijn dat bij het dagelijks leven hoort.
Wat doet de Centrale Bank? Ze hebben de belangrijkste rente aangepast. Wat zullen ze verder moeten
doen? En wat doen ze werkelijk? Om de nationale munt te stabiliseren, moeten ze de liquiditeit van de
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roebel enigszins beperken en economische entiteiten toegang geven tot liquiditeit van buitenlandse valuta.
Dit is precies wat de bank doet. Hun buitenlandse valuta rente is vrij laag – 0,5.
Over het algemeen denk ik dat het aan de centrale bank is om te beslissen of ze de rente verlagen of niet,
ze moeten dat zelf bekijken en dienovereenkomstig reageren. Ze moeten onze goud- en deviezenreserves
niet uitgeven of deze ‘verbranden’ op de markt, maar leningen faciliteren. En ze doen dit ook.
De zogenaamde repository is een bekend hulpmiddel. Ze kunnen voor een dag, een week, 28 dagen, bijna
een maand of een jaar worden aangeboden . Dit is geld dat wordt teruggegeven, maar het geeft
economische entiteiten de mogelijkheid om gebruik te maken van de vreemde valuta. Alles zal op de juiste
manier worden gedaan.
Ze moeten waarschijnlijk minimaal een stap sneller zijn. Natuurlijk zie ik de kritiek op de centrale bank en de
gouverneur. Een deel ervan is gerechtvaardigd, sommige niet. De regering moet ook verantwoordelijkheid
dragen. Ze moeten samenwerken met de exporteurs die voldoende hoge opbrengsten hebben in vreemde
valuta.
De minister-president heeft een ontmoeting gehad met de hoofden van de grote bedrijven en we kunnen een
aantal resultaten zien. Velen van hen zullen hun leningen terug moeten betalen en nadenken over de
situatie waar hun bedrijven zich in bevinden.
Elk bedrijf, net als elk individu, probeert te sparen ‘voor een regenachtige dag’. Wordt dergelijk gedrag
economisch gerechtvaardigd? In termen van economische logica, niet. Toch doen bedrijven dit, en we zien
nu een bepaald resultaat, de weerkaatsing is een feit.
De regering moet ook andere maatregelen nemen. Wat bedoel ik daarmee? Bijvoorbeeld, het bestrijden van
de inflatie is natuurlijk de taak van de Centrale Bank. Echter, er zijn dingen die we al hebben gezegd, zaken
waarover ik sprak in het openbaar tijdens onze gesprekken met de regering.
Bijvoorbeeld, de prijzen van olie en voedsel zijn zaken waar de overheid aan moet werken. Bovendien
vereist de huidige situatie, wat iedereen ook zegt, een ‘hands on’ benadering. Ze zullen ontmoetingen
moeten hebben met de producenten die op de markt bezig zijn, met retailers en met de oliemaatschappijen
die de markt aanzienlijk hebben gemonopoliseerd. De Federale anti-monopoliewet moet goed functioneren.
Deze acties moeten gezamenlijk en redelijk zijn, hoewel zonder enige schending van de individuele
competentie van, laten we zeggen, de centrale bank of de regering. Toch moeten ze hun acties coördineren,
en tijdig.
Daarom kunnen zij Nabiullina bekritiseren [Gouverneur Centrale Bank] zoveel ze willen, maar men moet in
gedachten houden dat hun beleid in het algemeen juist is. De centrale bank is niet de enige die
verantwoordelijk is voor de economische situatie in het land.
DMITRY PESKOV: Een ander lid van de presidentiële pers, old-timer Alexander Gamov van de
Komsomolskaya Pravda. Is er iets dat je zou willen vragen?
ALEXANDER GAMOV, KOMSOMOLSKAYA PRAVDA NEWSPAPER: Ten eerste heb ik iets te zeggen.
Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat veel mensen uitkeken naar uw komst hier op deze persconferentie. Velen
probeerden uw stemming te voorspellen, omdat dit grotendeels de stemming zou bepalen voor het hele
land. U bent hier, en u hebt al een paar keer geglimlacht, dus dank u voor uw optimisme. We hopen dat alles
precies zal gaan zoals u zei dat het zou gebeuren.
Dan mijn vragen. Sinds 2008 hebben we gesproken over de noodzaak om ons te ontdoen van onze
olieverslaving en onze economie te herstructureren om deze efficiënter te maken. Echter, de ontwikkelingen
van de afgelopen dagen hebben laten zien dat we er niet in zijn geslaagd om dit te bereiken.
We zijn nog steeds verslaafd, en niemand weet hoe lang dit nog zal duren. Kunt u openlijk zeggen wat u
persoonlijk denkt: zijn we in staat om deze crisis te gebruiken voor een voorsprong, kunnen we onze
verslaving loslaten en onze economie opnieuw opbouwen? Ik realiseer me dat dit tijd gaat kosten.
En mijn tweede punt: In uw toespraak voor het federaal parlement, noemde u, onder toejuiching van het land
en het bedrijfsleven, een hele lijst van concessies die men al langer suggereerde. Er is echter een gevaar in
Rusland, zoals u weet, dat alle belangrijke en nuttige oplossingen, waaronder presidentiële oplossingen,
zullen verdwalen in overmatige bureaucratie en algemene laksheid.
Bent u er dit keer zeker van dat uw verklaringen, en uw oplossingen echt zullen worden uitgevoerd en dat
uw optimisme zal worden ondersteund door echte actie?
VLADIMIR PUTIN: Zoals we allemaal weten, kan alleen een verzekeringspolis je zekerheid bieden. De
belangrijkste verzekering voor ons is het juiste macro-economisch beleid en de reservefondsen voor het
oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dit is het soort verzekering dat ons het vertrouwen zal geven.
Met betrekking tot overmatige bureaucratie, kan ik dit zeggen: er zouden een aantal mensen uit de Europese
Unie hier moeten zijn. Als je ze zou vragen over de bureaucratie in Brussel, zullen ze je er alles over
vertellen. Onze bureaucratie is kinderspel in vergelijking met die van hen.
Het probleem bestaat, hoe dan ook, en het gaat niet over bureaucratie. Weet je wat het is? Ik zei aan het
begin dat ik een paar dingen zou zeggen en dat zou meteen het einde van de persconferentie kunnen zijn.
Het lijkt erop dat dat geen grap was.
Dit gaat niet over beslissingen die verzanden in bureaucratie. Het gaat over de buitenlandse economische
situatie die onze economie dwingen om te investeren, in energiebronnen, de chemische industrie of metalen.
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Dus ondanks alle pogingen van de regering om de belastingen af te stemmen op de voordelen voor
bedrijven die niet betrokken zijn bij de grondstoffen, is dit een zeer ingewikkeld proces, omdat het budget
meestal niet toereikend is.
We zijn hier al een aantal jaren mee bezig. Wij proberen gunstiger voorwaarden voor de ontwikkeling van de
productie te creëren, maar het ontwikkelt zich moeizaam. Vooral als men grote winsten kan maken door te
investeren in energie-bronnen. Zoals u wellicht weet, heeft ten minste 80 procent van alle applicaties voor de
regering (geloof me, dit is echt waar) te maken met het krijgen van toegang tot bepaalde velden in plaats van
te investeren in een high-tech omgeving. Waarom is dit? Omdat het rendement daar snel en groot is.
Ik kom nu op uw vraag. Als de situatie verandert, dan zal het leven zelf ons dwingen om te investeren in
andere industrieën. En dit geeft me dat optimisme, vreemd als het mag lijken Toegegeven, in sommige
opzichten kan het moeilijker zijn. Waar is ook, dat we sociale kwesties tegen elke prijs zullen moeten
oplossen en moeten voldoen aan de doelen, zoals gesteld in het sociale deel van de 2012 Presidential
Executive Orders.
Kunnen we het doen? Ja, dat kunnen wij. Echter, op hetzelfde moment moeten we gebruik maken van de
huidige situatie om aanvullende voorwaarden voor de ontwikkeling van de productie en de economische
diversificatie te creëren. Ik hoop dat de huidige stand van zaken dit mogelijk maakt.
ANDREI KOLESNIKOV, KOMMERSANT NEWSPAPER: Mr President, in het begin van 2012 citeerde u
Alexander Gorchakov [19e eeuwse Russische diplomaat] in een van uw pre-electorale artikelen die later
werden gedocumenteerd als Executive Orders van mei 2012 zoals we allemaal weten, terwijl u de situatie
beschreef op dat moment. U zei: “Rusland is bezig zich te concentreren.”
Kunt u zeggen wat er nu gebeurt met het land? Wat doet het? Is het nog steeds bezig zich te concentreren,
of is misschien de tijd gekomen om te de-concentreren, om eindelijk te ontspannen?
VLADIMIR PUTIN: We moeten aan het werk. Er is weinig veranderd in die zin. Bovendien dwingen de
huidige omstandigheden ons om vooruit te komen. Ik blijf het vanuit verschillende perspectieven aanpakken,
en ik zie u en uw collega’s steeds dezelfde vraag stellen. We moeten werken, en de externe
omstandigheden dwingen ons om efficiënter te worden en te verschuiven naar meer innovatieve
ontwikkeling.
Wat vraagt de toekomst van onze economie? We moeten gunstige voorwaarden voor het bedrijfsleven
creëren; om de vrijheid van ondernemerschap te garanderen, moeten we de eigendomsrechten waarborgen;
we moeten stoppen met het gebruik van wetshandhavingsinstanties die jagen op bedrijven die we niet zien
zitten, en dit gebruiken voor de concurrentie. We moeten meer profijt halen uit productie-installaties; we
moeten die regio’s van de Russische Federatie ontwikkelen die speciale aandacht vereisen, zoals het Verre
Oosten.
Doen we dit? Daar zijn we mee bezig. Echter, in mijn toespraak sprak ik over het totale actieprogramma. Ik
heb het hier over 4 jaar belastingvrijstellingen, tot 3 jaar vrijstelling van inspectie voor die bedrijven die geen
ernstige schendingen op hun naam hebben, ten voordele van kleine bedrijven. We moeten doorgaan met
concentreren en dit ondersteunen met echte inspanningen.
VLADIMIR KONDRATYEV, NTV TELEVISION COMPANY: Mr President, Onlangs beleefden we de 25ste
verjaardag van de val van de Berlijnse Muur. U was getuige van de gebeurtenis toen u nog steeds in de
Duitse Democratische Republiek werkzaam was. Er is al veel bereikt, misschien niet precies wat we hadden
gehoopt, en we hadden goede hoop, maar er zijn bepaalde doelstellingen geweest. Het was dankzij uw
doorzettingsvermogen dat Rusland ooit dichtbij een overeenkomst met Europa voor visumvrij reizen was.
In dit jubileumjaar verscheen er een nieuwe muur binnen een paar weken. Hij is niet gemaakt van beton,
maar het is niet minder voor de hand liggend, een muur van vervreemding, achterdocht, wederzijds
wantrouwen en wederzijdse verwijten. Waarheen kan deze koude ons leiden? Sommigen gaan zo ver door
het als een begin van een nieuwe Koude Oorlog te benoemen. Gaan we leven in een verdeelde wereld of is
er een mogelijkheid om de dialoog en de samenwerking te hervatten?
VLADIMIR PUTIN: u zei net dat de Berlijnse Muur viel, maar sommige nieuwe muren worden nu
opgetrokken. Ik zal daarop reageren, en ik hoop dat u het met me eens bent.
Het is niet nu, dat dit gebeurde. Je bent een expert op het gebied van Duitsland en Europa. Hebben ze ons
niet verteld dat na de val van de Berlijnse Muur de NAVO niet naar het oosten zou uitbreiden? Echter, de
uitbreiding is onmiddellijk begonnen. Er waren twee golven van uitbreiding. Is dat niet een muur?
Toegegeven, het is een virtuele muur, maar hij werd wel opgetrokken. Hoe zit het met het anti-raketschild
direct bij onze grenzen? Is dat niet een muur?
U ziet, niemand is daarmee gestopt. Dit is het belangrijkste probleem binnen de huidige internationale
betrekkingen. Onze partners zijn nooit gestopt. Ze besloten dat zij de winnaars waren, ze waren een
imperium, terwijl alle anderen hun vazallen waren, en ze hadden het nodig om druk op hen uit te oefenen. Ik
zei hetzelfde in mijn toespraak [aan het federaal parlement]. Dit is het probleem. Ze zijn nooit gestopt met
het bouwen van muren, ondanks al onze pogingen om samen te werken zonder scheidslijnen in Europa en
de wereld in het algemeen.
Ik geloof dat onze krachtige standpunten ten aanzien van bepaalde kritieke situaties, waaronder die in de
Oekraïne, juist een boodschap zou moeten zijn voor onze partners dat het het beste is om te stoppen met
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het bouwen van muren en om te beginnen met het opbouwen van een gemeenschappelijke humanitaire
ruimte van veiligheid en economische vrijheid.
Nu ik de Oekraïne heb genoemd, moet ik het woord geven aan onze collega’s uit de Oekraïne. Ga je gang,
alstublieft.
ROMAN TSYMBALYUK, UKRAINIAN NEWS AGENCY UNIAN: Ik heb twee korte vragen als dat mag.
VLADIMIR PUTIN: Gaat uw gang, alstublieft.
ROMAN TSYMBALYUK: Mijn eerste vraag betreft de bestraffing die u heeft gelanceerd in het oosten van
Oekraïne, die meestal wordt gevoerd tegen de Russisch sprekenden. Het is een publiek geheim dat het
Russische militairen en Russische militanten zijn die daar vechten. Vraag: Hoeveel Russische militairen en
gevechtseenheden heeft u gezonden, en hoeveel van hen zijn gedood in de Oekraïne? Wat zou u als de
Commander-in-Chief zeggen aan de families van de Russische militairen en officieren die daar zijn
vermoord?
En mijn tweede korte vraag, als ik mag. We hadden een president genaamd Viktor, die nu is ondergedoken
in Rusland. Hij had de nummer één op de Batkivshchyna lijst, Julia Timosjenko, gevangen genomen. Ze is
vrijgekomen, maar nu zit de huidige nummer één op de partijlijst in de gevangenis, ditmaal in Rusland …
VLADIMIR PUTIN: Wat zegt u? Zeg dat nog eens
ROMAN TSYMBALYUK: De nummer één op de Batkivshchyna partijlijst van Julia Timosjenko, zit
momeneel in een Russische gevangenis. Ik heb een vraag: onder welke voorwaarden wilt u de Oekraiense
piloot Savchenko, de Oekraiense filmregisseur Oleg Sentsov en tenminste 30 Oekraiense krijgsgevangenen
vrijlaten welke u in diverse Russiche gevangenissen vasthoudt? Dank u.
VLADIMIR PUTIN: Laten we met de tweede vraag beginnen en dan zal ik zeker ook uw eerste vraag
beantwoorden.
De kwestie met betrekking tot Savchenko en de voorwaarden voor haar vrijlating. Ik heb een open en, voor
zover ik kan overzien, een duidelijk standpunt ten aanzien van deze kwestie. Je kunt de collega’s van onze
journalisten in deze groep zien – ze zijn ook uw collega’s – die zijn gestorven tijdens het uitvoeren van hun
taak in het zuidoosten van Oekraïne. Ik wil opmerken dat zij niet hebben deelgenomen aan het gevecht voor
een van de beide zijden, en ze waren ongewapend. Het is de plicht van alle overheidsinstellingen,
waaronder de militaire overheden, om van diegenen, hun leven en hun gezondheid te beschermen en hen
een kans te bieden om hun professionele plicht te doen; die is om objectieve en volledige informatie te
verstrekken, tenminste als ze het te zien krijgen. Dat is een feit dat is erkend in de beschaafde wereld. Ze
zijn gedood. Volgens onze wetshandhavingsinstanties, was mevrouw Savchenko aan het woord via de radio
tijdens dat artillerievuur. Wanneer met zekerheid is vastgesteld tijdens het vooronderzoek en het
daaropvolgende proces dat zij niet betrokken en niet schuldig is, zal ze onmiddellijk worden vrijgelaten. Maar
als er bewijzen zijn dat ze inderdaad betrokken was bij de moord van de journalisten, zal een Russische
rechtbank een juiste uitspraak doen, zoals ik het zie, en ze zal haar straf in overeenstemming met de
uitspraak moet uitzitten. Echter, niemand heeft het recht om iemand schuldig te bevinden aan een misdaad
op voorhand. Ik bedoel dat de Russische wetgeving ook vermoedens van onschuld includeert. Dus we zullen
zien hoe het vooronderzoek verloopt, en welke conclusies het Russische hof zal trekken.
De andere militairen die u heeft benoemd, beschouwen wij niet als krijgsgevangenen. Ze zijn in detentie in
Rusland, en ze worden onderzocht op verdenking van betrokkenheid bij terroristische activiteiten. Dit is alles
wat ik kan zeggen op uw tweede vraag.
Nu het antwoord op uw eerste vraag, over verantwoordelijkheid. In Rusland is het net als in andere
presidentiële republieken, de president die verantwoordelijk is voor alles. En verantwoordelijkheid voor
militair personeel berust bij de Commander in Chief. Laat me u eraan herinneren dat dat in Rusland één en
dezelfde persoon is.
Al degenen die hun hart volgen en hun plicht vervullen door vrijwillig deel te nemen aan de vijandelijkheden,
waaronder in het zuidoosten van Oekraïne, zijn geen huurlingen, omdat ze niet worden betaald voor wat ze
doen.
De Russische publieke opinie stelt dat wat er nu gebeurt in het zuidoosten van Oekraïne eigenlijk een
bestraffende operatie is, maar het wordt uitgevoerd door de autoriteiten in Kiev en niet andersom. De
zelfverdedigingsstrijders van het zuidoosten zijn niet degenen die troepen hebben gestuurd naar Kiev.
Integendeel, de autoriteiten in Kiev hebben hun militaire krachten verzameld in het zuidoosten van Oekraïne,
en maken gebruik van meerdere raketwerpers, artillerie en gevechtsvliegtuigen.
Wat is hier het probleem en hoe kan het worden opgelost? Ik zal proberen ook deze vraag te beantwoorden.
Het probleem is dat na de staatsgreep (en het maakt niet uit hoe anderen het noemen, en wat er hierover
wordt gespeculeerd, er is een staatsgreep gepleegd in Kiev door militairen) een deel van dit land het niet
eens was met deze ontwikkelingen.
In plaats van op zijn minst een dialoog aan te gaan met deze mensen, begon Kiev wetshandhavers te sturen
en een politiemacht, maar toen dit niets leek te helpen, hebben ze het leger gestuurd. En omdat dat ook niet
werkt, proberen ze de hele kwestie te regelen door andere krachtige methoden in te zetten. Een
economische blokkade.
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Ik geloof dat deze weg absoluut geen toekomst heeft, hoe dan ook, en dat deze schadelijk is voor Oekraïne
en hun volk. Ik hoop dat bij het op gang brengen van de dialoog – en wij zijn bereid om daarin een
intermediaire rol te vervullen – dat we succes zullen hebben in een directe, politieke dialoog en bij het
inzetten van dergelijke methoden tot een oplossing zullen komen en tot het herstel van een autonome
politieke ruimte.
ANTON VERNITSKY, CHANNEL ONE RUSSIA: Mr President, zijn de huidige economische ontwikkelingen
de prijs die we moeten betalen voor de Krim? Misschien is de tijd gekomen om het te erkennen?
VLADIMIR PUTIN: Nee. Dit is niet de prijs die we moeten betalen voor de Krim. Dit is eigenlijk de prijs die
we moeten betalen voor de ambitie om als een natie te blijven, als een beschaving, als een staat. En hier is
waarom. Zoals ik al heb gezegd bij het beantwoorden van een vraag van uw NTV collega, en zoals ik tijdens
mijn toespraak aan het federaal parlement heb gezegd, na de val van de Berlijnse Muur en het uiteenvallen
van de Sovjet-Unie, heeft Rusland zich opengesteld voor onze partners . Wat hebben we gezien? Een
directe en volledige ondersteuning van terrorisme in Noord-Kaukasus. Ze ondersteunen direct terrorisme,
begrijp je? Is dat wat partners meestal doen? Ik zal niet ingaan op details daarover, maar dit is een
vaststaand feit. En iedereen weet het.
Over alle problemen, ongeacht wat we doen, komen we altijd uitdagingen, bezwaren en oppositie tegen.
Laat me u herinneren aan de voorbereidingen voor de Olympische Spelen van 2014, en onze inspiratie en
enthousiasme om een feestelijk evenement te organiseren, niet alleen voor de Russische sportfans, maar
voor sport-fans over de hele wereld. Echter, en dit is een evidente waarheid, er werden ongekende en
duidelijk georkestreerde pogingen gedaan om onze organisatorische inspanningen en de hosting van de
Olympische Spelen in diskrediet te brengen. Dit is een onmiskenbaar feit! Wie moet dit zo doen en met
welke reden? Enzovoort enzovoort.
Je weet wel, bij de Valdai [International Discussion] Club gaf ik een voorbeeld van ons meest herkenbare
symbool. Het is een beer en de beschermer van zijn taiga. Zie je, als we in de analogie blijven, denk ik soms
dat het misschien het beste zou zijn als onze beer nog steeds stil zou zitten. Misschien moest hij stoppen
met achter varkens en zwijnen aan te jagen rond de taiga maar beginnen met het plukken van bessen en het
eten van honing. Misschien dat hij dan met rust gelaten zal worden. Maar nee, dat zal niet zo zijn! Omdat
iemand zal altijd proberen hem vast te ketenen. Zodra hij geketend is, zullen ze zijn tanden en klauwen
breken. In deze analogie, verwijs ik naar de kracht van de nucleaire afschrikking. Zodra het gebeurt – God
verhoede het – en ze niet langer de beer nodig heeft, zal de taiga worden overgenomen.
We hebben het gehoord, zelfs van hoge ambtenaren, dat het oneerlijk is dat Siberië met zijn immense
middelen in het geheel behoort tot Rusland. Waarom is het eigenlijk oneerlijk? Dus het is eerlijk om Texas
aan Mexico te onttrekken, maar het is oneerlijk dat wij aan ons eigen land werken – nee, wij moeten delen.
En dan, als alle tanden en klauwen zijn gebroken, zal de beer van geen enkel nut meer zijn voor anderen.
Misschien als voorwerp en dat is alles.
Dus, het gaat niet over de Krim, maar over het beschermen van onze onafhankelijkheid, onze soevereiniteit
en ons bestaansrecht. Dat is wat we ons allemaal moeten realiseren.
Als we geloven dat een van de huidige problemen – zoals in de economie als gevolg van de sancties –
cruciaal is… En het is zo, omdat uit alle problemen de sancties ongeveer 25 tot 30 procent innemen. Maar
we moeten beslissen of we willen blijven doorvechten, onze economie kunnen veranderen – voor
verbetering overigens, omdat we de huidige situatie kunnen gebruiken voor ons eigen voordeel – en meer
onafhankelijk doorgaan met dit alles, of willen we onze huid aan de wilgen hangen. Dit is de keuze die we
moeten maken en dat heeft niets te maken met de Krim
YEVGENY ROZHKOV, VESTI ROSSIYA-1 CHANNEL: goedemiddag, Mr President.
Ten eerste, de situatie met de Krim is min of meer helder. De enige vraag is wellicht hoeveel we eventueel
nog moeten investeren in de ontwikkeling na het ingewikkelde Oekraiense verleden. De meest dringende
vraag gaat voor mij over zuid Oekraine dat zichzelf nu Novorossiya noemt. Hoe ziet u in de toekomst dat
deel van Oekraine? Gelooft u in het succes van de Minsk overeenkomsten? Denkt u dat deze bijdragen aan
de verzoening? En hoe gaan we Donbass verder helpen? Zal het uit humanitaire hulp bestaan, zoals nu, of
is dat anders?
VLADIMIR PUTIN: Ik denk dat ik al een deel van uw vraag heb bantwoord in mijn repliek aan uw Oekraiense
collega. We gaan ervan uit dat de crisis vroeg of laat zal zijn opgelost. Hoe sneller hoe beter, uiteraard. Dit is
het eerste punt.
Ten tweede, het moet worden aangepakt en opgelost met politieke middelen, en niet door middel van druk,
het maakt niet uit wat voor een soort druk, of door een economische blokkade of het gebruik van gewapend
geweld. En, natuurlijk, helpen wij de mensen, zoals wij nu doen (zoals u wellicht weet, een tiende deel
humanitair konvooi is verzonden). Immers, we moeten uitgaan van de fundamentele beginselen van het
internationaal recht en van het recht van mensen om over hun eigen lot te beschikken.
Het was niet toevallig dat ik … Het is niet alleen een informele zin, toen ik zei dat de vrede moet worden
hersteld en de problemen moeten worden opgelost met politieke middelen. We gaan uit van de
veronderstelling dat er een gemeenschappelijke politieke ruimte zal worden hersteld. Het is moeilijk te
zeggen op dit punt hoe het eruit zou moeten zien, maar ik denk dat we hier naar moeten streven. Het
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probleem is echter dat beide partijen daar naar moeten streven. Beide! En mensen in het zuidoosten van
Oekraïne moeten worden gerespecteerd. Economische banden moeten worden hersteld.
Het is een feit dat veel van de Oekraïense energie-industrie Donbass kolen verbrandt, maar tot nu toe kopen
ze deze kolen niet. We werden gevraagd om de mijnwerkers van zuidoost Oekraine, Donbass, te
beïnvloeden om akkoord te gaan met het leveren van kolen. Wij deden dat, maar ze kopen het niet. Waarom
niet? Ze hebben alle banken gesloten en zijn niet in staat om betalingen te doen. Onze collega’s vertelden
me gisteren: We zijn klaar om te betalen en we hebben een vooruitbetaling gedaan. Ik heb navraag gedaan
en ik ontdekte dat er geen vooruitbetaling was gedaan. Naar verluid verzond men het geld naar de
bankkaarten van de mijnwerkers, maar de kaarten werken niet! En dit is zoals het daar met alles gaat. Om
die reden is er geen andere manier dan een vredesregeling.
Voor zover het de Minsk overeenkomsten betreft, het is een zeer belangrijk onderdeel hiervan, en we willen
dat ze worden nageleefd omdat, ten eerste, het initiatief voor de Minsk bijeenkomst van mij en van Petro
Poroshenko kwam. Ik twijfel er niet aan dat hij hiernaar streeft. Maar hij is niet de enige daar. We hebben
andere ambtenaren horen verklaren dat ze voorstander zijn van een oorlog tot het einde. De implicatie is dat
dit alles waarschijnlijk zal leiden tot een continentale crisis. We horen veel oorlogszuchtige verklaringen. Ik
denk nog steeds dat president Poroshenko gericht is op een compromis. Maar concrete acties en
maatregelen zijn nodig.
Worden de Minsk afspraken uitgevoerd of niet? Ja dat zal moeten! Ik herhaal: ik was een van degenen die
deze heeft geïnitieerd en we … ik zal een belangrijk ding hierover zeggen. Kijk, ik wil graag dat iedereen dit
weet. Onze vertegenwoordigers in Minsk hebben een memorandum ondertekend in september en er waren
protocollen in opgenomen met betrekking tot terugtrekking. De vertegenwoordigers van Donetsk hebben die
protocollen niet ondertekend. Dat is het probleem. Ze zeiden vanaf het begin: We kunnen dat niet doen.
Toen we probeerden om aan te dringen – Ik zal eerlijk met u zijn hierover omdat het publiek het nodig heeft
om deze dingen te weten – vertelden ze ons dat ze deze dorpen niet konden verlaten (er waren drie of vier
betwiste dorpen), omdat hun families daar wonen, en ze kunnen niet het risico nemen dat hun kinderen,
vrouwen en zusters worden vermoord of verkracht. Dat is het allerbelangrijkste. Echter, de Oekraïense
ambtenaren trekken niet hun troepen terug uit de gebieden waaruit zij verondersteld werden te vertrekken,
zoals de luchthaven van Donetsk. Ze zijn daar gebleven.
Bent u zich bewust van de laatste ontwikkelingen? De zelfverdedigings krachten stonden de troepen toe om
te keren op de luchthaven. Ze namen ze mee naar een badhuis en brachten ze wat te eten. Dit kan je zeker
laten glimlachen, maar aan de andere kant, dit is een positieve ontwikkeling. Misschien, op het laatst, zullen
de mensen in staat zijn om het eens te worden onderling.
Iedereen dringt aan op het uitwisselen van krijgsgevangenen. Ik denk dat ze allemaal onvoorwaardelijk
moeten worden uitgewisseld. Maar het leven is ingewikkelder dan dat. Toen deze lijsten beschikbaar
kwamen, bleek (in ieder geval, dat is wat de Donbass zelfverdediging strijders ons vertelden), dat op de
lijsten uit Oekraïne mensen staan die niet in verband met de vijandelijkheden in het zuidoosten van Oekraïne
zijn aangehouden, maar ergens in Kherson of Odessa. Deze lijsten moeten worden gecontroleerd. Toch
dringen wij erop aan, en ik geloof dat het nodig is om deze mensen terug naar huis te krijgen vanwege hun
familie voor het nieuwe jaar of Kerstmis, ongeacht alle andere omstandigheden.
Gisteren kwamen zij overeen om 30 personen uit te wisselen. Vertegenwoordigers van de zelfverdediging
krachten gingen naar de locatie voor deze uitwisseling, en een vertegenwoordiger van de autoriteiten in Kiev
zei: “Nee, we zijn niet van plan om door te gaan met de uitwisseling voor de volgende vergadering in Minsk.”
Nou, je kunt dat natuurlijk doen, maar het zou mooi zijn als ze ten minste 30 mensen konden laten gaan …
maar dat zijn details. Hoe dan ook, het zou een positieve stap zijn, ook in termen van de uitvoering van de
Minsk overeenkomsten, dat is een belangrijk en noodzakelijk proces.
Er is een akkoord bereikt om een videoconferentie te houden vandaag of morgen. Eerst zal er een dialoog
zijn tijdens deze videoconferentie, maar de volgende stap moet worden gemaakt op een bijeenkomst in
Minsk. Er is nog een belangrijk ding. Het is van essentieel belang voor de autoriteiten in Kiev om zich aan de
overeenkomst te houden. Er was een akkoord over de vaststelling van een amnestiewet. Het is nergens te
bekennen. Ze blijven ons vertellen dat er een wet op de bijzondere status werd doorgegeven, maar deze kan
niet worden uitgevoerd, deze wet. Kun je dat begrijpen? Omdat de wet pas in werking kon gaan en eigenlijk
alleen van kracht was nadat de andere wet zou zijn aangenomen- over de terugtrekking. Het is niet
aangenomen, tot dusver. Deze opeenstapeling moet stoppen. Als Oekraïne vrede wil, rust en zijn territoriale
integriteit wil herstellen, moeten de mensen die in bepaalde regio’s van het land wonen worden
gerespecteerd en een open en eerlijke politieke dialoog moet worden gehandhaafd met hen. Het moet een
politieke dialoog zijn, zonder enige druk. Ik hoop dat uiteindelijk iedereen die weg zal gaan.
VERONIKA ROMANENKOVA, TASS: Dank u wel. Dit jaar werd het duidelijk dat de energie-diplomatie is
uitgegroeid tot een belangrijke factor in de geopolitiek. Hoe gerechtvaardigd is Ruslands draai naar het
oosten en dat er gascontracten met China en Turkije zijn ondertekend?
Zijn alle valkuilen van deze projecten beschouwd? Velen twijfelen nog steeds dat het Chinese contract
winstgevend zal zijn, terwijl de potentiële Turkse Stream Rusland afhankelijk zal houden van Turkije. Kunt u
hier iets over zeggen?
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VLADIMIR PUTIN: Nee, dat kan ik niet. Deze dingen zijn zo duidelijk dat het onmogelijk zou zijn om hierover
te argumenteren. Ik hoor vaak praten over de draai van Rusland naar het oosten. Als je de Amerikaanse
analytici leest, schrijven ze ook over de VS die zich naar het oosten richt. Is dat waar? Gedeeltelijk, ja.
Waarom? Is dat politiek? Nee. Dit komt door de globale economische processen, omdat het oosten – dat is
de Aziatische pacifische regio – een snellere groei laat zien dan de rest van de wereld. Nieuwe kansen doen
zich voor. Zoals voor wat betreft energie, komt de vraag naar grondstoffen in volle vaart en gaat in sprongen
vooruit naar de grenzen in China, India, evenals in Japan en Zuid-Korea. Alles ontwikkelt zich daar sneller
dan in andere plaatsen. Dus moeten we onze kans afwijzen? De projecten waar we aan werken waren al
lang geleden gepland, nog voordat de meest recente problemen zich hebben voorgedaan in de globale of de
Russische economie. We zijn gewoon onze eerdere lange temijn plannen aan het uitvoeren.
Met betrekking tot het Chinese contract – het zijn geen verliesgevende projecten. Het geniet van privileges
aan beide kanten – aan beide kanten, moet ik benadrukken. Dit is waar. China bood een aantal voordelen. Ik
zal niet ingaan op details nu – deze voordelen zijn niet uitzonderlijk; de Chinese regering heeft gewoon
besloten om wat steun aan de deelnemers aan het project te verstrekken. Wij, op onze beurt, zijn
overeengekomen om hetzelfde te doen. Zodat het project zeker rendabel wordt. Zeker.
Bovendien hebben we overeenstemming bereikt over een prijsformule, die is niet veel anders – of helemaal
niet – van de prijsformule zoals deze is toegepast op onze Europese contracten, met uitzondering van de
specifieke regionale markt factoren. Dit is een regelmatige uitwisseling. Daarnaast zal het Rusland helpen,
dat gigantische middelen bij de aanvang van het project zal ontvangen, om te beginnen met het aansluiten
van onze Verre Oosten regio’s aan de gas distributienetten, niet alleen om gas te exporteren door de
pijpleiding. Dit zal ons toelaten om de volgende zeer belangrijke stap te maken. We zullen in staat zijn om de
westelijke en oostelijke gasleiding systemen met elkaar te verbinden en snel te verleggen om bronnen over
en weer te transporteren als dat nodig is, afhankelijk van de internationale markt. Dit is zeer belangrijk.
Zonder dat zouden we nooit in staat zijn om Oost-Siberië en het Verre Oosten aan te sluiten op het gas
distributiesysteem. Dus dit project heeft vele potentiële voordelen. Niet te vergeten dat dit een enorme
bouwplaats zal worden die banen creëert en voor het genereren van belastinginkomsten op elk niveau, en
op deze manier zorgt voor een opleving van het Russische Verre Oosten en de hele regio.
Over Turkije. De Turkse economie groeit ook en vereist extra energiebronnen zo veel als de APR. We
bouwden de zogenaamde Blue Stream-pijpleiding vele jaren geleden, en nu overwegen onze Turkse
partners verhoging van de leveringen aan de Turkse markt. Moeten we weigeren?
We hebben alle belangrijke overeenkomsten met hen bereikt, die de prijsformule, supply planning en andere
aspecten dekken. We zijn min of meer op de hoogte van hun behoeften, en we zullen ze zeker verkopen wat
we hebben en wat ze nodig hebben. Natuurlijk zullen we dit doen.
Zal een zogenaamde Europese hub worden gebouwd op de grens van Turkije en Griekenland? Dit is niet
aan ons om te beslissen. De beslissing hangt grotendeels af van onze Europese partners: Willen ze stabiel,
gegarandeerd en absoluut inzichtelijk energievoorziening uit Rusland die ze hard nodig hebben, zonder
enige transit risico’s? Geweldig! Dan zullen we gaan werken, en de pijpleiding zou Macedonië bereiken via
Griekenland, door naar Servië en naar Baumgarter in Oostenrijk. Als ze dat niet willen, zullen we het niet
doen. Het feit is dat er geen goedkopere en meer betrouwbare leverancier dan Rusland is, en er zal geen
enkele andere zijn in de nabije toekomst.
GRIGORY DUBOVITSKY, RIA NOVOSTI: Mr President, Ik zou graag terug willen komen op de situatie op
de valuta markt, die verandert van de ene op de andere dag en het is een grote zorg voor miljoenen Russen.
Veel deskundigen, met inbegrip van u, mijnheer de Voorzitter, hebben gezegd dat de huidige situatie ook te
wijten zou zijn aan valuta-profiteurs. Concrete bedrijven en particulieren zijn genoemd. Kunt u ons die
namen geven? Zijn het Russen of buitenlanders? En waarom kunnen ze niet worden gestopt? Zijn zij te
sterk? Of zijn wij te zwak?
Ik heb een tweede vraag over hetzelfde onderwerp, als ik mag. Zijn de centrale bank en de regering van
plan om de roebel te devalueren?
VLADIMIR PUTIN:
Dit is wat onze Oekraïense partners deden, helaas tevergeefs. Vraagt u of we van plan om onze bedrijven,
onze belangrijkste exporteurs, die inkomsten ontvangen in vreemde valuta te dwingen om het te verkopen?
Ze zouden deze gewoon terugkopen de volgende dag, zoals het gebeurde in Kiev en zoals het gebeurt in
andere landen.
De volgende stap in dit geval zou moeten zijn om een beperking van de aankoop van vreemde valuta op de
binnenlandse markt in te stellen. We zullen niet zo ver gaan, en dus is de centrale bank en de regering niet
van plan, en terecht voor zover ik het zie, onze exporteurs op dit gebied te beperken.
Dit betekent evenwel niet, dat de regering niet zou moeten handelen via haar vertegenwoordigers in raden
van bestuur. Immers, dit zijn onze grootste energiebedrijven. Ze zijn gedeeltelijk staatseigendom, wat
betekent dat we hun beleid kunnen beïnvloeden, maar zonder het afgeven van richtlijnen of beperkingen. Dit
zullen we niet doen.
Wat betreft de zogenaamde profiteurs, het is geen misdaad om in te spelen op de valuta markt. Deze
spelers op de markt kunnen buitenlanders zijn of diverse fondsen, die aanwezig zijn op de Russische markt
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en daar heel actief zijn. Of het kunnen Russische bedrijven zijn. Over het algemeen, zoals ik al zei aan het
begin van deze bijeenkomst, is dit een geaccepteerde praktijk in een markteconomie. Profiteurs zullen altijd
verschijnen wanneer er een kans is om geld te verdienen.
Ze verschijnen niet ineens om te stelen of om vals te spelen, maar om wat geld te maken in de markt door
het creëren van gunstige voorwaarden, en door te pushen bijvoorbeeld, zoals dat werd gedaan in het begin
van dit proces, en zoals, in dit specifieke geval, de Centrale Bank van Rusland werd gedwongen om de
markt te betreden en te beginnen met het verkopen van goud en deviezenreserves in de hoop de nationale
munt te ondersteunen.
Maar de centrale bank is gestopt, en het was de juiste beslissing om dat te doen. Misschien zou het beter
zijn geweest als het eerder was gedaan op een hardere manier. Dan was het misschien niet nodig geweest
om het niveau te verhogen tot 17 procent. Maar dat is een andere zaak. Een kwestie van smaak, om zo te
zeggen. Hoewel het nog vrij aanzienlijk is. Het is waar. Dus, ik heb je verteld wie het zijn.
Weet je, twee dagen geleden had ik een vriendelijk telefonisch gesprek met een aantal van hen en ik vroeg:
“Waarom ben je tegenhouden?” Overigens, ik heb ze nergens toe aangezet. Onze afbetalingen worden
binnenkort verwacht”, was het antwoord. Dan zeg ik, “Oke, ik begrijp het. Als je op bodem uit het vat moet
schrapen, kunt u dan de markt betreden?” ” Hij nam een minuut en antwoordde:” Nou, ik denk dat we drie
miljard dollar hebben “. Ze hebben drie miljard aan reserves.. Zie je wat ik bedoel? Het is niet 30 kopeken.
En dit is slechts één bedrijf.
Dus als elk bedrijf drie miljard euro heeft, dan is het in totaal niet 30 maar 300 miljard. Nog kunnen we ze
niet dwingen. Zelfs het topmanagement van de onderneming met participatie van de staat moet anticiperen
op wat er gaat gebeuren en zorgen voor de stabiliteit van hun bedrijven. Daartoe moet de regering zeer
nauw met hen samenwerken en zorgen, samen met de Centrale Bank, voor vreemde valuta en liquiditeit van
de roebel wanneer het nodig is.
VIKTORIA PRIKHODKO, MOSKOVSKY KOMSOMOLETS NEWSPAPER:Goedemiddag, mijnheer de
voorzitter. Het aantal bedden in ziekenhuizen in verschillende regio’s, en vooral in Moskou neemt af.
Daarom neemt ook het aantal medewerkers af. Wat denkt u daarvan? En zal een vergelijkbaar experiment
worden uitgevoerd in andere regio’s? Mensen zijn bezorgd dat hen als gevolg van de hervorming geen recht
op medische hulp wordt verstrekt die wordt gegarandeerd door de grondwet. Dank u wel.
VLADIMIR PUTIN: U weet, dat u het over een groot probleem heeft in ons leven op dit moment, een van de
fundamentele kwesties zou ik zeggen. Onderwijs en gezondheidszorg moet altijd binnen duidelijk zicht zijn
van de staat en de regionale overheden. In dit geval de regering van Moskou.
Uiteraard moeten we zien te begrijpen en precies te reageren op wat er gebeurt in een bepaalde
professionele gemeenschap. Alle veranderingen die optreden wordt ingediend in samenwerking met
vertegenwoordigers van de medische gemeenschap – in dit geval. Als de regering van Moskou dit stadium
heeft overgeslagen om een of andere reden, is dit een fout die moet worden gecorrigeerd. Wie moet ons in
de eerste plaats leiden bij het werken aan zaken als gezondheidszorg en onderwijs? We moeten laten leiden
door mensen die gebruik maken van de gezondheidszorg en het onderwijs. Miljoenen mensen wachten op
verbetering van de gezondheidszorg. Onze burgers, consumenten van de gezondheidszorg zijn degenen,
waar we als eerste aan moeten. Wat zegt men? Ze zijn niet blij met de gezondheidszorg. Dit ondanks alle
inspanningen. We moeten analyseren wat er aan de hand is en wat er moet worden gedaan om deze
situatie te verbeteren.
Ik zal nu niet kunnen beoordelen wat de Moskouse autoriteiten hebben gedaan. Zij handelden vanuit hun
bevoegdheid. We zeggen dat onze gezondheidszorg duur is, maar niet erg efficiënt. In veel gevallen worden
bedden niet gebruikt voor de behandeling van patiënten, maar voor de verbetering van hun gezondheid,
vooral in de herfst en winter. Waarschijnlijk is dit niet slecht, maar beddenruimte is daar niet voor bedoeld.
We moeten onze medische hulp high-tech maken, zoals wordt gedaan bij de goede klinieken, die we
trouwens ook hebben in dit land. Dus, vier of vijf dagen ontvangt iemand intensieve therapie in een
ziekenhuis en gaat daarna voor behandeling naar een polikliniek. Hoeveel tijd besteden mensen gemiddeld
in een ziekenhuisbed op dit moment? Ik wil geen fouten maken; gemiddeld is het niet vier of vijf dagen, maar
veel langer. Bovendien meent de stad Moskou dat de bedden capaciteit hoog is met ongeveer 30 procent.
Natuurlijk, er moet iets aan gedaan worden. Waarom? Want als we het houden op de manier zoals het nu is,
zullen we moeten betalen voor het land, elektriciteit, verwarming en dergelijke. Dit zijn inefficiënte kosten. Ze
worden niet gebruikt voor de behandeling van mensen; gewoon inefficiënte kosten. Het is beter om het geld
te besteden aan het verbeteren van de kwaliteit van de medische zorg, het beter uitrusten van ziekenhuizen
en poliklinieken met moderne technologie, en voor het trainen van medisch personeel.
Ik verwijs nu naar, zoals ik het zie, de hervorming van de gezondheidszorg als een geheel in plaats van
acties van de autoriteiten in Moskou. Maar ik denk dat wat ze onlangs hebben gedaan juist op het geheel
gericht is. Ten eerste initieerden zij een dialoog met de medische gemeenschap. Ten tweede, namen ze een
besluit over extra compensatie voor artsen. Als ik het goed heb, betalen ze tot 500.000 roebel voor medisch
specialisten, 300.000 aan het verplegend personeel en 200.000 aan extra medisch personeel.
Bovendien zijn ze bezig met het opstellen van een programma voor bijscholing van specialisten. Artsen
kunnen bijscholingscursussen van twee of drie maanden tot twee jaar op kosten van de stad bijwonen.
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Uiteraard moet de stad beslissen wie er werken en op welke positie, maar dit kan niet gebeuren zonder
overleg met de medische gemeenschap. Ik hoop dat de stad Moskou zorgvuldig zal handelen, heel
voorzichtig, zonder iemand te kwetsen. Het belangrijkste punt is dat ze het belangrijkste principe niet moeten
vergeten van niet alleen een dokter, maar van alle transformaties in de gezondheidszorg – Veroorzaak geen
schade.
NATALYA GALIMOVA, GAZETA.RU: Goedemiddag, mijnheer Poetin. Sprekend tot het federaal parlement
na het referendum in de Krim heeft u de uitdrukking gebruikt “een zekere vijfde column en nationale
verraders.” U heeft niet aangegeven wie u bedoelt maar dankzij uw uitspraak is de term ‘de vijfde column ‘
een nieuw deel van de politieke woordenschat .
Sindsdien hebben uw supporters een label geplakt op degenen die zich verzetten tegen de autoriteiten als
de vijfde column. Naar wie verwees u als het over nationale verraders en de vijfde column ging, en waar ligt
de scheidslijn tussen de oppositie en de vijfde column, naar uw mening?
Tot slot, heeft u het gevoel persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor de heropleving van deze term, die de
vijandelijkheden en verdeeldheid verhoogt in de samenleving? Dank u wel.
VLADIMIR PUTIN: Ik voel geen enkele verantwoordelijkheid in dit opzicht. Alles wat ik doe is gericht op
consolidatie van de Russische maatschappij, niet het verdelen ervan. Als je denkt dat dat gebeurde, ik
geloof je. Het is waarschijnlijk de manier waarop de dingen werkelijk zijn. Misschien heb je daar een meer
acuut gevoel over dan ik. Echter, in mijn publieke verklaringen moet ik voorzichtiger zijn. Ik zal erover
nadenken. Dat gezegd hebbende, we kunnen de waarheid niet verhullen voor onbepaalde tijd en soms is het
onze plicht om de dingen bij hun naam te noemen. Dit is een zeer complex probleem. Ik zal heel eerlijk zijn:
het beantwoorden van uw vraag is niet eenvoudig, want we lopen op een zeer dunne lijn hier. Het zou
waarschijnlijk zeer uitdagend zijn om met een academische definitie te komen over waar de oppositie eindigt
en de vijfde kolom begint.
Dit jaar, en bovendien, het Jaar 2014 is het jaar van Cultuur, vierden we de verjaardag van Mikhail
Lermontov, het genie van de Russische poëzie. We herinneren ons allemaal zijn gedichten. We herinneren
ons wat hij schreef over de Borodino strijd: “Door Moskou dan, stierven wij // Zoals daarvoor onze broeders
stierven.” Maar hij schreef ook: “Vaarwel, vaarwel, ongewassen Rusland, // Het land van slaven, het land
van de Lords// En jij, blauwe uniformen van de gendarmes, // En jij, gehoorzaam aan hen, mensen. “
Was hij een lid van de oppositie? Natuurlijk was hij dat. Hij was een lid van de oppositie. Zoals u wellicht
weet, en waarschijnlijk veel van jullie weten, toen hij schreef: “De dood van een Dichter” op de dood van
Poesjkin; een van zijn familieleden zag de tekst en vroeg Lermontov om het een beetje te verzachten.
Lermontov was zo woedend, dat hij het juist nog bitterder en scherper maakte. Het gedicht eindigde met: “En
je zwarte bloed zal niet weg te wassen zijn // Het heilige bloed van de dichter.”
Hij was zeker tegen de autoriteiten, maar ik denk dat hij ook een patriot was. Dit is zeer dunne lijn. Immers,
hij was een officier, en een heel dapper en moedig iemand, die niet bang was om in de vuurlinie te staan in
het belang van het land. Trouwens, in de laatste film van Nikita Mikhalkov werden zulke officieren, die
eigenlijk deze inspanningen naar een logisch eind brachten, de revolutie, later zelf vermoord door
revolutionairen. Misschien als ze een tweede kans zouden krijgen, zouden ze niet hebben gedaan wat ze
deden vanaf het begin om de Russische staat te vernietigen.
Immers, de lijn die activisten van de oppositie scheidt van de vijfde kolom –activisten is moeilijk te zien vanaf
de buitenkant. Wat is het verschil? Activisten van de oppositie kunnen zeer hard in hun kritiek, maar aan het
eind van de dag zijn ze de belangen van het moederland aan het verdedigen. En de vijfde kolom verdedigt
de belangen van andere landen, en zij zijn slechts instrumenten voor de politieke doelen van anderen.
POLINA DANILOVA, STUDENT NEWSPAPER OTKRYTKA, THE INSTITUTE FOR THE HUMANITIES
AND INFORMATION TECHNOLOGIES (IGUMO): Goedemiddag. Dit jaar heeft het instituut zich
aangesloten bij het landelijke programma voor hoogbegaafde kinderen hebben een online platform
gecreëerd voor het identificeren en het ondersteunen van hoogbegaafde kinderen in alle Russische regio’s.
Dit helpt het gevoel van patriottisme bevorderen, maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het land en
ook professionaliteit. Het is belangrijk dat het niet een commercieel, maar een sociaal project is, wordt
uitgevoerd door jongeren en voor jongeren. zou ik graag mijn vragen willen stellen. Zullen deze
maatschappelijk belangrijke projecten federale hulp ontvangen? Mijnheer Poetin, u persoonlijk klaar om ons
initiatief te steunen? We hopen echt hulp en ondersteuning. Dank u voor uw antwoord op voorhand, kom
naar IGUMO. We weten dat het u bevalt. Dank u wel.
VLADIMIR PUTIN: Een moment, hoe willen jullie dit in de praktijk gaan implementeren?
POLINA DANILOVA: hebben portaal voor hoogbegaafde kinderen in trial mode gelanceerd, we zullen het
openen voor het publiek in februari. Het is een professionele online waar kinderen kunnen communiceren
over professionele zaken. Het zal
VLADIMIR PUTIN: Dus ze kunnen daar communiceren, en wat gaat u daar doen?
POLINA DANILOVA: Er zullen 25 categorieën zijn waaruit ze kunnen kiezen wat ze willen en wat
interessant is voor Zij zullen deelnemen aan discussies, meningen delen en leren over wedstrijden
waaraan ze kunnen deelnemen
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VLADIMIR PUTIN: Okee. Ja, dit is een zeer goed en belangrijk initiatief. Ik wens u veel succes. Uiteraard
zullen we proberen om een zo groot mogelijk aantal projecten op dit gebied, met inbegrip dat van jou te
ondersteunen. Ik zal mijn collega’s vragen om informatie over wat er wordt gedaan en waar en hoe kunnen
wij u kunnen helpen.
Zoals u weet, zei ik onlangs in mijn speech [voor het federaal parlement, dat er beurzen voor hoogbegaafde
kinderen zouden zijn en de afgestudeerden die zich inschrijven bij universiteiten; die extra beurzen worden
betaald door de overheid, totdat ze afstuderen aan die universiteit. Over wat ik persoonlijk kan doen, zal ik je
een geheim vertellen. Het gaat om een klein project dat ik ben gestart na de Olympische Winterspelen, een
permanent wintersport opleidingscentrum voor kinderen in de Imereti Valley. Dit project is van start gegaan.
Maar het volgende wat ik ga zeggen … De minister van Sport zal waarschijnlijk luisteren naar deze
uitzending. Ik hoop dat hij niet zal bezwijken aan hetgeen ik nu ga zeggen … Ik wil dit project wijzigen. Ik wil
dit centrum, dat is een groot en zeer indrukwekkend gebouw direct aan de Zwarte Zee… Ten eerste, het
moet een niet-gouvernementeel project zijn, en ten tweede moet er twee andere delen ingericht worden voor
andere dan de kinderen die uit het hele land komen van sportscholen. Ik bedoel dat we daarnaast kinderen
uit de natuurkunde en wiskunde, de scholen van de natie, en van muziekscholen zouden moeten toelaten.
Het centrum van deze kinderen moet bestaan uit drie delen – sport, muziek en wiskunde. Ik heb grote hoop
dat in de koers van dit werk ….. Momenteel zijn er 200 jonge atleten uit het hele land, zij zullen voor 21
dagen blijven. Dezelfde regeling moet worden toegepast op de kinderen van muziekscholen, uit de
natuurkunde en wiskunde scholen. Dit zal ons en de specialisten die daar op de werkvloer zullen zijn, helpen
om de meest begaafde kinderen uit te kiezen, om een goede observatie te kunnen doen en om bijna
individueel met hen te kunnen werken, en hen te helpen bij de volgende fase om zichzelf te ontwikkelen aan
een universiteit of in het leven. Dus, we gaan samen in die richting. Heel erg bedankt.
ALEXANDER YUNASHEV, LIFE NEWS: Goedemiddag, mijnheer Poetin. Een jaar geleden heeft u
Chodorkovski vergeven. Hij beloofde u toen dat hij niet zou deelnemen aan de politiek. Maar vandaag
verklaart hij bijna zijn presidentiële ambities. Mijn vraag is, heeft u enige spijt?
VLADIMIR PUTIN: En waar wil hij president zijn? <Gelach>
ALEXANDER YUNASHEV: Mijn volgende vraag is deze. Is hij een politieke tegenstander of een
tegenstander en een patriot op de koop toe? Hoe ziet u dat?
VLADIMIR PUTIN: Nou, heb je een vraag of twee?
ALEXANDER YUNASHEV: Ik heb er drie!
VLADIMIR PUTIN: Drie! Wat zullen de anderen dan gaan doen, terwijl wij tot de ochtend aan het
debatteren zijn?
, de heer Chodorkovski heeft om gratie gevraagd, tenminste hij stuurde een relevante petitie en leek niet
van plan om deel te nemen aan de politiek. Maar toen ik een ‘pardon’ overwoog, was ik niet langer bezig met
wat hij wel niet kon doen, hij zich wel of niet zou bezighouden met de politiek. Het is zijn keuze en heeft het
recht om dat te doen als elke andere burger van de Russische Federatie, op voorwaarde dat hij voldoet aan
de vereiste criteria, zoals topposities in het land. , God helpe hem! Laat hem werken. Voor wat mijzelf
betreft, nam ik mijn besluit humanitaire overwegingen. Hij vertelde in zijn brief dat zijn moeder ernstig ziek
was. Je weet het, de moeder is heilig. ben niet ironisch. hij had bijna zijn termijn in de gevangenis
uitgezeten. Heeft het om hem daar te houden, gezien het feit dat niet eens de kans hebben om afscheid te
nemen van zijn moeder? Daar ging het over, en hij zei zo veel in zijn brief. heb er geen spijt van ik denk dat
ik het juiste deed.
———————————–(hieronder komt de rest)——————————–
To be continued. (wordt spoedig vervolgd, de Engelse vertaler is ook nog bezig, net als ik :-) )
Vertaling: Irma Schiffers
Bron: Kremlin News
Alle artikelen op deze site worden belangeloos geschreven ten bate van ‘humanity’ en mogen
gerepubliceerd en verspreid worden, mits voorzien van bron(-link)vermelding
http://irmaschiffers2014.wordpress.com/2014/12/19/persconferentie-van-poetin-18-december-2014/
“Politieke samenzwering”: de geheime oorlog tegen Rusland
in Het Complot 18 december 2014
De Russische economie is in een ‘perfect storm’ beland. De westerse sancties maakten het leven van de
beleidsmakers in het Kremlin al moeilijk, maar door de val van de olieprijs dreigt de zaak hopeloos te
worden.
De koers van de roebel is in een vrije val geraakt. Het is tot nu toe de grootste achteruitgang sinds de
roebelcrisis van 1998. In een half jaar tijd heeft de roebel de helft van haar waarde verloren. Wisselkantoren
slaan nieuwe matrixborden in. De nieuwe roebelkoers past er bijna niet meer op.
De daling van de olieprijs van 115 dollar per vat in juni tot minder dan 60 dollar raakt de economie. Olie en
gas zijn namelijk goed voor bijna 70 procent van de Russische uitvoer en voor de helft van de begroting.
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Minister van Financiën Anton Siluanov stelde eind vorige week dat zijn land dit jaar 140 miljard dollar aan
inkomsten mist door de lagere olieprijs en sancties. Door de schaarste aan geld stijgt de rente, waardoor
bedrijven hun investeringen terugschroeven. De lonen in de publieke sector zijn tot oktober 2015 bevroren.
Velen geloven dat de Verenigde Staten een geheime oorlog voeren tegen Rusland en dat de huidige crisis
onderdeel is van een samenzwering om de Russische economie naar de rand van de afgrond te duwen.
President Poetin heeft het Westen de schuld gegeven van de huidige crisis, en hij staat niet alleen.
Sommige westerse analisten zijn het met hem eens dat er een ‘economische oorlog’ wordt gevoerd. Veel
Russen zijn van mening dat de VS en Saoedi-Arabië de productie kunstmatig hoog houden in een poging de
prijs omlaag te drukken.
Ze willen Rusland en Iran op die manier het leven moeilijk maken,
schreef columnist Thomas L. Friedman voor The New York Times.
Op deze manier hebben de Amerikanen en de Saoedi’s ook de
laatste leiders van de Sovjet-Unie aangepakt: ‘pump them to death’,
aldus Friedman.
Eind vorige maand gaven de belangrijkste olieproducerende landen
onder druk van de Saoedi’s aan dat ze niet van plan zijn hun
olieproductie terug te schroeven, ook al is er sprake van een enorm
overaanbod.
“Waarom de VS en sommige van haar bondgenoten de olieprijs
omlaag willen duwen? Ze willen Rusland pijn doen,” zei de Venezolaanse president Nicolas Maduro.
De Iraanse minister van Oliezaken Bijan Zanganeh zei dat de sterke daling van de olieprijs het gevolg is van
een ‘politieke samenzwering’. “De aanhoudende neerwaartse trend van de olieprijs is een politieke
samenzwering die tot in het extreme wordt doorgevoerd,” zei hij.
[News.com.au]
© Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/politieke-samenzwering-de-geheime-oorlog-tegen-rusland/

Waarom Hamas niet langer op EU-terreurlijst staat
Een militaire parade van Hamas in de Gazastrook - Foto:AFP
door Shari Deira 17 dec 2014
Hamas staat niet langer op de lijst van terroristische
organisaties van de Europese Unie (EU). Het Europese Hof van
Justitie verwijdert Hamas van de lijst vanwege procedurele
bezwaren.
Sinds 2001 staat de militaire tak van Hamas op de lijst van
terreurorganisatie van de Unie. Later werd Hamas als geheel
opgenomen op de lijst.
Bewijs
Hamas is in beroep gegaan tegen de plek op de lijst, die er onder meer voor
zorgt dat tegoeden kunnen worden bevroren. Het Europese Hof oordeelt
woensdag dat bij het plaatsen van Hamas op de lijst van terroristische
organisaties, geen gedegen bewijs is geleverd.
Volgens onze bloggers
Afshin Ellian: Hoe meer kinderen sterven, hoe blijer de Hamas-leiders
Bewijzen dat Hamas een terroristische organisatie is, zouden vooral komen van
het internet en aantijgingen in de pers. Het Hof benadrukt dat het oordeel niet
betekent dat Hamas geen terroristische organisatie is, maar wel dat er
procedurele fouten zijn gemaakt.
Ondanks de verwijdering van de terreurlijst, blijven de tegoeden van
leden van Hamas de komende drie maanden bevroren. Nadat
juristen voldoende legitiem bewijs hebben verzameld om aan te
tonen dat Hamas inderdaad een terroristische organisatie is, mag
de club weer op de EU-lijst.
Vrijheid
Hamas is tevreden over de uitspraak van het Hof. Hamasfunctionaris Izzat al-Rishaq zegt dat Hamas inderdaad geen
terreurbeweging is maar 'beweging van nationale vrijheid'.
Israëlische politici van links tot rechts veroordelen de uitspraak. 'In
Europa zijn ze vast vergeten dat Hamas drie jongens heeft ontvoerd
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en duizenden raketten op Israëlische burgers heeft afgeschoten afgelopen zomer,' zegt Knesset-lid Danny
Danon tegen The Jerusalem Post. Premier Benjamin Netanyahu gaat ervan uit dat Hamas snel weer op de
lijst staat.
Hamas staat ook op de terreurlijst van de Verenigde Staten, Canada en Japan. In Australië en GrootBrittannië wordt alleen de militaire tak van Hamas gezien als terroristische organisatie. De bestookt Israël
regelmatig met raketten en pleegt aanslagen op burgers.
Vorige maand bleek dat Hamas, ondanks bevriezing van tegoeden, niet om geld verlegen zit. Met een
geschat vermogen van 1 miljard dollar, is Hamas de op een na rijkste terreurbeweging ter wereld. Hamas
haalt vooral veel geld binnen door hoge belastingen te heffen in de Gazastrook. Ook krijgt de groepering
donaties van rijke moslims en landen die de groep steunen.
Zondag hield Hamas nog een militaire parade in de Gazastrook, waarbij het liet zien dat Israël lang niet alle
wapens in beslag heeft genomen tijdens het offensief van afgelopen zomer. Met de parade vierde Hamas
het 27-jarige bestaan.
Ook kinderen kunnen zich aansluiten bij Hamas (foto: AFP)
http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2014/12/Waarom-Hamas-niet-langer-op-EU-terreurlijst-staat1667757W/?masterpageid=5572

Buitenaardse interventie via Rusland al jaren geleden voorspeld (video)
Heeft de rooms katholieke kerk in 1960 het verdere lot van de
wereld bepaald door het derde geheim en mandaat van Fatima
naast zich neer te leggen?
Zal hierdoor, zoals reeds jaren geleden werd gesteld door een
voormalige Jezuïet, onze redding komen vanuit Moskou via Kiev?
Iedereen heeft op dit moment waarschijnlijk wel een beetje het
gevoel dat wij in bijzondere tijden leven. Een moment in de tijd die
van historisch belang is voor de verdere toekomst van onze aarde.
In dat kader is het interessant om te kijken wat er zoal is voorspeld
door mensen binnen het machtige instituut van de rooms katholieke
kerk want wellicht vinden we daar een aantal aanknopingspunten.
Eén van de belangrijkste zaken binnen die kerk is altijd geweest het zogenaamde derde geheim van
Fatima.
Met Onze-Lieve-Vrouw van Fátima wordt Maria aangeduid die tussen mei en oktober 1917 zes keer
verschenen zou zijn aan de drie herderskinderen(Zuster) Lucia, Franceso en Jacintha nabij het Portugese
stadje Fátima.
Tijdens deze verschijningen zou Maria drie geheimen hebben prijsgegeven aan de kinderen, waarbij het
derde en laatste geheim pas in 1960 door de paus openbaar gemaakt mocht worden. Dit is nooit gebeurd en
pas in het jaar 2000 kwam er een officiële verklaring die eigenlijk niemand gelooft.
“Het derde geheim was lange tijd alleen bekend bij het Vaticaan. Dit zou in 1960 openbaar gemaakt worden
door de paus. Pas in 2000 werd het door Vaticaan-woordvoerder Joáquin Navarro-Valls bekendgemaakt. In
het visioen figureert een in het wit geklede bisschop die wordt neergeschoten terwijl hij met het kruis tussen
talloze gedode martelaren loopt. Dit visioen verklaart achteraf waarom het derde geheim een profetie was
van de aanslag die Mehmet Ali Ağca in 1981 pleegde op paus Johannes Paulus II. Die aanslag vond
eveneens plaats op 13 mei en de paus gelooft daarom dat het aan Onze-Lieve-Vrouw van Fátima te danken
was dat de kogel in zijn buik en niet in zijn hoofd terechtgekomen was. Later werd de operatief verwijderde
kogel verwerkt in de kroon van het beeld van Maria van Fátima”.
Iemand die een groot deel van zijn leven in en rond het Vaticaan heeft doorgebracht was de voormalig
Jezuïet Father Malachi Martin. Wat hij te zeggen had over het derde geheim van Fatima was heel
interessant in het licht van de gebeurtenissen die nu plaatsvinden.
Volgens hem had zowel het tweede als het derde geheim betrekking op Rusland. Hij zegt dat het derde
geheim inhield dat de toenmalige paus een mandaat kreeg om in 1960 in feite te fuseren met de Russisch
orthodoxe kerk. Wanneer de paus hier geen gebruik van zou maken dan zou er een vreselijke oorlog volgen
en de katholieke kerk van binnenuit worden vernietigd.
Martin vertelde dat hij persoonlijk buiten de woonvertrekken van paus Johannes XXIII stond te wachten toen
deze in 1960 samen met kardinaal Bea en anderen het document met het derde geheim las. De toenmalige
paus besloot niet te handelen volgens het mandaat en ook pausen die na hem kwamen besloten vanwege
uiteenlopende redenen om dit ook niet te doen.
In plaats van dat ze de waarschuwing en het advies/mandaat van Fatima opvolgden en daarmee een soort
eenheid binnen de kerk zouden hebben bewerkstelligd, besloten ze in 1963 wél om iets anders te gaan
doen, zoals wij schreven in een artikel over de macht van Lucifer (satan).
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"Malachi Martin, ex-Jezuïet, priester en insider van het Vaticaan, schrijft in zijn boek “Windswept House: a
Vatican Novel” dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter basiliek te Rome. Tijdens
deze gebeurtenis met de naam “Het op de troon plaatsen van de gevallen aartsengel Lucifer” werd satan
formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan.
Gelijktijdig werden er in Amerika rituelen gehouden om deze “troonsbestijging” te bekrachtigen. Paus Paulus
de Zesde, die van 1963 tot 1978 in funktie was, zou ooit hebben gezegd: “De rook van satan is de kerk
binnengekomen en is rond het altaar”, waarmee hij doelde op het satanische ritueel. En hij kon het weten,
gekozen een week vóór het ritueel... De Kerk heeft zich in het geheim dus officiëel onder de macht van
Satan gesteld.
Was zij voor 1963 al een occult bolwerk, na het ritueel is het met het Vaticaan volkomen de demonische kant
opgegaan. Helaas weten vele oprechte priesters, bisschoppen en katholieken hier niets vanaf. Toch doet dat
niets af aan het feit dat ze momenteel vastzitten in een occult bolwerk dat een sleutelrol speelt in de
komende Nieuwe Wereld Orde.
Verder schrijft Martin in een ander boek, The Keys of this Blood: “het incident van satanische pedofilie rituelen en praktijken - werd reeds gedocumenteerd door bepaalde bisschoppen en priesters zo wijd
verspreid als van Turijn in Italië tot aan South Carolina in de Verenigde Staten. De sektarische praktijken van
satanische pedofilie worden door professionals beschouwd als het hoogtepunt van de rituelen van de
Gevallen Aartsengel”.
Father Martin heeft daarna en tot aan zijn dood volgehouden dat de redding van de wereld moet komen via
Moskou en Kiev. Twee steden die op dit moment aktueel en prominent in het nieuws zijn. In de laatste paar
minuten van onderstaande video kun je hem dat ook persoonlijk horen zeggen.
Er zijn meer prominente katholieken geweest die hebben voorspeld dat Rusland een heel prominente rol zal
spelen.
Op 14 september werd de in 1961 overleden katholieke non Elena Aiello, zalig verklaard. Zij kreeg dikwijls
visioenen en dat niet alleen, maar ieder jaar op Goede Vrijdag begon ze hevig te bloeden uit haar voorhoofd.
Ook zij deed een aantal voorspellingen aangaande Rusland, waaronder:
“Rusland zal spoedig alle landen en in het bijzonder Italië veroveren en
hun vlag zal gehesen worden op de Sint-Pietersbasiliek. Italië zal het
toneel worden van een grote revolutie en Rome zal gezuiverd worden met
bloed omwille van zijn vele zonden en speciaal voor de zonde van
onzuiverheid. De kudde zal uiteen gedreven worden en de Paus zal hevig
te lijden hebben.”
De meeste van de katholieke voorspellers zien Rusland als het kwade land
dat de wereld zal veroveren als straf voor de goddeloosheid van de mens,
behalve Father Martin die duidelijk spreekt over de redding van de wereld
door Rusland.
Had de paus in 1960 dankzij het derde geheim en mandaat van Fatima de
keus om voor het goede in de wereld te kiezen en hebben hij en zijn
opvolgers precies het tegenovergestelde gedaan? Hebben zij voor het
kwade gekozen door de katholieke kerk in 1963 in te lijven bij het
satanische rijk?
Is wat de voorspellers binnen de katholieke kerk zien als Goddelijke
boodschappen misschien niets anders geweest dan telepathisch contact
met buitenaardsen? Hebben die op deze manier laten weten dat wanneer
de aarde volledig ten onder dreigt te gaan aan de satanische overheersing
zoals die op dit moment plaatsvindt, zij zullen ingrijpen?
Is dat de reden dat ze een overeenkomst hebben gesloten met Vladimir Poetin en zijn Rusland? Zullen de
voorspellingen uitkomen omdat deze Russische leider een afspraak heeft gemaakt met “goede”
buitenaardsen waardoor hij in staat wordt gesteld om de “kwade/satanische” buitenaardsen waarmee het
Westen/Amerika een overeenkomst heeft gesloten, te verslaan?
Allemaal vragen waar op dit moment nog geen sluitend antwoord op te geven is. Wat wel duidelijk lijkt is dat
Rusland een belangrijkere rol zal spelen dan die de gemiddelde mens op dit moment verwacht.
Bronnen: Wikipedia ; Medjugorje BN Efpk
https://www.youtube.com/watch?v=az4dzdS79jU
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7832:buitenaardse-interventie-via-ruslandal-jaren-geleden-voorspeld-video&catid=12:et&Itemid=25
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De chaos is nu compleet
Dit jaar heeft nog enkele weken te gaan, maar in veel opzichten
zullen het misschien wel de meest turbulente van 2014 worden.
Terwijl hier de politiek rollebollend over elkaar heen valt aangaande
onze vrije artsenkeuze, gebeuren er op het wereldtoneel echt
schokkende dingen.
Die schokkende dingen vinden op dit moment vooral plaats op
financiëel vlak en dan hebben we het uiteraard over Rusland.
De kranten staan vol van de berichten over de val van de Roebel en
de paniek die is uitgebroken onder de Russische bevolking.
De situatie op de valutamarkten werd einde dag afgelopen dinsdag zo heftig dat alle handel in Dollar/Roebel
transacties werd stilgelegd. Met andere woorden, de Roebel is in feite een waardeloze valuta geworden
waar niemand in het Westen zich aan wil branden.
De burgers in Rusland hebben te maken met situaties zoals destijds in deWeimar Republiek, waarbij prijzen
dagelijks omhoog schieten en waar iedereen die nog Roebels heeft zijn best doet om daar zo snel mogelijk
iets voor te kopen, zolang de prijzen nog enigszins op te brengen zijn.
Het deed ook weinig goeds voor de wereldwijde financiële markten en de Westerse beurzen beleven dan
ook de slechtste tijd van dit jaar.
Kort maar krachtig samengevat door Zerohedge: Er heerst totale chaos.
We zijn nu op een punt beland waarop het eigenlijk voor niemand mogelijk is om goed te voorspellen hoe
het nu verder zal gaan.
Wel was er gisteren nog een bericht wat niet veel goeds beloofd over dat Goldman Sachs heeft besloten
praktisch geen Roebel transacties meer uit te voeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat Russische
staatsobligaties in Roebels niet meer verkocht kunnen worden in Dollars. Dit houdt dan vervolgens in dat als
meer banken dit voorbeeld zullen volgen Russische banken volkomen geïsoleerd zullen raken en
afgesneden van Westerse valuta. En waar Goldman Sachs gaat, daar zullen anderen gaan.
De mainstream media beginnen berichten te verspreiden dat alhoewel Poetin net is uitgeroepen tot persoon
van het jaar in Rusland, deze Roebel affaire hem waarschijnlijk de kop gaat kosten. Propagandakanon de
Telegraaf weet dit in hun gedrukte versie te "onderbouwen". Zij laten een Russische vrouw aan het woord
die zegt dat haar lesbische vriendinnen die enkele maanden geleden Poetin volop steunden, dit nu niet meer
doen. Dit laatste zal Poetin geen slapeloze nachten bezorgen, maar hij heeft wel degelijk een probleem wat
nu ontstaat door deze valutaoorlog.
Volgens Zerohedge heeft hij hooguit enkele weken de tijd om alternatieve financiering te vinden en die zal uit
het oosten moeten komen. Dat het nu tijd is voor actie en dat hij nu in feite wordt gedwongen om de
volgende logische stap te maken.
Die is het volkomen laten vallen van de Dollar en samen met China misschien een nieuwe muntsoort
creëren die vanuit China wordt gedekt door goud en vanuit Rusland via hun natuurlijke hulpbronnen zoals
olie en gas, maar ook diamanten.
Ondertussen gaat Amerika onverminderd verder op hun ramkoers richting Rusland met het afkondigen
van weer nieuwe sancties:
President Barack Obama zet eind deze week zijn handtekening onder een wet waardoor Rusland met
nieuwe sancties te maken krijgt. Dat heeft het Witte Huis dinsdag laten weten.
Zoals we weten heeft het Congres in Amerika de juridische grondslag voor de komende oorlog met
Rusland goedgekeurd en ook onder die wet zet Obama deze week zijn handtekening. De Russen hebben
hierop gereageerd door te verklaren dat hier absoluut van hun kant een antwoord op zal komen.
De NAVO vliegtuigen zijn al begonnen met de bevoorrading van het Oekraïense leger zoals we hebben
gezien.
De bevolking van het oostelijk deel van de Oekraïne interesseert het Westen niet. Hoe meer er daar
omkomen en hoe sneller, des te beter.
De ellende in het oosten van Oekraïne neemt toe. Vooral voor kinderen en bejaarden is er sprake van
levensbedreigende omstandigheden nu de winter op komst is. Daarvoor heeft de Hoge Commissaris voor de
mensenrechten van de Verenigde Naties, Zeid Ra'ad al-Hussein, maandag gewaarschuwd.
De enige vraag die nu nog open staat is hoelang het zal duren voordat Russische tanks inderdaad het
oostelijk deel van de Oekraïne zullen binnenrollen. Poetin is heel duidelijk geweest dat hij niet passief zal
toekijken hoe de mensen daar worden uitgemoord.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8731:de-chaos-is-nucompleet&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Kreeg paus laatste waarschuwing buitenaardsen? (video)
Een voorganger van de huidige paus Franciscus, Johannes XXIII, legde de
instructies van het Derde geheim van Fatima volkomen naast zich neer.
De gevolgen daarvan zijn desastreus en misschien krijgt Franciscus een
laatste waarschuwing om de fout van zijn voormalig collega te herstellen.
Op 15 december werd er een heldere UFO waargenomen boven Rome.
Deze werd eerst gesignaleerd boven het Vaticaan en zette vervolgens
koers naar de Sint Pieter.
Op de volgende afbeelding zie je de Sint Pieter met rechts daarvan de
UFO. De bewegende beelden zijn te zien in de video onderaan dit artikel.
Achter de schermen speelt er veel meer dan wij denken. Het is niet alleen
datgene wat wij waarnemen, maar ook de machtsstrijd tussen
buitenaardse rassen waarmee wij te maken hebben. Onze westerse
wereld staat onder controle van een bijzonder kwaadaardig buitenaards
ras, zoals wij schreven in een eerder artikel:
Is er misschien een verband tussen de kinderen met de pikzwarte ogen en de Gray aliens? Hun boodschap
via de graancirkel klinkt vriendelijk genoeg, maarnet zoals Israël zijn ook de Grays meesters in deceptie.
Zo weten we dat de Amerikaanse overheid samenwerkt met een bijzonder kwaadaardige versie van dat ras.
Die ook bekend staan onder de naam Zeta Reticulians of Reticulians omdat ze afkomstig zijn van een binair
zonnenstelsel met de naam Zeta Reticuli.
Naast de Reticulians heeft de Amerikaanse overheid ook contact met de Alpha Draconians (beter bekend
als de Reptielen) volgens de website Humansarefree.
De Reticulians zijn verantwoordelijk voor alle ontvoeringen en vee verminkingen, terwijl de Reptilians
degenen zijn die onze leiders aansturen en verantwoordelijk zijn voor de slavernij van het mensenras.
De katholieke kerk en de paus hebben duidelijk gemaakt dat ook zij hebben gekozen voor de kwaadwillende
buitenaardsen. Dit blijkt onder andere uit het Derde geheim van Fatima en de getuigenissen van een ex
Jezuïet, Father Malachi Martin.
Iemand die een groot deel van zijn leven in en rond het Vaticaan heeft doorgebracht was de voormalig
Jezuïet Father Malachi Martin. Wat hij te zeggen had over het derde geheim van Fatima was heel
interessant in het licht van de gebeurtenissen die nu plaatsvinden.
Volgens hem had zowel het tweede als het derde geheim betrekking op Rusland. Hij zegt dat het derde
geheim inhield dat de toenmalige paus een mandaat kreeg om in 1960 in feite te fuseren met de Russisch
orthodoxe kerk. Wanneer de paus hier geen gebruik van zou maken dan zou er een vreselijke oorlog volgen
en de katholieke kerk van binnenuit worden vernietigd.
De toenmalige paus Johannes XXIII legde het geheim van Fatima naast zich neer en besloot iets
heel anders te doen.
In plaats van dat ze de waarschuwing en het advies/mandaat van Fatima opvolgden en daarmee een soort
eenheid binnen de kerk zouden hebben bewerkstelligd, besloten ze in 1963 wél om iets anders te gaan
doen, zoals wij schreven in een artikel over de macht van Lucifer (satan).
"Malachi Martin, ex-Jezuïet, priester en insider van het Vaticaan, schrijft in zijn boek “Windswept House: a
Vatican Novel” dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter basiliek te Rome. Tijdens
deze gebeurtenis met de naam “Het op de troon plaatsen van de gevallen aartsengel Lucifer” werd satan
formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan.
Het is ook niet voor niets dat er nu een Jezuïet tot paus is benoemd. Een ogenschijnlijk vriendelijke man,
maar wel een die de navolgende eed heeft afgelegd.
Deze eed is verplicht voor álle Jezuïeten: “Ik verklaar dat ik geen opinie of wil van mijzelf heb (...) maar
zonder te aarzelen elk commando dat ik ontvang van mijn superieuren in de Militie van de Paus en van
Jezus Christus zal gehoorzamen”.
“Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal
voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, protestanten en liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te
doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal
sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven
deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van
hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen.
Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende
touw, het staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de
persoon of personen (...) zoals ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de paus of
superieur van de broederschap van het Heilige Geloof, van de Orde van Jezuïeten”
Ogenschijnlijk is deze man begaan met het lot van de armen, maar ondertussen is zijn werkelijke agenda de
wereldbevolking te sturen naar een wereldwijd soort communistische staatsvorm, in feite het promoten van
Agenda 21.
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Zo schreef hij enkele weken geleden een document waarin hij het kapitalisme “de nieuwe tirannie” noemde.
Daarin roept hij dan ook op tot structurele veranderingen waardoor er volledige gelijkheid onder mensen zal
ontstaan en dit uiteraard onder leiding van een centrale wereldregering.
Vlak nadat hij dit document heeft geschreven verschijnt er een UFO. Deze is eerst te zien boven het
Vaticaan en begeeft zich vervolgens in de richting van de Sint Pieter.
Is het misschien een UFO die toebehoort aan de “goede” buitenaardsen waarmee Vladimir Poetin een
overeenkomst heeft gesloten. Een UFO die de paus komt waarschuwing dat de klok op twee voor twaalf
staat en dat hij alsnog de mogelijkheid heeft om de fout van zijn voorganger goed te maken?
Het is te hopen, maar aan de andere kant, eens een Jezuïet, altijd een Jezuïet.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8745:paus-krijgt-bezoek-vanufo&catid=12:et&Itemid=25

Drie dagen vooraf waarschuwing voor een asteroide
Eén van de grotere gevaren voor de mensheid is een asteroïde die
onverwacht richting aarde koerst.
Volgens berekeningen van de ESA (European Space Agency)
krijgen wij hooguit drie dagen vooraf waarschuwing wanneer dit het
geval zal zijn. De Russische onderzoeker, Vadim Chernobrov, zegt
dat er diep onder het zand op de bodem van het Vygozero meer in
de Russische republiek Karelia, een meteoriet ligt die ongeveer een
ton weegt. “Op 1 december vloog er een hemellichaam in een
oostelijke richting rond acht uur in de ochtend. De meteoriet maakte
praktisch geen geluid terwijl het naar beneden viel en het meest luide geluid dat het maakte was het moment
dat het ijs in het meer werd geraakt”. Hij voegde eraan toe dat dit door weinig mensen was gezien omdat het
en een dun bevolkt gebied betreft en het vroeg in de ochtend was. Duikers zijn erin geslaagd om het object
onder het zand op de bodem van het meer te lokaliseren.
Verwacht niet dat je bovenstaand soort berichten terug zult vinden in de mainstream media. De
machthebbers hebben er geen baat bij dat je weet dat er zomaar stukken puin uit de ruimte die een ton
wegen, zomaar op aarde neerstorten. Dan zou de bevolking kunnen eisen dat men wat aan deze
bedreigingen doet in plaats van zich bezighouden met zinloze oorlogen.
Of we het nu leuk vinden of niet, feit is dat we steeds vaker te maken zullen krijgen met stukken ruimtepuin
die in de vorm van asteroïden onze kant op komen.
In dat kader hebben we onlangs kunnen zien hoe NASA bewust de bevolking misleidt door te doen
voorkomen alsof er geen toename is in het aantal asteroïden die in de vorm van meteorieten, meestal
brandend, onze atmosfeer binnendringen. Volgens een bericht op Yahoo heeft de ESA (European Space
Agency) bij monde van Gerhard Drolshagen verklaard dat wanneer er een asteroïde richting aarde komt we
hooguit drie dagen van tevoren worden gewaarschuwd.
Er wordt dan een optimistisch toontje aan gegeven, door te zeggen dat dit nog steeds veel beter is dan de
vier minuten waarschuwing die we zouden krijgen als er nucleaire raketten door het luchtruim zouden
vliegen. Het effect van beiden is ongeveer te vergelijken, dus wat dat betreft heeft hij gelijk.
De ESA is ook begonnen met een simulatieprogramma om uit te vinden wat er zou gebeuren wanneer een
gemiddelde asteroïde de aarde zou raken. Dat schijnt toch niet zo gemakkelijk te zijn vanwege het grote
aantal variabelen. Dan moet je denken aan zaken zoals massa, snelheid, compositie en hoek van de inslag.
Wat er in ieder geval wel uit die simulatie kwam is dat men eigenlijk pas drie dagen van tevoren genoeg
weet van al die variabelen om een exacte voorspelling te kunnen doen.
Dan wordt er vervolgens gezegd dat drie dagen voldoende is om een aanzienlijke hoeveelheid levens te
kunnen redden. Wat er dan niet bij wordt gezegd, is om welke levens het zou gaan.
Dit zal dan waarschijnlijk niet de doorsnee burgerbevolking zijn van dat betreffende gebied, maar wel de elite
die met een waarschuwing van drie dagen voldoende tijd zal hebben om zich te verbergen in hun goed
voorbereide schuilplaatsen.
Uit alles blijkt dat er weinig of niets wordt gedaan om de gewone bevolking te behoeden voor naderend
onheil uit de ruimte. Die ton wegende meteoriet die terechtkwam in een verlaten gebied in Rusland had voor
hetzelfde geld een dichtbevolkte stad in ons land kunnen raken.
Hoewel er dan voor de hele grote asteroïden een waarschuwing zal komen drie dagen vooraf, zal dit niet
gebeuren voor al de kleinere brokstukken.
Stop dus met die zinloze oorlogen en begin met een waarschuwings- en onderscheppingssysteem om de
groeiende stroom grote en kleine asteroïden te “vangen”.
Bronnen: Yahoo News ; Sott Net
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8756:drie-dagen-voorafwaarschuwing-voor-een-asteroide&catid=35:universum&Itemid=48
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Alle wegen leiden naar Lucifer (video)
Alles begint bij Lucifer, Satan. De huidige macht in deze wereld is in
handen van mensen die hem aanbidden.
En diegenen waarvan jij denkt dat ze de macht hebben zijn niet meer dan
trekpoppen op het wereldtoneel.
Regelmatig lees je verhalen over hoe de Zwarte Paus, baas van de
Jezuïeten, de machtigste man op aarde zou zijn. Dat is niet zo want
boven hem vind je een aantal families uit The Papal Bloodlines, die direct
afstammen van Satan en zij bepalen uiteindelijk wat er gebeurt in de wereld.
De Papal Bloodlines, de directe afstammelingen van Lucifer, bestaan uit een aantal families, dit zijn ze:
Orsini
Breakspear
Aldobrandini
Farnese
Somaglia
Hieronder volgt een schema met de werkelijke machtsstructuur op aarde, zoals opgetekend door de
auteur Eric Phelps.
De twee mensen die in de praktijk deze bloedlijnen vertegenwoordigen zijn:
Pepe Orsini - Italy
Henry Breakspear - Macau, China
De meest machtige man ter wereld is Pepe Orsini, ook wel genoemd de Grijze Paus. Niet de Witte Paus en
ook niet, zoals vaak wordt aangenomen, de Zwarte Paus.
Nog iets verder naar beneden vinden we de meest
machtige organisatie ter wereld, de Jezuïeten. Deze orde,
ook wel genoemd de geheime dienst van het Vaticaan,
staat onder leiding van een Generaal, beter bekend als de
Zwarte Paus. En ja, de Zwarte Paus is machtig, maar niet
de machtigste man op aarde.
Onder de Jezuïeten vind je ook de Illuminati en dat zijn
niet, zoals veel mensen denken, de bekende families zoals
de Rockefellers. De dertien families van de Illuminati zijn:
House of Borja
House of Breakspeare
House of Somaglia
House of Orsini
House of Conti
House of Chigi
House of Colonna
House of Farnese
House of Medici
House of Gaetani
House of Pamphili
House of Este
House of Aldobrandini
Vanaf 1963 hoort ook het Vaticaan officiëel bij de club van Satan. Dit is bekend geworden door een
inmiddels overleden Jezuïeten priester Father Malachi Martin die een boek schreef over deze gebeurtenis.
Malachi Martin, ex-Jezuïet, priester en insider van het Vaticaan, schrijft in zijn boek “Windswept House: a
Vatican Novel” dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter basiliek te Rome. Tijdens
deze gebeurtenis met de naam “Het op de troon plaatsen van de gevallen aartsengel Lucifer” werd satan
formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan. Gelijktijdig werden er in Amerika rituelen gehouden om deze
“troonsbestijging” te bekrachtigen. Paus Paulus de Zesde, die van 1963 tot 1978 in funktie was, zou ooit
hebben gezegd: “De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar”, waarmee hij doelde op
het satanische ritueel. En hij kon het weten, gekozen een week vóór het ritueel...
De Kerk heeft zich in het geheim dus officiëel onder de macht van Satan gesteld. Was zij voor 1963 al een
occult bolwerk, na het ritueel is het met het Vaticaan volkomen de demonische kant opgegaan. Helaas
weten vele oprechte priesters, bisschoppen en katholieken hier niets vanaf. Toch doet dat niets af aan het
feit dat ze momenteel vastzitten in een occult bolwerk dat een sleutelrol speelt in de komende Nieuwe
Wereld Orde.
Verder schrijft Martin in een ander boek, The Keys of this Blood: “het incident van satanische pedofilie rituelen en praktijken - werd reeds gedocumenteerd door bepaalde bisschoppen en priesters zo wijd
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verspreid als van Turijn in Italië tot aan South Carolina in de Verenigde Staten. De sektarische praktijken van
satanische pedofilie worden door professionals beschouwd als het hoogtepunt van de rituelen van de
Gevallen Aartsengel”.
Vrij kort voor zijn dood gaf Malachi Martin nog enkele interviews waarin hij de satanische praktijken binnen
de kerk bevestigt. Een kort gedeelte van zo’n interview vindt je onderaan dit artikel.
Lucifer, Satan, heeft de wereld in haar greep. Niet zo vreemd dat de pedofielen in de topfunkties rustig
achterover leunen en zich nergens druk over maken. Bijna alles op deze wereld, iedere organisatie of
struktuur, eindigt of begint bij Satan.
Desondanks, als je alle mensen wereldwijd in die machtsposities afzet tegen de totale bevolking dan praat je
over slechts een fractie. Het Licht en de liefde is écht in de meerderheid! Maar pas als de sheeple een keer
wákker worden en beseffen dat ze zich niet hoeven laten besturen en domineren door Satan, misschien dán
zal er wat veranderen.
Bronnen: Avro Community, Vrije Wereld, Godlike Productions, Vatican New World Order,
https://www.youtube.com/watch?v=stMgtPH8S-A
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3444:alle-wegen-leiden-naar-lucifervideo&catid=53:blijvend-actueel&Itemid=71

MH17, Oekraiense jet komt terug zonder raketten
Ondanks dat de overheid van de Oekraïne blijft volhouden dat er op 17 juli geen militaire toestellen in het
oosten van de Oekraïense actief waren, schijnt het tegendeel waar te zijn.
Er is een nieuwe getuige naar voren gekomen die zegt dat één van die Oekraïense jets terugkeerde zonder
air-to-air raketten.
Er is een nieuwe getuige die zegt dat op die bewuste middag dat vlucht MH17 werd neergeschoten, er een
Oekraïense SU-25 jet vertrok van een basis in het oostelijk deel van Dnjepropetrovsk. Toen dit vliegtuig
vertrok was het bewapend met twee air-to-air raketten en toen het terugkwam waren deze verdwenen.
De man heeft zich gemeld bij de Russische krant Komsomolskaya Pravda en zegt op die bewuste dag
werkzaam te zijn geweest op de militair basis van waar dit vliegtuig vertrok.
Er vertrokken in totaal drie toestellen, maar twee keerden niet terug, waarschijnlijk omdat ze waren
neergeschoten. De derde, die wel terugkeerde, was degene waarbij de air-to-air raketten waren verdwenen.
De getuige wordt door de krant Alexander genoemd omdat men zijn identiteit wil beschermen omdat zijn
familie nog in de Oekraïne woont.
Alexander zegt dat de piloot van het toestel dat terugkeerde er erg angstig uitzag. Verder zegt hij er absoluut
zeker van te zijn dat dit toestel was uitgerust met air-to-air en niet air-to-ground raketten.
Verder kan Alexander zich herinneren dat hij de geschrokken piloot iets hoorde zeggen in de trant van:
“verkeerd vliegtuig” en “het vliegtuig was op de verkeerde plek op de verkeerde tijd”.
Op de vraag van de krant aan Alexander of de piloot zich misschien vergist had in het vliegtuig, zei hij: “Dat
zou kunnen. Hij was op een behoorlijke afstand en had misschien niet goed gezien om wat voor vliegtuig het
precies ging.”
Om deze air-to-air raketten met succes te kunnen afvuren, hoeft het vliegtuig niet vlak in de buurt te zijn
want deze raketten hebben een bereik van meer dan tien kilometer.
Hij vertelt verder dat deze air-to-air raketten eigenlijk helemaal niet meer gebruikt worden en dat ze al waren
afgeschreven. Echter, ongeveer een week voor die bewuste dag in juli werden ze plots weer actief in dienst
genomen. Terwijl ze al jarenlang niet meer waren gebruikt en eigenlijk een overblijfsel zijn uit de Sovjet tijd.
Hij geeft ook de naam van de vlieger van de SU-25 die zonder air-to-air raketten terugkwam. Het zou gaan
om de ongeveer 30-jarige Captain Voloshin.
Verder bevestigt Alexander dat de Oekraïne loog over dat ze die dag geen militaire toestellen in de lucht
hadden. Er werden dagelijks missies gevlogen en zo ook die dag.
De krant Komsomolskaya Pravda zegt dat ze de papieren van deze man hebben gecontroleerd en dat hij
geen acteur of iets dergelijks is en wel degelijk echt lijkt te zijn.
Of de getuige daadwerkelijk echt is en inderdaad dat gezien en gehoord heeft waarover hij vertelt in het
interview, is voor ons niet te controleren.
Voor veel mensen in het Westen zal de getuigenis van deze man wel weer bestempeld worden als
Russische propaganda.
Misschien een idee voor de Onderzoeksraad om deze man zelf eens te interviewen? Of zou dat teveel
gevraagd zijn?
Bron: Komsomolskaya Pravda
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8757:mh17-oekraiense-jet-komtterug-zonder-raketten&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Vakantieperiode, hoaxes, false flags, wo3 en de overwinning
Bijna nadert het einde van 2014 en dus zal ik mij de komende dagen
richten op het doorbrengen van tijd met mijn dochter, waardoor ik
minder tijd heb om te schrijven. Zoals velen inmiddels weten moet ik
leven van donaties en dus hoop ik dat mensen mij willen steunen
om zo mijn vaste lasten te kunnen voldoen en ook het komende jaar
door te kunnen blijven gaan met mijn werkzaamheden (ziehier).
Iedereen die tot nu toe geholpen heeft en er voor gezorgd heeft dat
ik de website draaiende heb kunnen houden – ondanks alle
weerstand en pogingen om mij onderuit te halen op basis van de
meest verschrikkelijke vormen van smaad en laster – wil ik heel erg
bedanken voor de financiële en morele steun. De recherche doet
natuurlijk niets met mijn aangiftes, omdat inmiddels glashelder is dat
de aanvallen op mijn persoon juist vanuit overheidswege
georganiseerd zijn. Toch ga ik hier zeker met een goede advocaat werk van maken en zorgen dat de
onderste steen boven komt.
Het afgelopen jaar was het jaar van de opkomst van ISIS en de Westerse gedirigeerde coup van Oekraïne
en daarmee het opvoeren van de dreiging richting Rusland. Het doel lijkt duidelijk: de derde wereldoorlog en
binnenlandse terreur doen ontketenen. Al vanaf het begin dit jaar voorspelde ik de coup in Oekraïne en
voorspelde ik false flag aanslagen – of ‘hoaxes’ zo u wilt – binnen Westerse landen. Van veel aanslagen
hebben we inmiddels kunnen ontdekken dat dit hoaxes zijn. Niet iedereen zal dit kunnen of willen inzien.
Echter staat als een paal boven water dat deze aanslagen er op aan moeten sturen dat de angst voor de
zelfgeschapen terreurgroep ISIS moet groeien. We hebben de afgelopen tijd aanslagen gezien en er zullen
er steeds meer gaan komen, want de geheime diensten zullen er alles aan doen om de bevolking bang te
maken. Of die aanslagen nu wel of niet nep zijn, ze zullen moeten bijdragen aan het beeld van
verschrikkelijke terreur en dus de politiestaat moeten helpen introduceren. Het streven zal zijn om in Amerika
‘martial law’ op te gaan leggen en toe te werken naar een burgeroorlog. Datzelfde zal ook in Europa
aangewakkerd worden en uiteindelijk zal de wereld meegezogen worden in een zelfgeschapen wereldoorlog
die nu al sluimerend plaatsvindt, maar dan ook op eigen bodem voelbaar wordt.
Om alles nog voelbaarder te maken zal vermoedelijk de dollar inklappen en zal dus ook de Amerikaanse en
dien ten gevolge de Europese economie, verder instorten. De schuld van dat alles zal natuurlijk bij Rusland
liggen en linksom of rechtsom zal er een reden gevonden worden om Rusland aan te vallen. Of nu het
conflict om Oekraïne de aanleiding is, een false flag in Oekraïne of de mogelijkheid van de BRICS landen
om de dollar in een val te trekken, zal moeten blijken. Duidelijk is dat de NAVO uit is op oorlog met Rusland.
Een oorlog met Rusland zuigt vervolgens alle partners van Rusland mee. China, Iran, Noord Korea en Syrië
zullen waarschijnlijk gaan ontploffen. De Westerse ISIS huurlingen zullen natuurlijk hun rol in het Midden
Oosten spelen en tegelijk door middel van binnenlandse terreur, chaos in Europa, Amerika en Australië
veroorzaken. Zo gaan we in een wereldoorlog belanden en ook op eigen bodem politiestaat maatregelen
zien.
Een wereldoorlog levert allerlei sub-problemen op. Zo zullen er mogelijk voedseltekorten ontstaan of zal de
zelfgeschapen terreurgroep wellicht iets kunnen doen met chemische of biologische wapens. Kortom, ik ben
weinig hoopvol voor de plannen van de zionistische planners achter de toekomstige chaos. Het zal allemaal
draaien om de stelregel ‘Problem, Reaction, Solution’. Het doel is de menselijk energie van angst en
uitputting op te wekken en tegelijk – gepland – veel slachtoffers te maken. Het is aan de mensheid om
ervoor te kiezen of we ons mee laten zuigen en tegen elkaar op laten hitsen door de leugens van overheden
en hun propaganda media.
In mijn optiek worden de wereldreligies gebruikt om de mensen het gevoel te geven dat ze voor een heilig
doel vechten. En die religieuze programmering moet de profetieën doen vervullen. Ondertussen zorgt juist
die programmering en die geloofsovertuiging voor de geplande energetische draaikolk die de Saturnusmatrix voedt, in stand houdt en definitief in haar machtspositie moet verankeren. De mensheid wordt
gebruikt om de Saturnus-matrix te helpen vestigen. Daarom worden de agenda’s van de religies gebruikt.
Zijn dienen als aansturing en mind control mechanieken om gepland bepaalde energieën op geplande
tijdstippen te genereren. Bloedoffers horen daarbij. Bloedoffers die goed getimed zijn en daardoor op de
geplande momenten de benodigde energie voor deze satanische Saturnus-matrix moeten genereren. Die
bloedoffers moeten plaatsvinden op goed getimede tijdstippen. Daarom volgt men de tijdlijnen van de grote
religieuze boeken. Die mind control boeken moeten ervoor zorgen dat hele massa’s mensen precies doen
wat de planners van het programma van de Saturnus-matrix in die fase uit willen voeren – die de juiste vorm
van energie opwekken – op het moment dat die energie benodigd is. Geconcentreerde en gefocuste angstenergie en bloedoffers zijn de elementen die van grote energetische waarde zijn. De focus van die energie
dient een hoger doel. De religies helpen die energie volgens een tijdlijn op te wekken. Daarom komen
profetieën uit, omdat het een softwareprogramma is wat vooraf geprogrammeerd is en ten doel heeft de
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satanische Saturnus-matrix definitief in haar machtspositie te bevestigen en onomkeerbaar te maken. De
verschillen in de religies leveren de basis voor geplande en goed getimede conflicten met de daarbij
vrijkomende of gegenereerde menselijke energie. Daarom zijn de religies op sommige punten
overeenkomstig en op andere conflicterend. Het zijn vooraf geprogrammeerde softwareprogramma’s die een
tijdlijn volgen. Wilt u meer weten over de Saturnus-matrix, leest u dan mijn artikelen daarover.
Voor nu wens ik u alvast fijne feestdagen en hoop ik dat iedereen de mind control methodes doorziet en
meehelpt ze te doorbreken. De mensheid is namelijk in staat om de machtsstructuur van de Archontische
hybride elite te doorbreken als we ‘nee’ gaan zeggen tegen elke vorm van mind control en ons geloof in de
grote profetieën en boeken die de genoemde programmering helpen tot uitvoering te brengen, loslaten. De
menselijke ware capaciteit ligt juist in het doorbreken van deze matrix-gevangenis. Het is een kwestie van
het nemen van de beslissing om te zeggen “tot hier en niet verder”. Onze ziele-energie, onze scheppende
kracht, mag niet gestolen worden en gefocust worden voor de realisatie van de vestiging van de Saturnusmatrix. Tot hier en niet verder. De kracht van de energie die uitgaat van dat woordje ‘nee‘ en het wilsbesluit
‘tot hier en niet verder‘ is sterker dan u denkt. Laat elke vorm van programmering los. Zet de religies
overboord. Laat uw energie niet langer focussen of stelen. Wees de baas over uw eigen ziel en geef uw hart
aan geen enkele religie. De mind control van religie steelt uw scheppende kracht terwijl wij die kracht juist
kunnen benutten om deze matrix-gevangenis (deze cocon van beperkingen van onze werkelijke
godsconnectie en capaciteiten) te doorbreken met dat ene woordje ‘nee’. En het wilsbesluit om in contact te
komen met het echte goddelijke begint met het doorzien van de Saturnus-matrix en het ontkoppelen van al
de door de heersende elitaire Archontische hybride klasse opgelegde mind control methodes. Dat wens ik u
toe de komende feestdagen en voor 2015.
http://www.martinvrijland.nl/2014/12/23/vakantieperiode-hoaxes-false-flags-wo3-de-overwinning/

Resterend goud Oekraine blijken beschilderde loodstaven
Woensdag, 24 december 2014
Goud oekraïne
In de Oekraïne gebeuren vreemde dingen zoals het verhaal van het verdwenen goud, maar het wordt nog
veel extremer.
Het blijkt dat het kleine beetje goud dat ze nog hebben geen goud is, maar beschilderde loodstaven.
Het was ongeveer een maand geleden dat de gouverneur van de Oekraiense Centrale Bank, Valeriya
Gontareva, bekendmaakte dat de complete goudvoorraad van het land zo goed als verdwenen was. In de
kluizen van de bank bevond zich nog ongeveer 1 procent van de totale reserves.
Dit wordt door veel mensen ook gezien als de verklaring waarom Nederland erin slaagde om even daarna
plot 122 ton goud terug te krijgen van de Federal Reserve uit New York. Dit is op zich al één van de meest
bizarre verhalen van 2014, maar het wordt nog veel opmerkelijker
Volgens een bericht op Bloomberg is de Oekraïne een crimineel onderzoek gestart nadat men had ontdekt
dat verschillende goudstaven in de kluis van de bank in Odessa niet ect bleken te zijn, maar geschilderd
lood.
Volgens de berichten zou het een werknemer van de Centrale Bank betreffen die beschilderde loodstaven
als goud had geregistreerd. Naar het schijnt had de Centrale Bank deze “goudstaven” gekocht om de
verdwenen voorraad in ieder geval iets aan te vullen en zijn ze zo dom geweest om gekleure loodstaven te
kopen in plaats van echt goud.
Dit was mogelijk omdat een criminele bende iemand had werken binnen de bank die het papierwerk
vervalste. Bovendien werd niemand die het gebouw in en uit liep gecontroleerd.
Naar nu duidelijk wordt, kocht de bank goud dat vanuit het publiek werd aangeboden, klaarblijkelijk zonder
dit te controleren op echtheid. De Centrale Bank heeft nu bekendgemaakt dat ze stoppen met het inkopen
van goud van het publiek.
De kassier van de bank die ook in het complot zat, is naar de Krim gevlucht. Er is op deze manier in ieder
geval 11 kilo loodgoud gekocht, maar de kans is natuurlijk best groot dat de werkelijke heoveelheid veel
hoger ligt.
Waarschijnlijk heeft de Oekraïne nu helemaal geen goud meer, maar wel een hele dure voorraad lood.
Dan is er nog de mogelijkheid dat zij die uiteindelijk het goud van de Oekraïne (Nederland) heeft gekregen,
denken dat ze goud hebben terwijl ze misschien gewoon met een partij lood zijn opgescheept.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8755:2014-12-23-13-2517&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Gaat Killshot voorspelling Ed Dames uitkomen?
Een cruciaal kenmerk in de voorspellingen van remote viewer Ed
Dames in aanloop naar de zogenaamde Killshot is Noord-Korea.
Eén van de laatste tekenen voordat de Killshot zal plaatsvinden, is
het inzetten van een kernbom door Noord-Korea.
Amerika gedraagt zich als God en wanneer die een besluit neemt
dan zal de motivatie van dat besluit echt niet aan de bevolking
worden medegedeeld.
Dat is ook niet nodig wan als God zegt dat iets zo is.... dan is dat zo.
Amerika precies dát. Vanuit hun dominerende positie stellen ze zich
zogezegd op gelijk niveau met God. Als zij zeggen dat Noord-Korea een cyberaanval heeft uitgevoerd op
Sony dan is dat zo. Dan is er geen enkele noodzaak om dit toe te lichten of te ondersteunen met
bewijsmateriaal. Noord-Korea is schuldig, punt.
Net zoals ze dat deden met vlucht MH17. Ook daar was het voldoende om te zeggen dat separatisten,
ondersteund door Rusland, het vliegtuig met een BUK-raket uit de lucht hebben geschoten. Amerika zei dat
het zo was, dus was het zo en de door hen gecontroleerde mainstream media deed de rest.
Noord-Korea is zich een hoedje geschrokken van de beschuldigingen, ontkent in alle toonaarden en doet via
de nationale televisie een aanbod om samen met Amerika uit te zoeken wie wél verantwoordelijk is voor
deze cyberaanval.
Maarja dat is iets waar God uiteraard niet op zit te wachten en dus laten ze via hun spreekbuis weten:
De Verenigde Staten hebben geen interesse in het aanbod van Noord-Korea om samen uit te zoeken wie er
achter de grootschalige Sony-hack zit. Hoewel Noord-Korea beweert niets met de hack te maken te hebben,
blijft de VS het communistische land aanwijzen als schuldige.
Als je dan toch bezig bent, kun je net zo goed ook nog een stap verder gaan:
De Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad eist dat Noord-Korea „zijn schuld toegeeft en Sony
compenseert”, zo zei een woordvoerder zaterdag (lokale tijd) tegen de BBC. Dat is volgens hem de enige
manier waarop Noord-Korea kan helpen.
Talloze computer- en veiligheidsexperts hebben intussen gezegd dat een land als Noord-Korea simpelweg
niet de geavanceerde software bezit die nodig is om een dergelijke aanval uit te kunnen voeren.
Dat Noord-Korea hier niet toe in staat is, is ook de mening van
Christopher M. Davis, een cyber security expert die regelmatig
werkzaamheden verricht voor de FBI. Getuige ook zijn Twitterbericht
hierover:
Zo zijn er nog talloze expert, die ook zeggen dat Noord-Korea
simpelweg niet over genoeg bandbreedte beschikt om die enorme
hoeveelheid data (100 terrabytes) het land binnen te halen omdat
dan hun complete internetnetwerk eruit zou liggen.
In een eerder artikel hebben we eveneens gewezen op een aantal
redenen waarom dit Noord-Korea niet geweest kan zijn.
Kortom, de algehele consensus van talloze cyber security experts is
dat er maar één iemand is die in staat is om dit soort
gecompliceerde cyberaanvallen uit te voeren en dat is de NSA in
samenwerking met hun Britse maatje, GCHQ (Government
Communications Headquarters).
Het heeft uiteraard alles te maken met dat de Russische president
Poetin toenadering zoekt tot Noord-Korea en Kim Jong-un heeft
uitgenodigd om naar Moskou te komen.
Net zoals Amerika nu plots bezig is om de van oudsher trouwe
bondgenoot van Rusland, Cuba, te paaien.
En iedereen maar net doen alsof dit zo'n grote verrassing is.
Amerika heeft Noord-Korea schuldig verklaard en gaat ongetwijfeld
met maatregelen komen om het land te bestraffen.
De grote vraag is dan wat dit gaat doen met Kim Jong-un. In een
oproep op de nationale televisie biedt Noord-Korea aan om samen
met Amerika de daders op te sporen. Het antwoord dat ze krijgen
van Amerika is een complete schoffering en een eenzijdige schuldig verklaring. Wanneer Kim Jong-un
inderdaad het ongeleide projectiel is waar veel mensen hem voor houden dan zou het gebruik van een
kernwapen door Noord-Korea zoals voorspeld door Ed Dames, wel eens dichterbij kunnen zijn dan wij
denken. Of, wat wij waarschijnlijker achten, een false flag nucleaire aanval op Amerikaans grondgebied, 9/11
revisited, met als schuldige dit keer niet Al Qaida en Bin Laden, maar Noord-Korea.
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Een van de kenmerken van disinfo is dat deze vaak doorspekt is van echte info. Ed Dames heeft lang voor
de Amerikaanse overheid gewerkt en de kans dat hij nog onder invloed daarvan staat is aanwezig.
Bovendien is remote viewing niet heel accuraat op detailniveau. Het kan dus zijn dat in de remote viewing
niet is gezien dat het eventueel om een false flag gaat waarbij Noord Korea niet schuldig is maar Amerika
zelf. Een andere mogelijkheid is dat Ed Dames opzettelijke disinfo in zijn voorspellingen verwerkt.
Bron: Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8747:gaat-killshot-voorspelling-eddames-nu-toch-uitkomen&catid=20:het-complot&Itemid=33

Meesterlijke zet Poetin zorgt voor schaakmat Westen
Terwijl het Westen er nog steeds vanuit gaat dat Rusland wel op de knieën zal
gaan vanwege de sancties, is Vladimir Poetin in de achtergrond bezig met een
spel waarbij eigenlijk maar één uitkomst mogelijk is.
Waarbij het Westen straks ruw zal wakker schrikken.
Zonder dit aan de grote klok te hangen speelt Poetin een spel dat zo
geraffineerd inelkaar zit dat eigenlijk niemand in het Westen in de gaten heeft
wat er nu eigenlijk gebeurt. Het resultaat is dat het straks einde oefening is voor
datzelfde Westen, simpelweg omdat ze schaakmat staan.
Wat Poetin namelijk doet, is zijn Russische gas en olie verkopn in ruil voor fysiek goud. Dit wordt door Poetin
ook niet van de daken geschreeuwd en natuurlijk accepteert hij op dit moment nog Dollars als betaalmiddel
voor Russische energie. Zodra die Dollars zijn ontvangen, worden deze omgezet in fysiek goud.
Om dit te illustreren kijken we naar het derde kwartaal van 2014. Daarin werd door alle Centrale Banken
wereldwijd in totaal 93 ton goud gekocht. Daarvan is door Rusland maar liefst 55 ton gekocht; veel voor één
kwartaal.
Het is een briljante manier om optimaal gebruik te maken van die de Dollar kunstmatig door Amerika hoog
wordt gehouden ten opzichte van goud. Je kunt ook zeggen, de goudprijs wordt gemanipuleerd om deze
laag te houden ten opzichte van de Dollar.
Historisch gezien is het een feit dat wanneer de goudprijs oploopt, de waarde van de Dollar keldert. Als je
dus de goudprijs laag weet te houden door deze te manipuleren dan weet je dat de Dollar hoog blijft.
Dat betekent dan weer dat Poetin heel veel goud krijgt voor zijn Dollars. Ook betekent dit dat hoewel Poetin
Dollars accepteert als een tussenstap, het Westen in feite betaalt met goud voor Russische
energieleveringen.
Dit gebeurt in volledige overeenstemming en goedkeuring van China want zij doen in feite hetzelfde.
Voorheen investeerde China hun handelsoverschotten in Amerikaanse staatsobligaties, maar nog niet zo
lang geleden heeft het land aangekondigd dat het hun Dollar reserves drastisch wil verminderen. Ze kopen
ook niet langer in Dollars genomineerde Amerikaanse staatsschuld meer op.
Ook China accepteert nog Dollars voor betalingen van goederen, maar ook zij zetten dit vrijwel direct om in
fysiek goud. Nu ontstaat de situatie dat Rusland en China elkaar onderling betalen in goud. Rusland betaalt
de Chinese goederen in goud en China betaalt de Russische energie in goud.
Met andere woorden, voor de onderlinge handel tussen Rusland en China is de Dollar volledig overbodig
geworden. Ook de andere BRICS landen worden langzaam maar zeker in dit spel betrokken.
Rusland trekt nu het nog aanwezige goud op de Westerse markten langzaam maar zeker weg naar Rusland
en de andere BRICS landen. Goud dat door de manipulatie van Amerika kunstmatig laag wordt gehouden.
Hierdoor zal ook de de (Petro)dollar steeds minder worden gebruikt en uiteindelijk totaal in waarde vergaan.
De tijd is te kort voor het Westen om hier afdoende op te reageren. Je kunt ook zeggen dat Amerika in feite
in hun eigen val is getrapt. De BRICS landen kunnen straks heel goed zonder de Dollar en het beschikbare
goud van de wereld vloeit naar diezelfde landen.
Waar het vroegere Rusland ten tijde van de Sovjets goud verkocht wanneer de olieprijs daalde, doet het
huidige Rusland onder Poetin precies het omgekeerde, ze kopen goud.
Er is nog een heel ander naar bijkomend probleem voor het Westen en dat is dat Europa niet zonder
Russische energie kan. Theoretisch kunnen er allerlei mooie plannen worden gemaakt, maar diverse
onderzoeken hebben uitgewezen dat Europa zonder Russisch gas niet zal overleven.
Wat zal er gebeuren wanneer Poetin straks alleen nog maar fysiek goud zal accepteren voor Russische
energieleveringen? Nu koopt Rusland het beschikbare goud nog op via de Dollar, maar de goudvoorraden in
het Westen zijn natuurlijk niet eindeloos.
In schaaktermen is het antwoord eenvoudig: het Westen staat schaakmat.
Bron: Silver Doctors
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8752:meesterlijke-zet-poetin-zorgtvoor-schaakmat-westen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Promotie verplicht vaccineren Nederland begonnen
Ondanks dat vaccinaties voor het merendeel niet werken, blijft de
farmaceutische industrie vaccins promoten alsof het een religie is.
Dat werkt zo goed dat er steeds meer stemmen opgaan om
mensen verplicht te vaccineren.
De Amerikaanse CDC (Centre for Disease Control and Prevention)
heeft onlangs toegegeven dat de griepprik voor dit jaar helaas niet
werkt.
Echter, dat neemt niet weg dat men gewoon doorgaat met promotie
van dit niet werkende vaccin. Als oorzaak wordt opgegeven dat de griep die dit jaar de ronde doet in
Amerika, H3N2, niet meegenomen is in het vaccin. Het is bekend dat van dit fenomeen jaarlijks sprake is.
Als je wordt ingeënt dan is dat áltijd tegen het griepvirus van het jaar daarvoor. Dit jaar zijn ze kennelijk
betrapt en noemen het dan een incident terwijl dit simpelweg standaard werkwijze betreft.
Vlak daarop komt het advies om de griepprik toch maar te komen halen want een beetje bescherming is
beter dan geen bescherming.
De mensen die deze niet werkende griepprik ondanks dat toch promoten zijn dezelfde mensen die
de populaire Dr. Oz met de grond gelijkmaken omdat hij het lef heeft om te zeggen dat natuurlijke voeding
gezond is.
Wat Dr. Oz doet is hetzelfde als wat wij doen. Het promoten van natuurlijke middelen zodat het lichaam
zichzelf kan genezen. Wat Dr. Oz niet doet en dat is de reden dat hij wordt aangevallen, is zeggen dat
mensen zich vol moeten proppen met farmaceutische medicijnen.
Wanneer vaccinaties zogenaamd wel werken dan worden deze onderzoeken gepubliceerd in frauduleuze
publicaties zoals de British Medical Journal. Deze publicatie wordt financiëel gesteund door farmaceutische
bedrijven en vaccinfabrikanten. Alle onderzoeken die daar worden gepubliceerd laten uiteraard zien dat
vaccins uitstekend werken.
Terwijl de farmaceutische industrie niet werkende vaccins schaamteloos kan blijven promoten, gaan er ook
in ons land steeds meer stemmen op om iedereen verplicht te laten vaccineren. Volledig in lijn met het
recente advies van de denktank van de VVD.
Zo staat er een meer dan schokkend artikel bij Quest. Daar staat onder andere:
Weigeraars van vaccins brengen niet alleen hun eigen kinderen in gevaar, maar ook die van anderen. Want
ziekten als mazelen zijn gevaarlijker dan je denkt, en zelfs een polio-uitbraak is niet uitgesloten. Tijd om het
prikje verplicht te stellen?
Redenaties zoals bovenstaande zijn eigenlijk hilarisch. Niet gevaccineerde kinderen zouden anderen in
gevaar brengen? Hoezo, die anderen zijn toch gevaccineerd en dús beschermd? Of zouden ze toch niet
zoveel vertrouwen hebben in die prik als ze doen voorkomen?
Eigenlijk is het bovenstaande nog maar een intro want in januari gaan ze verder met een uitgebreid artikel
waarom zij vinden dat vaccineren verplicht zou moeten worden.
Wij gaan ondertussen verder met uitleggen waarom het geen goed idee is om de artikelen van Quest
serieus te nemen.
Hebben we hier te maken met betrouwbare en onafhankelijke verslaggeving?
Wanneer je kijkt bij de eigenaar van Quest, G + J Media, dan is er het volgende te lezen:
“Hiermee willen we onze lezers inspireren en informeren. We doen dit in partnership met onze
adverteerders.”
Met andere woorden, wanneer de adverteerders niet happy zijn met de inhoud wordt het niet geplaatst.
Sterker nog, de adverteerders zullen ongetwijfeld aangeven welk soort artikelen met welke inhoud zij graag
geplaatst zien. Ze werken tenslotte in partnership met de uitgever. Dat heet een sponsored magazine en dat
zou ook als zodanig duidelijk zichtbaar moeten zijn voor de lezer.
Dan tonen ze nog, gezien de hierboven beschreven achtergrond, te hoog gegrepen amibities
ook: "Creativiteit en kwaliteit staan voorop in onze missie om hoogwaardige journalistieke inhoud te maken
voor alle relevante platforms." Een betere illustratie over hoe de mainstream (propaganda)journalistiek
inelkaar zit is bijna niet te vinden.Wie betaalt, bepaalt en daar is niets hoogwaardig journalististieks aan.
En zo wordt de bevolking geconditioneerd voor de verplichte vaccinatie. Onderzoeken die worden
gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften die financiëel worden gesteund door de farmaceutische
industrie en “onafhankelijke” nieuwsartikelen die in samenspraak met adverteerders worden gepubliceerd.
Tsja....
Bronnen: Natural News, Quest
Meer informatie over vaccinaties:
Ikbeneenwatje
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8751:promotie-verplicht-vaccinerennederland-begonnen&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Iedereen schuldenvrij!
maandag 22 december 2014 Geschreven door Nexus
Ik loop al en tijdje met een idee om de macht van onze financiële
elite te breken. Die macht bestaat feitelijk alleen uit het gegeven dat
zij het geld drukken uit het niets en uitlenen aan overheden waarover wij belastingen moeten betalen. Omdat
enkel de elite een huis contant kunnen kopen moeten gewone mensen zoals jij en ik dat geld lenen. Door dit
soort leningen aan te gaan met banken of andere kredietverstrekkers leggen wij onszelf een strop om de nek
die wanneer de banken dit willen naar believen aangetrokken kan worden. Niet alleen hypothecaire leningen
hebben deze functie, ook gewone leningen doen precies hetzelfde.
Het zijn onze hypotheken en andere leningen die van ons burgers slaven maken. Dat kan omdat overheden,
die in mijn ogen niets anders zijn dan een soort facilitaire dienst van banken en multinationals, wetten maken
die multinationals en banken beschermen en zelfs uitkopen als ze grove fouten maken. Voor de burgers
daarentegen is geen bescherming. Als een burger fouten maakt dan is hij zijn huis gewoon kwijt of hij die
fout nu had kunnen voorkomen of niet.
Dat bedrijven rechtspersonen zijn is misschien wel de grootste ( opzettelijke ) fout die ooit gemaakt is in de
geschiedenis van ons rechtssysteem. Bedrijven werden op basis van een uitleg van het 14 de amendement
van de VS, dat bedoeld was om net bevrijde slaven te ondersteunen en als rechtspersoon te zien, gelijk
gesteld aan mensen van vlees en bloed. Dit gegeven heeft enige uitleg nodig. Dit zullen wij doen aan de
hand van een zeer goed artikel van de website Anarchiel dat nu volgt.
Nederland aan de wieg van de corporatie en Wereldbank.
Nederland is het geboorteland van de corporatie zoals we die nu kennen: niet gebonden aan grenzen,
verstrengeld met de overheid en met een bijna onbeperkte macht. Zowel de corporatieve multinational als de
corporatieve centrale bank vinden hier hun oorsprong. Beide zijn nauw verbonden. Corporaties hebben
slechts één enkel doel: winst. Winst ten koste van alles. Ten koste van de mens, het dier, oerwouden,
zeeën, het leven op aarde. De corporatie is een parasiet, een alles consumerend monster. De corporatie
heeft een psychopathische persoonlijkheid en voelt geen gewetenswroeging bij haar uitbuiting,
onderdrukking, vermoording van tallozen ten behoeve van een exorbitant rijke ‘happy few.’ Dit is de door
Balkenende zo geroemde ‘VOC-mentaliteit’ ten voeten uit, zoals u hieronder zult lezen. Deze happy few
maken uiteindelijk de dienst uit in een land: het is de financiële macht achter de façade van de overheid.
Mussolini zegt over corporatisme:
‘Het is toepasselijker als men fascisme, corporatisme noemt want het is de samensmelting tussen staats- en
corporate macht.’
Het is het innige huwelijk van de overheid en het corporate bedrijfsleven. De Italianen, bedenkers van de
1
term fascisme, spreken in dit geval simpelweg van ‘estato corporativo.’ De huidige Europese Unie is
daarvan een lichtend voorbeeld.
De corporatie: een persoon met dezelfde rechten als u en ik
Zo’n honderdvijftig jaar geleden zijn corporaties nog zeldzaam. Het beperkte aantal dat er dan is moet aan
strenge eisen voldoen. Tegenwoordig zijn het weinig gecontroleerde maar alomtegenwoordige
wereldmachten, net als de kerk, de monarchie en politieke partijen, die echter - vreemd genoeg - dezelfde
rechten hebben als mensen van vlees en bloed.
Ieder mens heeft een lichaam, een ‘corpus’ in het Latijn. Voor de overheid is de mens behalve een lichaam
ook een ‘persoon.’ ‘Persoon’ is de term die de overheid gebruikt voor uw juridische identiteit, zoals
2
bijvoorbeeld vastgelegd in uw persoonsbewijs of paspoort.
Een corporatie is de belichaming (corpus=lichaam) van een rechtspersoon. Een rechtspersoon is een
zakelijke entiteit die kan optreden als ware het een natuurlijke persoon. Dit principe waarbij een corporatie
voor de wet is gelijkgesteld aan een mens van vlees en bloed, is een van de belangrijkste juridische ficties in
het recht. In 1886 zou het Amerikaanse Hooggerechtshof bij een geschil tussen Santa Fé County tegen de
Zuid Pacifische Spoorwegmaatschappij geoordeeld hebben dat een corporatie kan worden beschouwd als
een ‘persoon.’ Daarmee verkrijgt een corporatie tegenwoordig in de praktijk dezelfde grondwettelijke
rechten, bescherming en privileges als natuurlijke personen.
Het veertiende amendement uit de Amerikaanse grondwet is destijds expliciet opgesteld om de net bevrijde
slaven na de burgeroorlog dezelfde rechten te geven als blanken. Het bepaalt het volgende:
"Geen staat zal wetten uitvaardigen of opleggen die de voorrechten en bescherming van burgers van de
Verenigde Staten zal beknotten, nog zal enige staat het leven, vrijheid of bezit afnemen zonder
inachtneming van een behoorlijke rechtsgang, of enige persoon binnen zijn rechtsgebied gelijke juridische
3
bescherming onthouden."
Corporaties en hun advocaten hebben dit amendement na de uitspraak van 1886 uitgelegd als niet alleen
van toepassing op mensen van vlees en bloed maar ook op ‘rechtspersonen’ als zij. Tussen 1890 en 1910
zijn er 307 rechtzaken geweest waarbij in 288 zaken de voorgewende bedoeling van het veertiende
amendement is geschonden blijkt uit de gelauwerde documentaire ‘The Corporation’ van Mark Achbar.
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Deze 288 zaken zijn alle naar voren gebracht door corporaties. Slechts 19 juridische procedures zijn
gevoerd door Afro-Amerikanen. Zeshonderdduizend mensen vinden in de negentiende eeuw de dood in de
burgeroorlog die - zo luidt de officiële versie - juist is gevoerd vanwege gelijke rechten voor zwarte
Amerikanen. Rechters gebruiken dit eindresultaat sindsdien om met slechts enkele pennenstreken het
amendement om te buigen ten nutte van het grote geld.
Vóór de invoering van het amendement kon de overheid grote corporaties nog ontmantelen als deze tegen
het volksbelang opereerden. Een corporatie kan tegenwoordig als rechtspersoon bezit aankopen of
verkopen, geld lenen of iemand aanklagen voor het gerecht. Elke rechtenstudent krijgt dit als standaardkost.
Ook Nederland stelt rechtspersonen gelijk aan natuurlijke personen.
De uitspraak dat een corporatie gelijk is aan een individuele natuurlijke persoon, blijkt echter niet onderdeel
uit te hebben gemaakt van het officiële vonnis, daarom onrechtsgeldig te zijn en in daaropvolgende
4
rechtzaken misbruikt om de bescherming van de grondwet uit te breiden tot corporaties. Thom Hartmann
toont aan op basis van de oorspronkelijke documenten dat de rechters in hun uitspraak van 1886 corporaties
nooit gelijk hebben gesteld aan natuurlijke personen en corporaties zelfs expliciet hebben uitgesloten. Hij
beschrijft hoe corporaties vrijwel onmiddellijk na de legendarische rechtszitting de grondwettelijke rechten en
5
bescherming van natuurlijke personen onrechtmatig hebben geclaimd en feitelijk hebben gestolen.
De corporatie: een persoon met een psychopathische persoonlijkheidsstoornis
Maar als het rechtssysteem een corporatie beschouwt als persoon net zoals u en ik, met wat voor
persoonlijkheid hebben wij dan de eer kennis te maken? Noam Chomsky legt in de ‘The Corporation’ uit hoe
deze ‘persoon’ enkel gericht is op ‘profit’ - hierin zit het woord ‘profiteren’ - ten gunste van de
aandeelhouders. Een bovengrens bestaat niet. Hij legt uit dat we hier praten over een ‘speciaal soort’
persoon, namelijk een zonder moreel geweten.
Aangezien de overheid een corporatie qua rechten gelijkstelt aan een mens van vlees en bloed heeft
psycholoog Prof. Robert Hare van de Universiteit van Colombia de persoonlijkheidsstructuur van de
corporatie vergeleken met die van natuurlijke ‘personen.’ Het resultaat beschrijft hij in zijn diagnose getiteld
‘The Nature of the Corporation.’ Behalve puur gericht op persoonlijk gewin zonder grenzen, toont de
corporatiepersoonlijkheid een stuitende immuniteit voor menselijke gevoelens, een onmacht tot het aangaan
van menselijke relaties, een roekeloze veronachtzaming van de veiligheid van anderen, voortdurend bedrog
(ten behoeve van winstbejag), complete afwezigheid van schuldgevoelens en een totaal disrespect voor
sociale normen en de wet. Als we deze eigenschappen onder elkaar plaatsen ontstaat het beeld van een
psychopaat. In de hiervoor genoemde documentaire laat Mark Achbar dat aan de hand van talloze
6
voorbeelden zien. Een andere uitstekende documentaire over de gewetenloze uitbuiting door corporaties
van arbeiders in derde wereldlanden die voor een fractie van de opbrengstprijs feitelijk als slaven producten
vervaardigen, is de film ‘The New Rulers of the World’ van John Pilger.
Tot zover een korte introductie over de status en aard van het fenomeen corporatie. Nu het Nederlandse
aandeel in het ontstaan ervan, te beginnen met de basisvoorwaarde: de financier.
Nederland leverde de wereld de moeder der centrale banken en wereldbank
Nadat de Zuidelijke Nederlanden met de val van Antwerpen in 1585 niet langer het financiële centrum van
Europa zijn, verplaatst zich dat naar Amsterdam, tegelijk met de bankiers, kunstenaars, handwerklieden en
intelligentsia die naar het noorden vluchten. Aldaar richt men in 1609 de Amsterdamse Wisselbank op. (Van
Jan Pieter Saenredam - vooral beroemd van verstilde kerkinterieurs - kennen wij een schilderij van het
vroege renaissancegebouw waarin de bank, onderdeel van het stadhuis, wordt gehuisvest en wat later
plaats maakt voor het Paleis op de Dam).
Vanaf 1609 is de bank niet alleen de algemene kassier van de Nederlandse handel, kredietverlener en
geldschepper, maar ook de plek waar men obligaties en ‘parten’ (=aandelen) kan kopen in de handelsvloten,
de ‘voorcompagnieën’, die later samengaan in de Verenigde West- en Oostindische Compagnieën.
De Wisselbank maakt dat Amsterdam in de zeventiende eeuw uitgroeit tot het financiële centrum van de
wereld. Violet Barbour, auteur van ‘Capitalism in Amsterdam in the Seventeenth Century’ zeg hierover: ‘If in
earlier centuries alle roads led to Rome, in the 17th century all roads led to Amsterdam, the economic capital
of Europe.’ De eerste tekenen van globalisme dienen zich aan. Op bladzijde 130 schrijft zij:
‘De kosmopolitische geest, en geografische verspreiding van bepaalde handelsfamilies, wier hoofdkwartier
zich in Amsterdam bevond, voorafschaduwden op belangwekkende wijze de internationale geschiedenissen
van latere kapitalistische families.’
Barbour continueert over de internationale kapitalist, zoals in het Amsterdam van de zeventiende eeuw, die
geen boodschap heeft aan grenzen:
‘De internationale kapitalist vanaf zijn vroegste tot in zijn meest moderne verschijning heeft zich altijd dáár
opgehouden waar de zaken zich afspeelden; een man zónder land en de zeventiende-eeuwse
Amsterdammer - doch in geen geval een man zonder stad - was opvallend onbelemmerd door abstracte
7
overwegingen van patriottisme of theorieën van economisch nationalisme.’
De Amsterdamse Wisselbank als centrum van de gehele toenmalige financiële wereld groeit uit tot ‘moeder
der centrale banken.’ Het is de financiële rugdekking en de voorwaarde tot het voortbestaan van de eerste
multinationale corporatie ter wereld. In het onlangs uitgekomen boek onder redactie van M. van Nieuwkerk
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8

‘De Wisselbank: van stadsbank tot bank van de wereld’ tonen de schrijvers hoe dit proces is verlopen. De
betrouwbaarheid van de bank word later echter aangetast als door de verstrekte leningen de kas het geld op
9
de rekeningen niet meer dekt.
Nederland leverde de wereld de vrijbrief tot plundering
In hetzelfde jaar waarin de Wisselbank wordt opgericht publiceert Hugo Grotius, beter bekend als Hugo de
Groot, op verzoek van de VOC-lobby, een juridisch kader om hun zeeroof te rechtvaardigen: het Mare
10
Liberum: ‘de Vrije Zee’. In 1603 entert de VOC de ‘kraak’ Santa Catharina en berooft het Portugese
koopvaardijschip van haar miljoenenlading. De buit blijkt zo groot dat het VOC-kapitaal na de veiling in 1604
is verdubbeld. Dergelijke diefstal kan de VOC vanaf die tijd rechtvaardigen door te stellen dat landen als
Portugal niet het alleenrecht hebben op ‘handel’ met Indië en andere landen rijk aan grondstoffen.
11
Zo legaliseert Nederland haar eigen zeerovers. Voortaan zijn de zeeën vrij.
Grotius’ Mare Liberum geldt als de internationale grondslag voor de globalistische vrijhandel en het antiprotectionisme. Het is ‘een krachtig juridisch pleidooi voor een open zee en een onbelemmerde vrijhandel’
schrijft de NRC op 6 november 2008 als enthousiaste introductie op het Mare Liberum dat tijdens het Hugo
de Grootjaar van 2009 centraal staat. De Groot stelt dat van de derde wereldlanden als Indonesië het
‘grondgebied veroverd mag worden’ (NRC 6 november 2008).
‘Het is een juridisch-wetenschappelijk moeilijk onderwerp’ stelt de projectleidster van het jubileumjaar in de
NRC. ‘Of de gemiddelde Hagenaar warm zal lopen’ voor deze fraai in Latijnse volzinnen verwoorde vrijbrief
voor plundering en uitbuiting (mijn toevoeging) weet ze nog niet. Europa had niet kunnen uitgroeien tot wat
ze is zonder legitimering van de Westerse roof. ‘Of het nu gaat om de walvisvangst, de overbevissing, de
nucleaire vervuiling van de zee of de olielozingen, in alle gevallen is dat straffeloos mogelijk omdat de
internationale wateren beschouwd worden als een vrijplaats: Mare Liberum’, schrijft de Volkskrant op 18
maart 1995 als commentaar op De Groots schrijfsel.
Nederland leverde de wereld de eerste multinationale corporatie
De ‘Vereenigde Oost-Indische Compaignie’, in 1602 opgericht door de overheid als juridisch lichaam dat
meerdere handelsvloten incorporeert en vertegenwoordigt, is de eerste echte corporatie ter wereld op de
manier zoals we deze nu kennen en het model voor vele na haar. Het hoofdkantoor van deze corporatie is
een toonbeeld van rijkdom. Aandelen-VOC koopt de zeventiende eeuwse elite bij de Wisselbank. En
uiteraard moet de VOC haar aandeelhouders niet teleurstellen: winst is dan ook het devies. Van het geld dat
de aandeelhouders in hun ‘part’ hebben gestoken wordt de corporatie gefinancierd. Per vaart kunnen de
aandeelhouders deelnemen in de opbrengst. Henk van den Heyer toont in zijn studie ‘De geoctrooide
[=gepatenteerde] compagnie’ aan dat de VOC heeft gefunctioneerd als naamloze vennootschap. Een N.V. is
een rechtspersoon waarbij de vennoten elkaar niet kennen, anoniem zijn en slechts beperkt aansprakelijk.
Hij schrijft: ‘de wijze waarop de kapitaalvorming van de compagnieën [VOC & WIC] via publieke inschrijving
door aandeelhouders bijeen was gebracht, leek zeer sterk op de beursgang van moderne NV’s. In die zin is
er dus weinig verschil te bespeuren tussen de praktijk van toen en die van nu.’ (blz. 213). Daarnaast worden
12
deze corporaties ‘wel degelijk als rechtspersonen gezien,’ continueert de schrijver op bladzijde 214.
Alles wat de VOC kan verhandelen verkoopt deze eerste multinational ter wereld, inclusief mensen en
opium. Als zij er al melding van maakt zou - volgens de officiële Nederlandse geschiedschrijving - alleen de
‘Geoctroyeerde West-Indische Compaignie’ (GWIC of WIC) aan slavenhandel hebben gedaan en dan ook
nog zonder winst te maken. Beide beweringen zijn desinformatie. Professor Marcus Vink van de State
University of New York beschrijft uitvoerig hoe de VOC in Zuidoost Azië de spil is in een gigantische
13
slavenhandel, de uitgebreidste in de geschiedenis van het gebied. Met name de West Indische Compagnie
zal echter hoge winsten boeken met slavernij.
P.C.Emmer, die zijn onderzoek alleen op de Atlantische handel van de WIC heeft gericht, komt enkel al voor
14
deze onderneming op 600.000 door Nederland verhandelde slaven. De VOC gebruikt de slaven vooral op
de eigen plantages. Slaven voor de plantages betrekt de VOC uit de Indonesische Archipel, India,
15
Madagaskar en Mozambique. Dr. Remco Raben van het Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie,
stelt tijdens een symposium over het VOC-verleden dat de VOC-slavenhandel in Nederlandse historie zo
goed als onontgonnen terrein is, ondanks de onverzadigbare vraag die er in de koloniale steden heeft
bestaan.
De overheid en deze eerste megacorporaties zijn met elkaar versmolten: een ware BV-Nederland. De VOC
is namelijk opgericht door de Staten Generaal en krijgt verregaande bevoegdheden als oorlog voeren, het
uitgeven van munten en vestigen van koloniën: in feite vrijbrief om te plunderen en roven. Dit geldt ook voor
de WIC. Hele eilandenrijken moordt de VOC uit. Elke jaar gedenkt de huidige bevolking van de Bandaelanden de nagenoeg complete genocide van de eilandbewoners in 1621.Van de 15.000 zielen blijven
slechts enkelen in leven, schrijft J. van Zanden in zijn boek ‘Arbeid [slavernij] tijdens het handelskapitalisme.’
De VOC maakt in haar bestaan - zo het haar uitkomt - gebruik van middelen als etnische zuiveringen. In
16
1739 vermoordt zij bijvoorbeeld tienduizend Chinese mannen, vrouwen en kinderen te Batavia.
17
De hoogste winsten maakt de elite onder de VOC-ambtenaren met de handel in harddrugs. Om nog
hogere winsten te maken richt de VOC hier, naast de ‘officiële’ opiumhandel in 1745 een speciale private
opium-sociëteit op, de ‘Sociëteyt van den Amphioen Handel.’ De VOC verkoopt de opium aan speculanten
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en kleine Chinese tussenhandelaren die het ondermeer verhandelen in China. In 1729 zijn er door deze
handel inmiddels zoveel Aziaten verslaafd geraakt aan de harddrug dat Keizer Yongzheng de opiumhandel
verbiedt. Uiteindelijk leidt het tot de Engels-Chinese opiumoorlogen.
De Nederlandsche Handel-Maatschappij - opgericht door Willem I en tevens voorloper van de AMRO-bank neemt de regie op de opiumhandel na het failliet van de VOC en ontmanteling van de Amphioen Sociëteit
over. (De ontwerper van het fraaie maar omineus uitziende, op de theosofie - nauw verwant aan
vrijmetselarij - geïnspireerde gebouw van de Handelmaatschappij is tevens ontwerper van de achthoekige
18
wereldhoofdstad bij Den Haag ). Max Havelaar schrijft in 1859 een aanklacht over de onderdrukking en
slavernij van de NHM in ‘Max Havelaar, de koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij’ en voert
een corrupte maar godsvruchtig-calvinistische ondernemer, annex uitbuiter ten tonele onder de
veelzeggende naam koffiemakelaar ‘Batavus Droogstoppel.’
Door corruptie en verlies van de winstgevende opiumhandel aan Engeland gaat de VOC aan het einde van
de achttiende eeuw ten onder en sleept de Amsterdamse Wisselbank met zich mee. De Nederlandse
regering neemt de VOC-erfenis over in haar nieuwe functie als drugsbaron (NRC 08-03-01). Nu Nederland
het monopolie op de opiumhandel aan Engeland heeft verloren, gaat ons land in ‘De Oost’ op grote schaal
coca-planten verbouwen. Nederland is tot de tweede wereldoorlog de grootste cocaïneproducent ter wereld
(bronnen zie: ‘Balkenende verheerlijkt handel in harddrugs’).
Het dreigende verlies van de uiterst lucratieve VOC-erfenis vanaf het einde van de negentiende eeuw drijft
de staat tot grootschalige genocide. Minimaal zeventigduizend Indonesiërs tijdens de Atjeh-oorlogen
(olie/BPM) en minimaal honderd-vijftigduizend tijdens de ‘Politionele Acties’ vermoordt de overheid in koelen
19
bloedde: vrouwen en kleine kinderen incluis. Ton Biesemaat, Paul van ’t Veer en anderen spreken de
officiële cijfers tegen. Beiden komen op 100.000 doden in het olierijke Atjeh alleen. Biesemaat spreekt van 1
20
miljoen gewonden aldaar. Met tegen de 250.000 door de overheid omgebrachte zielen is dit een populatie
ter grootte van Eindhoven. Onze vroomchristelijke minister president Colijn maakt - onder het roken van een
sigaar - vrouwen en kinderen persoonlijk af en is er fier op. Het christelijke kabinet huldigt
massamoordenaars als Generaal Van Heutz met het Grootkruis in de Militaire Willemsorde en eert hem met
een staatsbegrafenis en monumenten. Hij is hiermee een der hoogst onderscheiden militairen in de
Nederlandse geschiedenis. Tot zover de erfenis en ‘grande finale’ van de VOC-corporatie (bronnen zie
anarchiel.com: ‘Vroom dansen rond het Gouden kalf’, deel IV, deel VI).
Het Huis van Oranje legde de fundering voor de Bank of England en haar recht voor de overheid geld te
creëren als ‘legal tender’
In de achttiende eeuw heeft Engeland - geheel in VOC-stijl - het monopolie op de wereldzeeën
overgenomen en ook het financiële centrum heeft zich naar Londen verplaatst. Tegenwoordig is de ‘City of
London’ het financiële hart van de wereld. Ook hier staat Nederland aan de basis. De ‘proto-globalistische’
Willem III (1650-1702) is opgevoed door de Engelse Mary Stuart, de Nederlandse Amalia van Solms en de
Keurvorst van Pruisen. Deze kinderloze stadhouder van Nederland en koning van Engeland is de laatste
21
Nederlands-Duits-Engelse vertegenwoordiger van het Huis van Oranje voordat het uitsterft. Willem III
verschaft de private Bank of England in 1694 de ’Royal Charter’- een instrumenttot het creëren en
22
legitimeren van ‘incorporated bodies’ - die de fundering legt voor de Engelse overname van de centrale rol
van Nederland en de Amsterdamse Wisselbank in de wereldhandel vanaf de achttiende eeuw. Deze bank is
gemodelleerd naar het voorbeeld van de Wisselbank gecombineerd met de VOC. In ruil voor het recht van
de bankeigenaren om voor de regering ‘the issue of notes’, de gelduitgave te verzorgen tegen rente en
23
andere bankprivileges, verstrekt de bank de koning een lening van £ 1.2 miljoen. Door dit recht van
geldcreatie welbewust te verkwanselen aan een private partij, legt Willem III van Oranje de basis waarop de
onbeperkte macht van de huidige bankiers is gevestigd. Beroemd is de uitspraak van Meyer Rothchild - telg
uit het machtige bankiersgeslacht - in de Napoleontische tijd:
‘Geef me de macht over het geld van een natie en het is me om het even wie haar wetten maakt.’
De eigenaren zullen voortaan ‘geïncorporeerd’ worden in deze nieuwe bankcorporatie genaamd ‘The
Governor and Company of the Bank of England.’ De rente betaalt de koning met de belastingheffingen.
24
Hiermee is de volgende stap tot een wereldbank gezet. In 1791 probeert men met de ‘Bank of the United
States’ dezelfde controle te verkrijgen in Amerika. Dit lukt pas met de oprichting van de private Federal
Reserve Bank in 1913.
25
De Bank of England wordt gebouwd bovenop de tempel van de zonnegod Mythras - een van de talloze
26
mythologische zonne-messiassen, net als Jezus, de Zon van God (Zie ook de noot bij het NHM-gebouw).
Gelijk de andere Oranjes is Willem III tot over zijn oren deelgenoot in corporatieve bedrijfs- en
bankbelangen. In 1701 vaardigt hij een Royal Charter uit tot het oprichten van een corporatie voor
slavenhandel en uitbuiting waar hijzelf aandeelhouder van is, bekend onder de vroom klinkende naam ‘De
27
vereniging ter verspreiding van het evangelie in overzeese gebiedsdelen.’ Religie en macht vormen als
altijd een sublieme combinatie.
Enkele voorbeelden van latere dood en verderf zaaiende psychopathische ‘rechtspersonen’
Gezien de voorhistorie is het geen wonder dat veel corporaties gezamenlijke Brits-Nederlandse
ondernemingen zijn. Zij zijn, zoals we boven al hebben gezien, niet aan een land gebonden. De
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Nederlands-Britse Shell-corporatie is een voortzetting van de N.V. Bataafsche Petroleum Maatschappij. Om
28
de olieopbrengsten uit Indonesië voor de staat veilig te stellen moeten 100.000 Atjeeërs sterven. De
‘belangenverstrengeling’ - ons verhullende woord voor ordinaire corruptie - tussen staat en corporatie is hier
duidelijk te zien. Of het nu een corporatie of de overheid betreft: de petten verwisselen de bestuurders met
het grootste gemak. Zo zijn minister president en mensenslachter Hendrikus Colijn, PVDA-leider Wouter
Bos, VVD-leider Frits Bolkenstein en eerste kamerlid voor het CDA Rein Willems, alle indertijd CEO’s bij
deze corporatie, terwijl de koningin grootaandeelhoudster is. Zij heeft dan ook geen kritiek uitgeoefend op de
exhorbitant hoge bonussen die het bedrijf de directie toekent in 2003 (NRC 09-03-03).
Waar Shell zich vestigt voltrekt zich een ecologische ramp zoals in het RussischeShakalin, het
29
raffinaderijgebied te Curaçao en Nigeria. Vakbondsleider Wilson Godett leidt in 1969 voor de poorten van
Shell een arbeidsopstand tegen de uitbuiting van Afro-Antilliaanse Shellarbeiders en wordt beschoten.
Norbert George van de Stichting Humanitaire Zorg Curaçao becijfert dat Shell ‘meer vuil uitstoot dan in heel
Nederland aan schadelijke stoffen [per?] wordt geproduceerd.’ De achtergelaten rotzooi en
30
verantwoordelijkheid is afgekocht met 1 dollar. In Nigeria worden activisten en hun familie vermoord als zij
protesteren tegen de door Shell veroorzaakte ecologische ramp die zich in dat land voltrekt en de uitbuiting
van hun natuurlijke rijkdommen zonder dat de bevolking daar iets van terugziet (NRC 9 juni 2009). De
nieuwe Iraakse regering stelt op instigatie van de VS, Groot-Brittannië en het IMF een wet op die Shell het
31
monopolie geeft om ongehinderd en zonder profijt voor het volk de olievoorraad te plunderen.
Het Nederlands-Britse Unilever maakt via een dochteronderneming op grote schaal gebruik van
kinderarbeid. Volgens het India-comité werken 25.000 meisjes van 4 tot 14 jaar, tot dertien uur en voor 40
eurocenten per dag, onder erbarmelijke omstandigheden - onder andere blootstelling aan insecticiden - in de
32
katoenzaadproductie.
Philips maakt in de oorlog haar hoogste winst ooit en produceert op grote schaal voor de Duitse
oorlogsindustrie. De corporatie maakt daartoe gebruik van slaven in concentratiekamp Vught (zie voor
bronnen anarchiel.com: ‘Vroom dansen rond het Gouden Kalf,’ deel V). Het corporatieve bedrijfsleven
collaboreert tijdens de Tweede Wereldoorlog überhaupt massaal met de Nazi’s met volle instemming van
het naar Londen gevluchte calvinistische kabinet Gerbrandy (idem: deel V).
Een dochteronderneming van Philips produceert voor gebruik in de - door de christelijke Minister van
Buitenlandse zaken en ex-NSB-er Joseph Luns zo fervent gesteunde - Vietnamoorlog, het beruchte
ontbladeringsmiddel met een naam die doet denken aan het koninklijk huis: ‘Agent Orange’ (Volkskrant 0703-07). Tienduizenden onschuldige burgers sterven of lopen ernstige gezondheidsschade op als,
prostaatkanker, de ziekte van Hodgkin (=kanker), disfunctie van het zenuwstelsel, diverse soorten kanker in
de luchtwegen en chlooracne. Baby’s komen ter wereld met een open rug, ontbrekende ogen,dubbele
ledematen en andere misvormingen.
Voor Israël produceert Philips apparatuur voor ‘targeting killing’ van Palestijnen in de Gaza strook (Groene
Amsterdammer 03-04-04). Ons land behoort tot de top vijf wapenexporteurs ter wereld. ‘Per hoofd van de
bevolking is Nederland zelfs ’s werelds grootse wapenexporteur’ schrijft de Volkskrant op 13 december
2008.
Corporatie of buurtwinkel? Aan u de keus!
In dit artikel heb ik gepoogd een tipje van de sluier op te lichten van het corporatisme en haar oorsprong. Ik
pretendeer niet het patent op de waarheid en moedig iedereen daarom aan om het onderwerp zelf nader te
onderzoeken. Feit is dat - zoals onderzoeksjournalist John Pilger aantoont - de corporaties, inclusief de
corporatieve banken, de werkelijke heersers op aarde zijn. Misschien wordt het tijd om weer eens uw
buurtwinkel te gaan bezoeken…
1 David G. Mills, informationclearinghouse.info.
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Bron: Anarchiel.com
De informatie in dit uiterst degelijke naslagwerk van onze collegae van Anarchiel.com maakt duidelijk op
welke manier geld tegen ons, de gewone burgers, gebruikt wordt ten faveure van een kleine selecte groep
die wij steevast de elite noemen, een term die inmiddels ook door mainstream nieuws opgepakt is en
veelvuldig gebruikt wordt.
Iedereen schuldenvrij
Aangezien wij niets maar dan ook helemaal niets van onze politici hoeven te verwachten, zij spelen het spel
der elite al eeuwen mee en maken de wetten die dit mogelijk maken, zijn wij op ons zelf aangewezen om dit
vreselijk oneerlijke systeem van onderdrukking vanaf de bodem af te breken.
Wij hebben in principe een basis bedacht waarmee wij willen gaan werken. Dit zijn slechts de grove
contouren van het uiteindelijke plan. Wij vragen jullie als lezers, advocaten, notarissen, zaakdeskundigen,
juristen, etc. deze informatie tot jullie te nemen en bij ons te melden of jullie willen meewerken, ideeën
hebben, aanvullingen en opmerkingen die bij kunnen dragen aan het tot stand doen komen van een
Stichting of iets in die zin waarmee wij alle Nederlanders schuldenvrij kunnen maken. Daarbij wil ik meteen
kanttekenen dat wij schuldenaren wel zullen toetsen om te bekijken hoe dringend de kwestie is en/of de
schuld niet ontstaan is door bewuste manipulatie van leningen etc. Ook deze mensen zullen uiteindelijk aan
de beurt komen maar iedereen zal begrijpen dat fraudeurs achter in de rij zullen moeten aansluiten.
Kapitaal verzamelen om de eerste leningen en/of hypotheken vrij te spelen
Wij dachten om via de volgende manieren startkapitaal en een voortdurende geldstroom te verkrijgen.
1. In plaats van staatsloterijloten of andere regelmatig terugkerende loten te kopen, die maandelijkse
bedragen storten op de rekening van Iedereen Schuldenvrij. De kans op en prijs van enige omvang
is zo klein dat je beter kunt wachten tot je aan de beurt bent bij iedereen Schuldenvrij!
2. Als veel mensen vanaf het begin mee doen kunnen wij veel kleine leningen die te zwaar drukken op
de uitgaven meteen vrij spelen. Mensen waarvan leningen ingelost worden verplichten zich een half
jaar lang de helft van de normale maandelijkse aflossing te storten op de rekening van iedereen
Schuldenvrij. Daarna vervallen alle financiële verplichtingen en kunnen ze desgewenst een donatie,
als dan niet maandelijks, blijven doen totdat iedereen schuldenvrij is.
3. Mensen kunnen maar één keer een schuld laten inlossen door Iedereen Schuldenvrij!
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4. Iedereen, dus ook het bedrijfsleven, kan vrij doneren.
5. Door de constante aanwas van nieuw kapitaal door de maandelijkse donaties, verplicht en
onverplicht, zal het aantal mensen dat schuldenvrij gespeeld wordt gestaag groeien waardoor de
donaties vanzelf ook groeien door de verplichte halfjaar termijnen.
Dit zijn in principe de basisregels die wij bedacht hebben. Alle reacties in deze zijn welkom.
De uiteindelijke bedoeling is dat wij met zijn alleen iedereen schuldenvrij maken waardoor de macht van de
banken en multinationals over ons gebroken zal worden want ze verliezen een belangrijk dwangmiddel,
schuld!
Zonder schuld zal de samenleving er compleet anders uit gaan zien. Mensen zullen vrijer kunnen gaan leven
en makkelijker hun dromen kunnen verwezenlijken. Nu is dat vaak gewoon niet mogelijk want je hebt alle tijd
nodig om geld te verdienen om je schulden beheersbaar te houden.
Na zo’n 10 jaar actief te zijn geweest in de alternatieve informatie voorziening wordt het tijd eens echte actie
te ondernemen in plaats van alleen te klagen. Of je dit nu voor jezelf doet, voor een ander die je graag wilt
helpen, het maakt niet uit. Als wij dit samen doen zal dit uiteindelijk voordeel opleveren voor iedereen, zelfs
voor het bedrijfsleven want mensen zullen weer wat te spenderen hebben! Een ander voordeel dat dit zal
genereren is dat overheden vrijwel geen pressiemiddelen meer hebben om ons zaken op te leggen.
Martien en Nexus
martien@bovendien.com of nexus@bovendien.com
http://www.bovendien.com/categorieen/actualiteit/iedereen-schuldenvrij

Monsanto besmet in het geniep Europa (video)
Zondag, 28 december 2014
Er doet zich een merkwaardig en zeer gevaarlijk verschijnsel voor in
Europa en dan met name in Zwitserland.
Ondanks dat het land een import- en groeiverbod kent
voor GMO koolzaad van Monsanto en Bayer, komen beiden daar
voor in de vrije natuur.
Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek blijkt dat ondanks dat dit
eigenlijk niet kan, GMO koolzaad van Monsanto en Bayer op diverse
plekken in Zwitserland gewoon in de natuur groeit. Een situatie met
een geest die uit de fles is, maar die daarin niet terug te duwen is.
Deze betreffende GMO planten werden aangetroffen in 2011 en
2012 langs spoorweglijnen op vier verschillende locaties. De meeste
werden aangetroffen op het vracht treinstation en bij de Rijnhaven van de stad Bazel. Het vreemde is dat er
zowel variaties van GMO koolzaad planten van Monsanto als Bayer werden aangetroffen. Het schijnt ook de
eerste keer te zijn dat GMO planten van Bayer in de vrije natuur zijn aangetroffen.
Volgens hetzelfde onderzoek heeft er zich een ander verschijnsel voorgedaan en dat is dat er genetisch
materiaal is overgedragen tussen een GMO Monsanto plant en twee niet GMO planten. Hiermee is
bevestigd dat het mogelijk is dat GMO planten in staat zijn om niet GMO planten te transformeren naar wel
GMO planten. Men noemt dit bio-rape oftewel bioverkrachting.
In het Europese land dat zowel een import- als een groeiverbod kent voor GMO koolzaadgewassen,
Zwitserland, groeit dit in de natuur en worden andere niet GMO gewassen “verkracht”, besmet of hoe je het
wilt noemen. De vraag is dan ook natuurlijk hoe die GMO koolzaadplanten daar terechtkomen?
De auteurs van het onderzoek denken dat deze GMO planten daar terecht zijn gekomen omdat ze zijn
gemorst uit partijen conventionele zaden die besmet zijn geraakt met GMO zaden.
Ook in Amerika komen dit soort dingen voor en zagen we vorig jaar hoe Monsanto GMO
tarweplanten opdoken in een veld vol met conventionele planten. Dit overkwam inmiddels alweer een paar
jaar geleden ook de Amerikaanse boer Percy Schmeiser die daardoor in een langslepend juridisch gevecht
terechtkwam met de GMO reus. Daarover is een documentaire, ook alweer wat ouder, gemaakt waarvan
navolgend de trailer.
Wat natuurlijk niemand weet is in hoeverre wereldwijd voedsel en planten al zijn besmet met GMO.
Bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden die zijn ontdekt, maar je vraagt je dan af hoeveel zijn er niet
ontdekt.
Voorlopig lijkt het erop dat GMO planten van Monsanto, ondanks alle verboden, gewoon Europa veroveren.
Bron: Activist Post
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Gezondig.nl
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8764:monsanto-besmet-in-hetgeniep-europa&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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‘Rentevrij geld maakt samenleving weer sterk en gezond’
Banken en geld – het kan anders en beter.
Steeds meer mensen zien in dat het huidige geldsysteem niet goed
meer functioneert en niet ten goede komt aan de samenleving.
Particulieren en kleine bedrijven gaan door het heffen van rente
gebukt onder een hoge schuldenlast, terwijl slechts een zeer klein
eliteclubje, de banken, hiervan profiteert en letterlijk ‘slapend rijk’ is
geworden. Dat moet en kan anders, schrijft econoom, docent en
oud-bankier Ad Broere, auteur van , in het ingezonden artikel ‘De Florijn, het geld van ons zelf’:
Banken zijn de geldscheppers bij uitstek. Meer dan 95% van al het geld dat in omloop is komt ‘van de bank’.
Als jij je handtekening onder een lening contract met de bank zet en je daardoor ‘schuldig’ verklaart naar de
bank, dan creëert de bank vervolgens het benodigde geld. Door getallen in de computer in te brengen, aan
de ene kant van de balans het bedrag dat jij moet terugbetalen aan de bank, of met andere woorden: de
vordering die de bank op jou heeft. Aan de andere kant verschijnt de verplichting die de bank aan jou heeft
als bedrag waarover jij kunt beschikken als aan alle leningsvoorwaarden is voldaan. Over het bedrag dat jij
schuldig bent aan de bank betaal je gedurende de hele looptijd van de lening rente. Bijvoorbeeld als je een
hypotheek hebt van € 300.000, een rente van 4% en je zou niet hoeven af te lossen, dan betaal je in totaal €
360.000 rente aan de bank. Dat is een mooie opbrengst voor relatief niet zo heel veel werk. Dit geld ontstaat
doordat jij een schuld bent aangegaan en waarvoor jij dertig jaar lang moet werken om het hele bedrag van
€ 660.000 terug te betalen. De renteaftrek die je daarbij hebt is eigenlijk niet meer dan een schijnhulp, want
aan de andere kant moet je meer belasting betalen omdat anders de overheid onvoldoende inkomsten heeft.
Ook heb je niet zoveel boodschap aan het verweer van banken dat zij op hun beurt ook geld moeten lenen
en daarvoor rente moeten betalen. De hoge bankiersbonussen maken, dat je dit met een stevige korrel zout
neemt.
De overheid draagt verantwoordelijkheid voor het welzijn van de burgers en voor spreiding van de welvaart.
Om die verantwoordelijkheid te kunnen waar maken zou de overheid zelf geld moeten scheppen, maar dat
doet het voor niet meer dan 5% van het geld dat in omloop is door middel van het papiergeld en de munten.
Voor de overige minstens 95% heeft de overheid deze verantwoordelijkheid uit handen gegeven aan
commerciële banken, die het recht om geld te scheppen exploiteren om er winst mee te behalen voor
directie (winstbonussen) en aandeelhouders (toevoeging van winst aan het eigen vermogen). Deze
doelstelling maakt, dat banken niet dezelfde doelstelling hebben als die van de samenleving. Dit is dan ook
de reden dat de banken het lelijk laten zitten in deze tijd dat er geld nodig is voor nieuwe economische
impulsen. Vooral het midden- en kleinbedrijf heeft hier last van omdat MKB bedrijven veel afhankelijker zijn
van bankleningen dan grote ondernemingen. Dit is een van de oorzaken waarom het niet goed gaat met het
MKB en waardoor de werkloosheid zo hoog is, want het MKB wordt niet voor niets de banenmotor van de
economie genoemd. Deze motor hapert echter al meerdere jaren. Niet alleen de MKB bedrijven staan onder
druk, ook met het inkomen van veel Nederlandse huishoudens gaat het niet goed. De besteedbare
inkomens (dit zijn de inkomens na belasting- en premieheffing) zijn voor minstens de helft van de
Nederlandse gezinnen laag tot zeer laag. Tegelijkertijd nemen de lasten toe die met dit besteedbare
inkomen moeten worden betaald, zoals de uitgaven voor wonen, zorg en energie.
Het is duidelijk dat het ‘geld van de bank’ niet heeft bijgedragen aan een samenleving waarin voor het
welzijn van de burgers en een goede spreiding van de welvaart is gezorgd. Afgezien van de papieren
overwaarde op de eigen woning bezit 60% van de Nederlandse gezinnen niets of minder dan niets, 30% een
beetje en 10% verhoudingsgewijs heel erg veel, namelijk 72% van het totale bezit, of € 500 miljard in 2013.
Die enorme scheefheid in de spreiding van de welvaart is niet op de laatste plaats veroorzaakt doordat er
rente over geleend geld wordt betaald. Die rente wordt immers niet alleen door jou betaald over je
hypotheek, maar ook door de aannemer over het geld dat hij heeft geleend, door de leverancier van
bouwmaterialen, door de gemeente die de grond heeft geleverd etc.. Daardoor loopt het rentebestanddeel in
de prijs die jij uiteindelijk voor de woning betaalt op. Dr. Herbert Creutz, Prof. dr. Margrit Kennedy en dr.
Mark Anielski concludeerden alle drie uit onderzoek dat op verschillende tijdstippen werd verricht, dat
gemiddeld minstens 37% van de prijzen van alle goederen en diensten uit rente bestond. Dus 37% van alles
wat wij kopen komt uiteindelijk terecht bij degenen die het hoogste vermogen hebben, want zij kunnen geld
voor zich laten werken. Margrit Kennedy zegt, daarover dat je pas vanaf een half miljoen euro aan belegbaar
vermogen gaat profiteren van het geld met geld verdienen. Daarom is er dus een voortdurende geldstroom
van arm naar rijk en komt arm nooit toe aan het vormen van bezit zolang de schulden steeds hoger worden.
De oplossing voor de groeiende ongelijkheid zit in nieuw en rentevrij geld. Geld dat niet door de banken
wordt gecreëerd, maar door ons zelf, waardoor het gaat worden gebruikt op een manier die de samenleving
sterker maakt. Rentevrij om daardoor te voorkomen dat het herverdelingsmechanisme dat in het huidige
financiële stelsel zit opnieuw tot een scheve verdeling van de welvaart leidt. De Florijn voorziet in die
behoefte. Het wordt de eerste complementaire (=munt naast de euro) met landelijke dekking. Hoe meer
deelnemers, bedrijven èn particulieren, hoe sterker de Florijn wordt. Om de Florijn krachtig te kunnen
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neerzetten is er geld nodig. Er is behoefte aan donateurs, want door veel kleine bedragen kan er in korte tijd
worden gerealiseerd wat anders in veel jaren, moeizaam tot stand moet worden gebracht met alle risico’s
dat er in de tussentijd veel mensen afhaken omdat het ‘toch niks wordt’. Want een complementair geld
netwerk staat en valt met draagvlak. Hoe meer bedrijven deelnemen, hoe groter en beter gespreid het
aanbod van goederen en diensten en hoe meer particulieren deelnemen, hoe groter de vraag en daardoor
van de besteding van Florijnen bij de bedrijven in het netwerk.
Meer informatie over jouw donatie aan de Florijn vind je op deze website:
http://www.deflorijn.eu/home
Ad Broere, 24 december 2014
Moslims tonen geen spijt van verstoren Duitse kerkdienst tijdens kerstmis
Door moslims verwoeste kerk in Syrië. Zover is het hier gelukkig nog
niet, maar de eerste tekenen zijn al wel aanwezig.
‘Schijtchristenen!’ schreeuwde een groepje moslimjongeren toen ze
een kerk in het Duitse Rheydt (Mönchengladbach) tijdens de
kerstdienst binnenstormden. Volgens sommige berichten gooiden ze
ook stenen naar de opgestelde kerststal. Van de regering in Berlijn
en de media echter geen woord van kritiek, noch ook maar iets van
geluiden van spijt uit de moslimgemeenschap. Dat onderstreept
opnieuw dat de islam in Europa klaarblijkelijk een speciale
beschermde status geniet. Was de situatie namelijk omgedraaid,
dan had de complete gevestigde orde er schande van gesproken. De oudste van het groepje
moslimkinderen was nog maar 14. Desondanks gedroegen ze zich als volwassen extremisten toen ze de
Marienkirche in Rheydt binnenstormden en de aanwezige christenen begonnen uit de schelden. De moedige
koster pakte twee van hen in hun kraag, en de dominee besloot om aangifte te doen.
Islam heeft uitzonderingsstatus
Daarna bleef het opvallend stil. De politie deed niets en alleen een lokaal krantje besteedde er kort aandacht
aan. Maar stel dat het andersom was geweest, dat een groepje christelijke jongeren een moskee zou zijn
ingestormd. Dan was het land te klein geweest, waren alle politici in Europa over elkaar heen gevallen met
het veroordelen van zo’n racistische daad en hadden het journaal en actualiteiten er prominent aandacht
aan gegeven.
Maar voor aanhangers van de islamitische religie gelden klaarblijkelijk andere regels. Bovendien waren het
maar christenen die het doelwit waren, en die mogen tegenwoordig ongestraft belachelijk worden gemaakt,
gekleineerd en zelfs vervolgd, want het Westen doet –behoudens hier en daar een bom- nog altijd
nauwelijks iets tegen de islamitische uitroeiingsoorlog tegen het christendom in het Midden Oosten.
Waar komt die christenhaat vandaan?
‘Schijtchristenen,’ en dat tijdens kerstmis. Waar blijven nu al die politiek correcte experts die tot in het
oneindige blijven volhouden dat de islamitische religie niets te maken heeft met de daden van moslims?
Waar en van wie hebben deze jongeren en kinderen hun christenhaat geleerd?
Waren het volwassen moslims geweest, dan waren de daders er niet met enkel een gesprekje vanaf
gekomen. De situatie in Syrië, Irak, de Palestijnse gebieden, Nigeria, Soedan, Pakistan en talloze andere
islamitische landen leert dat tienduizenden kinderen doelbewust worden ingeschakeld voor het plegen van
de meest gruwelijke misdaden. Het zou dus geen verwondering hoeven wekken als de ouders in
Mönchengladbach hun kinderen doelbewust de kerk in hebben gestuurd, wetende dat ze volgens het
Westerse recht toch niet vervolgd zullen worden.
Waarom zwijgen politiek en media?
De gevestigde orde doet er net als de moslimgemeenschap het zwijgen toe. Niemand wil olie op het vuur
gooien, en bovendien zou een openlijke discussie het jammerlijke falen van het integratiebeleid in Europa
aan het licht brengen, en dat is iets wat politiek en media koste wat het kost willen voorkomken.
Zwijgen werkt in toenemende mate averechts, want daarmee wordt –inmiddels zelfs in Duitsland- de snel
groeiende weerzin van de gewone man tegen de door de politiek beschermde islam en islamisering van
Europa juist bevestigd en gevoed. Bijna overal waar moslims een grotere minderheid worden ontstaan
problemen, en in veel van de landen waar ze de baas zijn heerst racisme, discriminatie, wanorde, misbruik,
armoede en chaos.
Het is daarom terecht dat een almaar groter wordende groep autochtonen zich afvragen waarom hun
regenten zo’n maatschappij ondermijnende ideologie als de islam te blijven verdedigen, en wat hun
werkelijke motieven zijn om juist voor veelal kansarme immigranten uit moslimlanden de poorten van Europa
wijd open te blijven zetten.
Xander - (1) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/12/Moslims-tonen-geen-spijt-van-verstoren-Duitse-kerkdiensttijdens-kerstmis
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ISIS vaardigt nieuwe wet uit: Bijbellezers worden geëxecuteerd
Rome en met name het Vaticaan zullen na het Midden Oosten het
volgende doelwit van ISIS zijn.
Lezen in de Bijbel is in door ISIS beheerst gebied tot een
halsmisdaad bestempeld. Voortaan zal iedere christen die openlijk
uit de Bijbel leest of psalmen zingt worden geëxecuteerd. Ook
kruisjes mogen niet langer zichtbaar worden gedragen.
Moslims in het Westen beweren graag dat zij respect hebben voor de andere ‘gelovigen van het boek’ –
Joden en christenen-, maar in veel landen en gebieden waar ze de baas zijn of worden is de dagelijkse
praktijk totaal anders.
In augustus onthoofdde ISIS meer dan 100 gevangen genomen Syrische soldaten. De slachtpartij werd door
de jihadisten op video opgenomen. In de portemonnee van een christelijke soldaat werd een kruisje
gevonden. Op de video werd daar de tekst ‘De ongelovigen zijn allemaal hetzelfde’ bijgezet. De camera laat
vervolgens zien hoe een Shi’itische moslim wordt doodgeschoten, en een christen een laatste kans krijgt om
zich voor zijn executie te bekeren tot de islam. Hij weigert, en wordt vervolgens eveneens vermoord.
Gezien de oneindige lijst wreedheden die ISIS begaat lijdt het dus geen enkele twijfel dat ze hun dreigement
om Bijbel lezende, psalmen zingende en kruisjes dragende christenen te vermoorden zullen waarmaken.
Christenen pakken de wapens op
In Irak en Syrië hebben duizenden christenen zich inmiddels aangesloten bij gewapende milities, omdat zij –
in tegenstelling tot wat sommige Westerse christenen van hen lijken te verwachten- weigeren werkeloos toe
te kijken hoe hun bezittingen worden vernietigd, hun vrouwen en kinderen worden verkracht of tot slaven
gemaakt, en hun gemeenschappen worden uitgeroeid.
Europa en Rome volgende doelwitten
ISIS heeft meerdere malen duidelijk gemaakt dat ze na de verovering van het Midden Oosten hun pijlen op
Europa zullen richten. Vooral de verovering van Rome staat hoog op het verlanglijstje. In deze video laten ze
zien dat ze vast van plan zijn het Vaticaan te vernietigen. (1)
Op deze camerabeelden vanuit een Amerikaanse gevechtshelikopter is te zien hoe de piloten alle moeite
doen om een paar ezels niet te raken, maar in plaats daarvan enkel de echte beesten uit te schakelen, en
dan nog alleen degenen die wapens dragen. De Westerse luchtaanvallen zijn echter te beperkt in aantal om
ISIS te kunnen stoppen.
Christenen lopen zeker niet alleen in Syrië, Irak en Pakistan het gevaar vanwege hun geloofsovertuiging te
worden vermoord. In november berichtten we dat In gebieden in Nigeria waar Boko Haram het voor het
zeggen heeft gekregen, christenen lukraak worden tegengehouden en gedwongen om de islamitische
geloofsbelijdenis uit te spreken. Weigeren ze dat, dan worden ze ogenblikkelijk vermoord.
Xander - (1) Shoebat
http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/12/ISIS-vaardigt-nieuwe-wet-uit-Bijbellezers-worden-gexecuteerd

Monsanto besmet in het geniep Europa (video)
Zondag, 28 december 2014
Er doet zich een merkwaardig en zeer gevaarlijk verschijnsel voor in
Europa en dan met name in Zwitserland.
Ondanks dat het land een import- en groeiverbod kent
voor GMO koolzaad van Monsanto en Bayer, komen beiden daar
voor in de vrije natuur.
Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek blijkt dat ondanks dat dit
eigenlijk niet kan, GMO koolzaad van Monsanto en Bayer op diverse
plekken in Zwitserland gewoon in de natuur groeit. Een situatie met
een geest die uit de fles is, maar die daarin niet terug te duwen is.
Deze betreffende GMO planten werden aangetroffen in 2011 en
2012 langs spoorweglijnen op vier verschillende locaties. De meeste
werden aangetroffen op het vracht treinstation en bij de Rijnhaven van de stad Bazel. Het vreemde is dat er
zowel variaties van GMO koolzaad planten van Monsanto als Bayer werden aangetroffen. Het schijnt ook de
eerste keer te zijn dat GMO planten van Bayer in de vrije natuur zijn aangetroffen.
Volgens hetzelfde onderzoek heeft er zich een ander verschijnsel voorgedaan en dat is dat er genetisch
materiaal is overgedragen tussen een GMO Monsanto plant en twee niet GMO planten. Hiermee is
bevestigd dat het mogelijk is dat GMO planten in staat zijn om niet GMO planten te transformeren naar wel
GMO planten. Men noemt dit bio-rape oftewel bioverkrachting.
In het Europese land dat zowel een import- als een groeiverbod kent voor GMO koolzaadgewassen,
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Zwitserland, groeit dit in de natuur en worden andere niet GMO gewassen “verkracht”, besmet of hoe je het
wilt noemen. De vraag is dan ook natuurlijk hoe die GMO koolzaadplanten daar terechtkomen?
De auteurs van het onderzoek denken dat deze GMO planten daar terecht zijn gekomen omdat ze zijn
gemorst uit partijen conventionele zaden die besmet zijn geraakt met GMO zaden.
Ook in Amerika komen dit soort dingen voor en zagen we vorig jaar hoe Monsanto GMO
tarweplanten opdoken in een veld vol met conventionele planten. Dit overkwam inmiddels alweer een paar
jaar geleden ook de Amerikaanse boer Percy Schmeiser die daardoor in een langslepend juridisch gevecht
terechtkwam met de GMO reus. Daarover is een documentaire, ook alweer wat ouder, gemaakt waarvan
navolgend de trailer.
Wat natuurlijk niemand weet is in hoeverre wereldwijd voedsel en planten al zijn besmet met GMO.
Bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden die zijn ontdekt, maar je vraagt je dan af hoeveel zijn er niet
ontdekt.
Voorlopig lijkt het erop dat GMO planten van Monsanto, ondanks alle verboden, gewoon Europa veroveren.
Bron: Activist Post
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8764:monsanto-besmet-in-hetgeniep-europa&catid=17:gezondheid&Itemid=30

Drie jaar de cel in voor je wachtwoord
Waarom is TrueCrypt plotseling gestopt?
Mocht je goede voornemen voor 2015 zijn, om je data nu eens echt goed te beveiligen: dat is een stuk
moeilijker geworden. Binnenkort kun je drie jaar de gevangenis in gaan voor het geheimhouden van je
wachtwoord, en een encryptiesysteem dat dit omzeilt, TrueCrypt, hield er een paar maanden geleden
plotseling mee op. Mag het niet meer van de NSA, of zat er een achterdeur in?
door Arnout Jaspers
David de Miranda en Glenn Greenwald, de twee journalisten die
Edward Snowdens onthullingen hielpen publiceren, tijdens een
verhoor door het Amerikaanse Congres. De Miranda had zijn
bestanden versleuteld en weigerde zijn wachtwoord af te geven. Als
staatssecretaris Teeven zijn zin krijgt, kan je alleen daarvoor al drie
jaar de cel in gaan in Nederland. wikipedia
Het wetsvoorstel met het inmiddels onder juristen beruchte
‘decryptiebevel’ ligt nu bij de Raad van State voor advies.
Waarschijnlijk zal het dus in de loop van 2015 in stemming gebracht
worden in het parlement. Het decryptiebevel houdt in, dat iemand
die wordt verdacht van een ernstig misdrijf, van de officier van justitie het bevel kan krijgen om de
wachtwoorden van zijn computer, telefoon en dergelijke af te geven. Weigert de verdachte, dan kan hij
hiervoor tot drie jaar cel veroordeeld worden. Dit is een schending van een fundamenteel rechtsprincipe,
namelijk dat een verdachte niet gedwongen mag worden aan zijn eigen veroordeling mee te werken.
Het decryptiebevel kreeg een steun in de rug door de rechtszaak tegen pedofiel Robert M., die zijn eigen
wandaden filmde en op zijn computer zette, naast enorme hoeveelheden kinderporno van internet. Al die
bestanden waren met degelijke encryptie voor buitenstaanders ontoegankelijk gemaakt.
Fabeltje
Veel mensen geloven dat elke code te kraken is en dat de NSA en andere geheime diensten, als die dat
echt willen, alles kunnen lezen, maar dat is een fabeltje. Er zijn diverse, algemeen beschikbare
encryptiemethodes, zoals AES en RSA, die met de huidige stand van de techniek niet te kraken zijn, althans
niet als de gebruiker een sterk wachtwoord kiest en dat niet laat rondslingeren.
Robert M. liet zich uiteindelijk ompraten en gaf zijn wachtwoorden af, waardoor hij meewerkte aan zijn eigen
veroordeling. Maar er zijn voorbeelden bekend waarbij rechercheurs en inlichtingendiensten hun tanden
stukbijten op een beveiligde harde schijf. Bijvoorbeeld die van David Miranda, een van de journalisten die
hielpen om de onthullingen van Edward Snowden te publiceren. Hij werd in augustus 2013 op vliegveld
Heathrow gearresteerd met in zijn bezit een externe harde schijf waarop 60 gigabyte aan versleutelde data
stond. De politie nam aan dat dit kopieën waren van de bestanden die Snowden bij de NSA had ontvreemd,
maar is er niet in geslaagd dit aan te tonen omdat de bestanden waren versleuteld met TrueCrypt.
Kluis met dubbele bodem
TrueCrypt kan losse bestanden versleutelen, of de complete harde schijf van een computer, en gebruikt
daarvoor een state of the art encryptieprogramma zoals AES (Advanced Encryption Standard, ontwikkeld
door twee Belgische cryptografen en in 2000 erkend als internationale standaard).
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Uiteraard beschermt AES op zich bestanden ook tegen ongeautoriseerde meekijkers, maar TrueCrypt doet
meer dan dat: is een kluis met een dubbele bodem, doordat het sommige versleutelde bestanden
onvindbaar maakt.
Het principe van TrueCrypt
Een deel van elk blok data bestaat uit een met een wachtwoord
versleuteld bestand. De rest is gevuld met random bits, waarin al of
niet een versleuteld bestand – met een ander wachtwoord – kan zijn
opgenomen. Het verschil tussen beide is niet te zien voor iemand
die het tweede wachtwoord niet kent.
Stel, je krijgt als vermeende klokkeluider een decryptiebevel, en
omdat je er geen drie jaar cel voor over hebt, geef je je wachtwoord
af. De rechercheurs ontsleutelen daarmee in je TrueCrypt-folder een
aantal bestanden, maar dat blijken vrij onschuldige emailconversaties te zijn. Waar zijn al die van de AIVD gestolen documenten?
Die zitten verborgen in de random data waarmee TrueCrypt lege ruimtes in zijn bestanden opvult, en die zijn
beveiligd met een tweede wachtwoord – althans, dat vermoeden de rechercheurs, maar ze kunnen dat niet
bewijzen. Jij zegt dat je geen tweede wachtwoord hebt, en door de manier waarop TrueCrypt is gebouwd, is
dit een geloofwaardige ontkenning.
Ook een gebruiker die met maar één wachtwoord zijn bestanden versleutelt, heeft een TrueCrypt-folder die
gedeeltelijk is gevuld met random data, dat is automatisch het geval. Als vermeende klokkeluider heb je dus
voldaan aan het decryptiebevel, en alleen jij kan weten of er nog meer bestanden in je TrueCryptfolder
zitten.
De crux is, dat goed versleutelde data niet te onderscheiden zijn van random data, een willekeurige reeks
nullen en enen. Zonder het wachtwoord en ontsleuteling, valt niet te bewijzen dat zo’n bestand zinnige
informatie bevat, en aangezien TrueCrypt altijd zulke data bevat, is dit feit op zich ook geen bewijs dat de
verdachte iets achterhoudt.
Zijn dit random data – willekeurige cijfers en letters – of bevat dit
plaatje een geheime boodschap? Bij gebruik van goede encryptie
is het verschil tussen beide niet te zien.
In feite is dit het getal 2015 tot de macht 214 in hexadecimale
notatie.
Systemen als TrueCrypt maken een decryptiebevel dus zinloos.
Als staatssecretaris van justitie Teeven verdachten effectief wil
dwingen om aan hun eigen veroordeling mee te werken, moet hij
het gebruik van TrueCrypt en vergelijkbare encryptiesystemen
strafbaar stellen. Is dat werkelijk wat we in Nederland willen?
Door de achterdeur?
Een vreemde ontwikkeling in het afgelopen jaar is, dat de ontwikkelaars van TrueCrypt – een schimmig
clubje, mogelijk afkomstig uit Tsjechië – er plotseling mee opgehouden zijn. Op hun website verscheen in
maart een nogal bizarre waarschuwing dat hun product wellicht niet zo veilig is als tot dan toe geclaimd, en
ze raden iedereen aan om TrueCrypt op hun computer te ontsleutelen en over te stappen op Bitlocker, een
encryptieprogramma van Microsoft.
Dit is voer voor complotdenkers. Heeft Microsoft de makers van TrueCrypt afgekocht om een concurrent
minder te hebben? Hebben de makers een fout in hun software ontdekt die niet makkelijk te repareren is,
waardoor de beveiliging toch niet deugt? Of zit er zelfs een ‘achterdeur’ in de software, waardoor
bijvoorbeeld de NSA toch toegang heeft tot versleutelde bestanden? Deze laatste mogelijkheid is heel
vergezocht, omdat de TrueCrypt software uitvoerig is onderzocht door teams van onafhankelijke
programmeurs.
De mogelijkheid dat de NSA op de een of andere manier TrueCrypt de nek heeft omgedraaid omdat het juist
wel een achterdeur heeft in Bitlocker is dan reëler. Het bedrijf zelf ontkent natuurlijk dat het geheime deals
sluit met de NSA of welke overheidsinstantie dan ook, maar Microsoft geeft nooit inzage in de broncode van
zijn software en laat nooit het achterste van zijn tong zien.
http://boinnk.nl/blog/85277/binnenkort-drie-jaar-cel-als-je-je-wachtwoord-niet-afgeeft-aan-justitie/
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De herrijzenis van de Halve Maan 1979
auteur: Frans Bijlsma (Let op: een artikel van “De Vrije Gedachte”)
VERSPREIDING
De Islam is de jongste der grote wereldgodsdiensten. Zijn begin wordt wel aangegeven met het jaar 622 van
onze (Christelijke!) jaartelling, toen Mohammed van Mekka naar Medina trok. Sindsdien heeft, ongeveer in
onze Middeleeuwen en ook nog wel daarna, de Islam zich vanuit het Nabije Oosten verbreid over grote
delen van Azië en Afrika. Momenteel zijn de volgende landen overwegend Mohammedaans: Saoedi-Arabië,
Noord- en Zuid-Jemen, Oman, de Verenigde Emiraten, Koeweit, Jordanië, Syrië, Libanon, Irak, Iran,
Pakistan, Bangla-Desj, Afghanistan, Indonesië, Turkije, Egypte, Libië, Soedan, Somalië, Tsjaad, Niger, Mali,
Tunesië, Algerije, Marokko, Mauretanië en Senegal. Belangrijke Mohammedaanse minderheden worden
gevonden in de kuststaten van West-Afrika, Ethiopië, Kenya, Tanzania, India, Maleisië, de Philippijnen, de
Zuidelijke en Centraal- Aziatische Sovjetrepublieken, China, Joegoslavië, Albanië en Bulgarije. Tenslotte
komen etnische minderheden die de Mohammedaanse godsdienst belijden voor in de meeste landen van
Europa (voornamelijk “gastarbeiders”) en sporadisch in Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Oceanië.
De kernlanden liggen dus in West-Azië en Noordelijk Afrika, terwijl de landen met belangrijke minderheden
daar een soort gordel omheen vormen. De verspreiding van de Islam is nog wel groter geweest, met name
in Europa: grote delen van Portugal, Spanje, Zuid-Italië, Griekenland en de Balkan waren tot na de Middeleeuwen, soms tot 1918 (als deel van het Turkse Rijk) onder Mohammedaans bestuur. Men zou van een
algehele achteruitgang van ongeveer 1700 tot circa 1950 kunnen spreken, waarna in onze tijd weer een
opleving wordt gezien. Momenteel heeft de Islam, vooral in Afrika, de neiging op te dringen, zich verder uit te
breiden, hoewel geen actieve zending bedreven wordt. De oorzaken daarvan zijn gecompliceerd, het voert
te ver om er hier op in te gaan. Men kan in het algemeen wel zeggen dat de Islam minder “vermoeidheidsverschijnselen” vertoont dan het Christendom. Zien wij als vrijdenkers dus met enige voldoening het
laatste steeds meer in verval raken en vooral in Europa ook numeriek “afkalven”, van de Islam kan dat
(helaas) niet worden gezegd. De Islam is springlevend en spreekt blijkbaar hele volkeren terdege aan, weet
zelfs enthousiasme en fanatisme op te roepen. In de volgende paragrafen hierover meer.
De aanhangers van de Islam worden Islamieten, Mohammedanen of Moslims genoemd, terwijl men vroeger
ook wel van Muzelmannen sprak. Typerend bij dit laatste is dat ook toen al, en door buitenstaanders, de
vrouwen “quantité négligeable” werden geacht.
VOORNAAMSTE KENMERKEN EN BEGINSELEN
Het is hier niet de plaats om de gehele inhoud van de Islam uitputtend te behandelen. Daarover kan men in
alle openbare bibliotheken naslagwerken raadplegen of die zelf aanschaffen. Alleenhoofdpunten zullen hier
worden aangestipt.
Typerend voor de Islam is de totale verwevenheid van godsdienst met het sociale, politieke, culturele en
zelfs gezinsleven: de Islam is het klassieke voorbeeld van een theocratie. Het recht, de wetten, de sociale
structuur, het onderwijs, alles staat in het teken van die ene godsdienst. Een “wereldlijke”, burgerlijke of
openbare sector naast de religieuze, zoals in (overwegend) Christelijke landen toch al vaak sinds eeuwen
bestaat of gebruikelijk is, kent men niet. Een uitzondering hierop vormen wellicht Egypte, Turkije en nog
enkele kleinere landen die een vrij vooruitstrevende, van theocratische elementen ontdane grondwet
hebben.
Islam betekent letterlijk overgave, onderwerping en dat is niet toevallig. Het dagelijks leven van het individu
is doortrokken van talrijke geboden en verboden, alle gebaseerd op teksten uit de Koran en vaak nog net zo
nauwkeurig in acht genomen als duizend jaar geleden. De Koran-teksten, die evenals de Joodse Talmoed
en de Christelijke Bijbel op openbaring berusten en grotendeels van Mohammed (de Profeet) afkomstig zijn,
vormen tezamen met een aantal tradities (de hadith) de kern van de geloofsinhoud. Voor het dagelijks leven
geldt de praktijk van de Vijf Zuilen die tezamen de plichtenleer (fikh) vormen: het reciteren van
geloofsartikelen, gebed (salat, vijf maal per dag met het gezicht naar Mekka gekeerd), het geven van
aalmoezen, periodiek vasten (Ramadan) en indien mogelijk eenmaal in zijn leven een bedevaart naar
Mekka. Iemand die dit laatste al gedaan heeft wordt een hadj of hadji genoemd, wat uiteraard een eretitel is.
Volgens sommigen is er nog een zesde zuil, de djihad of heilige oorlog tegen de ongelovigen en allen die de
zuiverheid van de Islam willen aantasten. Wie als martelaar in een heilige oorlog sneuvelt gaat direct naar
Allah en het Paradijs. Dit concept is in de loop der eeuwen wel wat afgezwakt. Feit is, dat het begrip djihad
nog steeds duizenden Moslims weet te bezielen en dat men vroeger in Europa rilde en beefde als men
vernam dat de Mohammedanen een Heilige Oorlog hadden uitgeroepen…
Als basis voor het rechtsstelsel dient in vele Islamitische landen de Sjari’a, de Heilige Wet die persoonlijke
zaken regelt zoals huwelijk, seksualiteit, drankgebruik, vasten, erediensten, maar ook meer algemeenmaatschappelijke zaken zoals verlichting van armoede, steun aan weduwen en wezen, straffen bij
diefstal en moord, (het verbod op) renteheffing, gescheiden onderwijs etc. De sluiering en afzondering van
vrouwen en het verbod om levende wezens af te beelden zouden niet uitdrukkelijk zijn voorgeschreven maar

N I E UW S B R I E F 215 – 31 D E C E M B E R 2 01 4 – P A G . 75

meer door de traditie zijn bepaald. Slavernij is toegestaan en heeft eeuwenlang in veel Mohammedaanse
landen een bloeiend bestaan geleid.
Hier en daar is de nationale wetgeving aangelengd met Westerse of in het algemeen niet-islamitische
elementen en wil men juist weer terug naar de sjari’a als maatstaf en toetssteen (Iran, Pakistan, Egypte,
Algerije), wat vooral door de fundamentalisten of behoudende stromingen aldaar wordt nagestreefd. Als die
hun zin krijgen zien we wat er gebeurt, zoals in Iran sinds de verdrijving van de Sjah en het aan de macht
komen van ayatollah Khomeiny. En was er niet onlangs veel te doen over de (in Nederland op de televisie
vertoonde, maar in andere landen uit angst voor het dichtdraaien van de oliekraan geweigerde) film “De
dood van een prinses”, een modern sprookje uit Saoedi-Arabië waarin de genoemde hoofdpersoon
gestenigd werd wegens overspel? Hoe slecht of op sensatie berustend deze film ook geweest mag zijn,
niemand, ook de Saoedi’s zelf niet, ontkende de feiten die er aan ten grondslag lagen…
Allah blijkt net zo’n tirannieke, wraakzuchtige en haatdragende god te zijn als Jahwe bij de Joden en God de
Heer “bij ons”. Wel staat hij zijn trouwe volgelingen (in theorie, als ze ze onderhouden kunnen) vier vrouwen
toe* en komen er in het Moslim-paradijs paringen voor die eeuwen duren … Door zulke elementen lijkt de
Islam minder puriteins dan het Christendom, maar dat wordt door de talrijke andere ge- en verboden en de
reinheidsideeën weer te niet gedaan. De verachting voor het lichaam die oorspronkelijk in het Christendom
centraal stond is in de Islam minder uitgesproken, evenals het “spelen op het hiernamaals”, maar verder ontlopen de twee elkaar niet veel in botheid, starheid en gemeenheid. Lijfstraffen, zoals geseling en het
afkappen van handen en doodstraffen door steniging, ophanging of onthoofding worden met name genoemd
en dat weegt wel op tegen oog om oog, tand om tand…
In niemands hoofd is het blijkbaar opgekomen dat de barre woestijnmoraal anno 622 wel eens niet helemaal
meer van toepassing op onze tijd zou kunnen zijn. Aan vrijzinnigheid, laat staan aan vrijdenken, kent de
Islam geen enkele ruimte toe. Dat men “niets” gelooft kan geen enkele Moslim zich indenken. Een andere
godsdienst, daar kan hij zich nog in verplaatsen, maar helemaal niets … “Men moet toch in een god
geloven?”
Klinkt u, vrijdenkers, zoiets niet bekend in de oren?
Men moet aannemen dat er wel Moslims zijn die er anders over denken, een soort vrijzinnigen dus, en zelfs
(!) vrijdenkers die zich Islamiet blijven noemen; vast staat dat velen iets van Westerse invloeden hebben
ondergaan en het met het een en ander niet zo nauw meer nemen. Maar de meesten houden wijselijk hun
mond, uit zelfbehoud, en dat is in vele dictaturen (zo mogen we de Islam toch wel noemen) vaak maar het
beste wat men kan doen.
Zo zien we dat in de ideale Islam-staat (maar gelukkig voldoen lang niet alle Moslim-landen daaraan) de
religie zowel het persoonlijke als het openbare leven in een ijzeren greep houdt waarin uitgesproken
opvattingen over mens en staat, recht en wet hun neerslag vinden. Die opvattingen zijn dogmatisch, star en
weinig “mensvriendelijk”. De positie van de vrouw, om maar eens iets te noemen, is abominabel en voor ons
Westerlingen zelfs onvoorstelbaar. Dat betreft dus al 50 procent van de bevolking.
Allah een god der liefde? Vergeet het maar.
* De man mag ze tevens eenzijdig verstoten (talak ) In een aantal Moslim-landen is polygamie niettemin
verboden of wordt alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan.
VOORNAAMSTE RICHTINGEN EN STROMINGEN
De belangrijkste tweedeling in de Islamitische wereld is die tussen Soennieten en Sji’ieten. De laatsten
scheidden zich reeds af in 661 bij de dood van de vierde “rechtgeleide” kalief Ali, schoonzoon van de
Profeet. In het algemeen zou men kunnen zeggen dat de Sji’ieten een iets minder strenge interpretatie van
de heilige geschriften voorstaan maar anderzijds meer de echte mystiek-religieuze Islam
vertegenwoordigen. “Progressiever” zijn zij zeker niet, zoals te constateren valt in het enige land waar zij de
absolute meerderheid vormen, Iran. Als minderheden komen ze voor in Irak, Syrië, Libanon (o.a. de
Druzen), in Turkije (waar ze als Alawieten bekend staan en momenteel ernstig te lijden hebben onder
vervolgingen door de Soennitische meerderheid), voorts in de Perzische Golf-staten, Jemen, Pakistan en
India.
Merkwaardig is dat de Islam geen officieel priesterschap kent als bemiddeling tussen God en de mens. De
imams, oelema’s, mullah’s, ayatollah’s zijn geestelijke leiders, wetsuitleggers enzovoort maar geen priesters
zoals we die in het Christendom kennen. Voor hun bestaat ook geen verplicht celibaat. In een aantal Moslimlanden komt de figuur van de kadi voor, een religieuze rechter die in allerlei zaken, ook van “wereldlijke”
aard, bindende uitspraken kan doen.
Mystiek heeft in de Islam nooit zo’n gróte rol gespeeld. Sinds de 9e eeuw hebben zich wel enkele mystieke
stromingen voorgedaan zoals die van de Soefi’s, die ook neo-platonische en boeddhistische opvattingen
overnamen. De plichtenleer werd bij hen als veel minder streng ervaren; geestelijke verdieping en inkeer
stonden op de voorgrond. Men had mystieke orden, de tarika’s, die in een soort kloostergemeenschappen
bijeen woonden. De derwisjen, aan wie vaak magische krachten werden toegeschreven en die bijvoorbeeld
geesten zouden kunnen oproepen, reisden meestal rond. Hier en daar kwam het tot een heiligenverering die
meestal aansloot bij, plaatselijke tradities en voor-Mohammedaanse gebruiken, maar anderzijds betekende
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de overgang tot de Islam toch meestal -, net als in het Christendom – een radicale breuk met het als heidens
beschouwde verleden.
Een zekere mate van “bijgeloof “ is door de Islam wel altijd toegelaten en hier en daar in het cultuurpatroon
opgenomen. Bekend is bijvoorbeeld het geloof in djnun (meervoud van djinn), geesten die in iemand konden
kruipen, hem ziek maken en pijn bezorgen, maar ook vreugde, voorspoed, plotselinge verliefdheid. Ze
konden zich snel verplaatsen, door de lucht vliegen en beschikten over, allerlei magische vermogens.
Vroeger was het geloof in deze geesten in de hele Mohammedaanse wereld erg levend – men zie daarvoor
o.a. de prachtige, bonte verzameling verhalen bekend geworden als de Duizend en één Nacht, terecht deel
uitmakend van de wereldliteratuur – thans vindt men het vooral nog in Noord-Afrika. Ook hier heeft de voorMohammedaanse overlevering zijn invloed doen gelden.
Van de moderne bewegingen moet de Ahmadiyya worden genoemd, ontstaan in 1889 in India. Het is een
modernere stroming, een soort reformisme dat aanpassing aan de huidige tijd voorstaat met behoud van
Islamitische waarden. Al te veel invloed hebben deze stromingen (helaas?) nooit gekregen.
Al met al moet worden geconstateerd dat de Islam een nogal starre godsdienst is gebleken, die in dertien
eeuwen weinig ontwikkeling heeft doorgemaakt en ook niet zo’n sterke opsplitsing in richtingen en
“onderafdelingen” kent als het Christendom. Wat dat betreft is een vergelijking met het orthodoxe Jodendom
of het Hindoeïsme meer op zijn plaats. Dit heeft waarschijnlijk belangrijk bijgedragen tot de kracht van dit
geloof, dat met zijn greep op het persoonlijke en maatschappelijke leven steeds duidelijk en consequent
voorschreef hoe men leven moest. Voor ontwikkelingen via vrijzinnigheid (“minder naar de letter, meer naar
de geest”) naar humanisme en atheïsme lijkt in de Islam – we hebben het al eerder aangeduid – volstrekt
geen plaats te zijn. Laten wij als vrijdenkers hopen dat het niet alleen de kracht, maar ook de zwakte van
deze godsdienst zal uitmaken.
VERHOUDING TOT ANDERE GODSDIENSTEN
Dat de Islam zich altijd zo goed heeft verdragen met “andersdenkenden” die in hetzelfde gebied woonden
als de Moslim-meerderheid is grotendeels een mythe, ook door Islamieten zelf in stand gehouden om hun
een image van tolerantie te geven. En tolerantie is “in” in de huidige wereld, dat beseffen ze maar al te goed.
Toch zijn er wel voorbeelden van hoe aanhangers van andere godsdiensten geruime tijd, soms eeuwenlang
in betrekkelijke rust in Mohammedaanse gebieden hebben geleefd en gewoond. Volgens de Koran moesten
Christenen, Joden en andere aanhangers van monotheïstische godsdiensten een “hoofdgeld” (djizja)
betalen om ongestoord tussen de Islamieten te kunnen leven. Polytheïsme werd echter niet geduld. Hoewel
Christenen, Joden e.a. niet uitdrukkelijk van bepaalde beroepen werden uitgesloten of in hun vrijheid van
woonplaats werden beperkt waren zij toch vaak een soort tweederangs burgers, echter zonder
grootscheepse vervolgingen. Bekende voorbeelden zijn de Joodse gemeenschappen in Mohammedaans
Zuid-Spanje in de Middeleeuwen, waar Joodse artsen en wijsgeren zoalsMaimonides het tot groot aanzien
brachten, de Koptische Christenen in Egypte, de Joodse en Christelijke gemeenschappen in het Turkse Rijk:
dat is eeuwenlang “goed gegaan” en dat dient met ere te worden vermeld.
Deze feiten worden echter overschaduwd door grillige, onberekenbare vervolgingen, moordpartijen,
haatcampagnes en “heilige oorlogen”, soms in hetzelfde rijk als waarin ooktolerantie heerste: berucht zijn
bijvoorbeeld de vervolgingen van de (Christelijke) Armeniërs door de Turken van 1918 tot 1923, waarbij naar
schatting meer dan een miljoen mensen om het leven kwamen en vaak op beestachtige wijze werden
afgemaakt. Tot in onze tijd hebben Mohammedanen voor brandhaarden gezorgd waarbij haat tegen
andersdenkenden en godsdienst-twisten op de voorgrond stonden. Als recente voorbeelden mogen dienen
India-Pakistan (van 1947 tot op de huidige dag), Soedan (tegenstelling Noord/Zuid, gearabiseerde versus
zwart-afrikaanse bevolking), de Philippijnen ( juist andersom: Moslims in het Zuiden, anderen in het
Noorden) en Israël/Palestina, waarbij zeker in het laatste geval moet worden gezegd dat de gevoelens
wederzijds zijn en dat ook andere, met name sociaal/politieke problemen een rol spelen.
De expansieve oorlogen van 622 tot circa 1700 kunnen hier beter buiten beschouwing worden gelaten
omdat deze, meer op uitbreiding van gebied, macht en bezit waren gebaseerd dan op godsdienstige
intolerantie. Doch ook hier speelde altijd wel een element daarvan mee: “Dood aan de Christenhonden” (die
zich overigens met Kruistochten e.d. ook niet bepaald onbetuigd lieten), de Hindoestani, de Joden enz. enz.
Uiteindelijk zou de wereld er in de ogen van Mohammedanen toch maar het beste uitzien als iedereen Allah
en zijn Profeet vereerde. Intolerantie ligt aan iedere godsdienst ten grondslag, het Boeddhismemisschien
uitgezonderd.
DE CULTUUR VAN DE ISLAM
Met nadruk moet worden gesteld dat de Islam ook een hele cultuur vertegenwoordigt, of liever
vertegenwoordigd heeft, want het zwaartepunt ligt ongetwijfeld in het verleden. Er is zelfs sprake geweest
van een bijzonder rijke cultuur op het gebied van bouwkunst, natuurwetenschappen, geneeskunde, filosofie,
literatuur en schilderkunst met als centra Zuid-Spanje, Egypte, het Turkse Rijk, het kalifaat van Bagdad,
Perzië en de Mogul-rijken in India. Vaak bloeide al kort na de Islamisering (8e-9e eeuw na Chr.) een rijke
cultuur op om haar hoogtepunt te beleven ongeveer gelijktijdig met onze (late) Middeleeuwen. In de
Oostelijke centra was nog sprake van een veelzijdige beschaving in de 17e en 18e eeuw alvorens ook daar
het verval intrad. De algehele neergang tekent zich ongeveer gelijktijdig af met de opkomst van het Westen
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als centrum van wetenschap, techniek en kunst, maar ook van veroveringsoorlogen en kolonisering. Toch
moet men niet vergeten dat in de Arabische wereld de wetenschap, met name wiskunde, sterrenkunde,
geneeskunde, filosofie uit de Grieks-Romeinse oudheid bewaard werd en met grote eigen vorderingen
verrijkt werd te zelfder tijd dat in Europa barre, primitieve levensomstandigheden voor bijna iedereen regel
waren en eigenlijk alleen de kerken en kloosters centra van cultuur mochten worden genoemd. In onze
Europa-centrische wereldbeschouwing zijn wij nogal eens geneigd over het hoofd te zien dat onze eigen
beschaving – afgezien van de Oudheid – laat begonnen is en dat er elders in de wereld grote culturen
hebben bestaan waarmee wij eenvoudig geen contact hadden of pas zeer laat kregen (behalve de wereld
van de Islam ook China, Zuid-Azië en de Amerika’s). Tegen deze achtergrond moet ook de huidige Islam
worden bezien. Het vereist tenminste enig respect en historisch besef als men haar tegemoet treedt,
hoezeer men zich ook afgestoten voelt door de fanatieke drijvers, de enge godsdienstige leiders en de
volstrekt achterhaalde moraal van het heden, waarbij de mensen in dat deel van de wereld zich de laatste
eeuwen ook niet bepaald kunnen beroepen op grootse prestaties in wetenschap, techniek, kunst of sociale
vooruitgang. Het besef dat voor een paar honderd jaar in datzelfde deel van de wereld wèl beschaving en
een zekere “verlichting” heersten, dat die godsdienst blijkbaar niet onverenigbaar was met
wetenschapsbeoefening, verfijning en cultuur (naast, zeker ook, hardheid in politiek-militaire zin), kan
bijdragen tot een genuanceerde benadering en zelfs hoop geven voor de toekomst. Het lijkt wel of de kwade
elementen in de Islam zijn blijven voortbestaan, terwijl de goede vergeten zijn, achterhaald en in onbruik
geraakt. Alleen schitterende bouwwerken en kunstschatten getuigen er nog van.
MODERNE ONTWIKKELINGEN
Grote delen van de Islamitische wereld zijn lange tijd geheel of half gekoloniseerd geweest door Westerse
mogendheden (Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte, Palestina, Jordanië, Syrië, Irak, Saoedi-Arabië,
Somalië, Soedan, Pakistan, Indonesië). Zij kregen eerst in de periode van dekolonisatie die tussen 1940 en
1950 inzette hun onafhankelijkheid, soms na een lange en bloedige oorlog met onderdrukking en vervolging
door de koloniale bezetter. Dit ging in veel gevallen gepaard met een ontwakend nationalisme, een verhoogd
zelfbewustzijn dat in de jonge staten soms krachtige impulsen ontving van de ontdekking van enorme
olievoorraden, dus nieuwe, onverwachte en plotseling verworven rijkdom. Daarmee kreeg een aantal
Mohammedaanse landen een machtsmiddel in handen dat juist vandaag de dag een zeer belangrijke rol
speelt in het wereldgebeuren.
Het spreekt vanzelf dat plaatselijke factoren evenzeer van belang zijn en dat de opleving van de Islam niet
alleen door de koppeling aan aardolie (die trouwens niet in alle Islamitische landen aanwezig is) verklaard
kan worden. Het zou echter onzinnig zijn zulke economische – en daarmee politieke – factoren buiten
beschouwing te laten, reden waarom ze hier als eerste ter sprake worden gebracht.
Aansluitend hieraan moet het huidige neo-kolonialisme en imperialisme worden genoemd, waarmee vooral
Amerika, de Sovjet-Unie en in mindere mate landen als Frankrijk, West-Duitsland en Engeland een vinger in
de pap wensen te houden. De mensen in die landen beseffen dat maar al te goed, zodat we soms
overdreven afweerreacties te zien krijgen, zoals in het huidige Iran van Khomeini en de zijnen, waarin elke
buitenlander en binnenlandse opponent voor CIA-agent respectievelijk communistische spion kan worden
uitgemaakt. Helaas is in sommige gevallen die beschuldiging maar al te waar, wat natuurlijk geen vrijbrief
vormt voor willekeurige arrestatie, marteling, moord, gijzeling of ophitsing van de bevolking.
Het moet gezegd worden dat vanuit Islamitisch standpunt alle -ismen, inclusief het socialisme, als Westers
en niet-eigen worden ervaren en dat men er, als er al experimenten zijn uitgevoerd, doorgaans slechte
ervaringen mee heeft. Ze komen alle neer op een scheiding tussen kerk en staat, voor de echte
theocratische Mohammedaan een onverteerbare en zelfs volstrekt onaanvaardbare gedachte. Een
belangrijke rol in deze afwijzing van Westerse staatsvormen en herbezinning op Islamitische fundamentele
waarden speelt de zogenaamde Moslim Broederschap, een min of meer geheim genootschap dat vooral in
Syrië en Egypte, maar ook in Jordanië en Soedan opereert. Men zou haar kunnen vergelijken met de
Broederbond in Zuid-Afrika, die club van blanke, Afrikaans (is verbasterd Nederlands) sprekende ultrareactionairen die echter veel meer macht achter de schermen hebben. De Moslim-Broederschap doet in
verschillende landen moeite om die te krijgen en leidt daartoe activisten op die moord, overvallen en intimidatie niet schuwen. Ze staat (gelukkig, zou men haast zeggen) op haar beurt aan vervolgingen bloot door
een overheid die zich door de Broederschap de wet niet wil laten voorschrijven en andere politieke belangen
heeft, maar in bijvoorbeeld Egypte weet men dat de Broederschap niet zal rusten voor het Egyptische
burgerlijk wetboek door de sjari’a vervangen is.
Wat dat betreft liggen de zaken iets eenvoudiger in de koninkrijken Marokko, Jordanië en Saoedi-Arabië,
waar de heersende vorsten van het geslacht van Mohammed beweren af te stammen en in het laatste land
de Wahhabieten, tot welke familie het koningshuis behoort, bovendien nog belast zijn met de bewaking en
bescherming van de heiligdommen in Mekka en Medina. Zelfs in dat laatste, het kernland van de Islam,
komen nog sekten voor die vinden dat het allemaal nog niet streng genoeg is, zoals de Moshtarin die vooral
actief zijn rondom Mekka. In een land als Algerije, dat tijdens en kort na de verschrikkelijke bevrijdingsoorlog
tegen de Fransen (1954-1962) beslist een progressieve signatuur had, heeft de Moslim-renaissance het
voor elkaar gekregen dat de huidige wetgeving vrij sterk op de sjari’a gebaseerd is, terwijl ook in Turkije de
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orthodoxe groeperingen pogingen doen de belangrijke hervormingen van Mustafa Kemal Atatürk van 1926
ongedaan te maken. Zo zien we dat in veel Mohammedaanse landen een teruggrijpen op essentiële
godsdienstige waarden, op zuiverheid en leerstelligheid, op de maatschappij die geacht werd in de 7e eeuw
onder het bewind van de Profeet en zijn eerste vier opvolgers te hebben bestaan, geleid heeft tot een
opbloei en toenemende invloed van diezelfde waarden. En ondanks al hun onderlinge geschillen zijn deze
stromingen vrijwel unaniem in hun afwijzing van de Westerse, met name de Amerikaanse “popcultuur”. De
tweespalt wordt vaak veroorzaakt door de eigen elites, die veelal in het Westen zijn opgeleid, liberaler zijn en
een heel andere instelling hebben ten opzichte van wetenschap en techniek, vrouwenemancipatie, huwelijk,
sexualiteit, drankgebruik en noem maar op. Voor jonge mensen die “hun eigen weg willen gaan”, los van de
traditionele familie-samenleving en met een heel andere moraal, is in een Islamitisch land geen plaats, zo
meent de orthodoxie en zij stelt alles in het werk om een en ander met harde hand tegen te gaan en te
onderdrukken. Dit hele proces is enigszins analoog aan wat zich in het Westen afspeelt ten aanzien van het
Christendom, maar dit lijkt zich beter te kunnen aanpassen en de contouren tekenen zich in de Islamitische
wereld veel scherper af.
Toch is het moeilijk dit alles te verklaren als reactie op Westerse overheersing, want de fundamentalistische
stromingen wijzen ook het Islamitisch reformisme van de laatste honderd jaar af. Hun succes lijkt te berusten
op een brede beweging waarvan de wortels zich verliezen in een duister gebied, een reactie die ook in
andere delen van de wereld gaande is en een van die in cultuurhistorisch opzicht onverklaarbare fenomenen
vormt zoals de wereldgeschiedenis er wel meer heeft gekend. In bepaalde opzichten lijkt het een ongelijke
strijd te zijn:
“Als Islamitische leiders als de ayatollah Khomeini het Westen doodverven als een bron van decadentie en
vertroebelde waarden, binden ze de strijd aan tegen een wereld wijde cultuur van pop en jeans. Men kan het
dragen van jeans verbieden, evenals het draaien van films. Maar hoe kunnen radio- en tv-programma’s
uitgebannen worden als ze via satellieten worden uitgezonden en zelfs de goedkoopstetransistor-radio’s
buitenlandse middengolfzenders kunnen ontvangen? Zoals meer dan één dictator tot zijn schande heeft
moeten ontdekken is de transistor-revolutie onomkeerbaar èn onontkoombaar. (..) De uitdaging is des te
groter omdat tegenwoordig miljoenen jonge Indonesiërs, Perzen, Turken, Algerijnen en Saoedi-Arabiërs aan
Westerse universiteiten hebben gestudeerd en gedronken hebben aan de bron van de Westerse
jeugdcultuur”.
Aldus Godfrey Jansen in zijn boek Militant Islam, dat zeer interessant is in verband met en diep ingaat op de
boven aangeduide problematiek. Maar ook hij, jarenlang correspondent voor het befaamde Engelse blad
The Economist in het Midden-Oosten, kan geen antwoord geven op de vraag hoe de nabije toekomst er in
de Islamitische landen zal uitzien. Welke krachten zullen het winnen?
Tenslotte is het goed er op te wijzen dat wij in een voor de Islam belangrijke periode leven: volgens de
Mohammedaanse jaartelling, die zoals bekend met maan-jaren werkt, was het eind november1979 precies
1400 jaar geleden dat Mohammed van Mekka naar Medina vluchtte, wat als het historisch begin van de
Mohammedaanse kalender geldt. Men bevond en bevindt zich dus aan het einde van een eeuw en aan het
begin van een nieuwe. Volgens de overlevering zou er dan een hervormer opstaan “die het geloof van mijn
volk nieuw leven zal inblazen”. Deze zou wel eens dezelfde kunnen zijn als de lang verwachte m a h d i, de
verlosser, die een rijk van vrede en gerechtigheid zal brengen. In de hele geschiedenis van het
Mohammedanisme zijn er wel meer van die Mahdi-bewegingen geweest, meestal voortgekomen uit
afgescheiden sekten en sji’itische minderheden. Zeer bekend werd de beweging rond een als mahdi
beschouwde leider in Soedan in 1884-1885, die een opstand tegen het Britse en Egyptische gezag organiseerde waarvan vooral de belegering en inname van Khartoum ( januari 1885) in het Westen doordrong –
met een huivering, want het was een nederlaag waarbij o.a. de Engelse bevelhebber generaal Gordon
omkwam. En dàt maakte indruk, want men was in Europa destijds erg goed in selectieve verontwaardiging –
die andere doden deden er niet zo toe – en waande de hele wereld aan zich onderworpen. Is er sindsdien
veel veranderd?
Heilsverwachtingen rond een grote leidersfiguur, hervormer of mahdi mogen dan geen beslissende rol
spelen, zij dragen bij tot een periodiek verhoogd zelfbewustzijn in de Islamitische wereld en komen voort uit
een mystiek geloof dat zeer diep in de Mohammedaanse godsdienst geworteld is en dat aanleiding kan
geven tot explosies van geweld en agressie.
Zo is dan de huidige situatie van de Islam beschreven en zijn oorzaken genoemd voor haar opleving. Toch
hebben wij het gevoel deze laatste niet afdoende te kunnen verklaren. Laten wij die opleving constateren, de
cultuur die er ook bij hoort respecteren en verder vaststellen dat vele mensen van autoritaire systemen
houden. Hoe vaak is niet voor het ene dwangsysteem (in dit geval de Westerse overheersing en uitbuiting)
het andere in de plaats gekomen? Vervanging door staats-communisme of Islamtyrannie brengt de mensen
van de regen in de drup, en soms erger. Wij kunnen als vrijdenkers alleen maar hopen dat een evolutie naar
grotere humaniteit, redelijkheid en tolerantie ook in Islamitische landen zal plaatsvinden.
Het citeren uit dit artikel is zonder meer toegestaan.
Bronvermelding wordt echter wel op prijs gesteld.
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AANBEVOLEN BOEKEN:
1. De Koran, Nederlandse uitgave door Prof Dr. J.H. Kramers
2. Godfrey Jansen, Militant Islam
3. Umberto Scerrato, Monumenten van grote culturen: Islam
4. Dr. R. Peters, Islam and colonialism, the doctrine of Jihad in modern history
De “Stichting Uitgeverij De Vrije Gedachte” stelt zich ten doel boeken en brochures uit te geven, die beantwoorden aan de beginselen van de vrijdenkersvereniging “De Vrije Gedachte”.
Het vrijdenken behelst een atheïstisch humanistische levenshouding.
Daarbij staat vooral het atheïsme centraal
D.V.G., Postbus 1087, 3000 BB, Rotterdam.

God straft onmiddellijk (video)
Sommige gebeurtenissen zijn zo bizar dat ze eigenlijk alleen
mogelijk zijn in verzonnen verhalen.
Wat zijn de kansen dat de auto van vier rovers direct na een overval
op een kerk explodeert en ze allemaal op slag dood zijn?
Het volgende verhaal speelt zich af rond de Russische stad St.
Petersburg op 8 december 2014.
Een aantal boeven besluit een kerk in St. Petersburg te overvallen
en gaan er na de overval als een speer vandoor in een vluchtauto.
Zoals bekend rijden de meeste Russische chauffeurs met een
dashcam en zo kan het gebeuren dat de auto die alles filmt wordt
ingehaald door die van de boeven, terwijl je in de achtergrond de politiesirenes hoort loeien.
Omdat er voor de auto die filmt ook een rijdt en de rovers op de tweebaansweg geen twee auto's achter
elkaar kunnen inhalen, duiken ze voor de filmende auto.
Wat er volgens getuigen dan gebeurt, is dat de auto wordt getroffen door een bliksemschicht, volledig
explodeert en er zo weinig overblijft van de auto dat er geen overlevenden kunnen zijn, wat dan ook het
geval is.
De auto explodeert, zoveel is duidelijk uit de filmopname. Wat je niet ziet in de video is de bliksem die inslaat
in de auto en het is ook niet erg waarschijnlijk dat dit de oorzaak van de explosie is geweest.
Het gebeurt: dat bliksem in een auto inslaat. Maar wat moet je dan doen? Er gaan namelijk nogal vreemde
geruchten de ronde over wat je moet doen als de bliksem in je auto inslaat. De wagen tegen de vangrail
zetten om de lading kwijt te raken is zo’n fabeltje. Bliksem loopt namelijk als een vonk over de banden naar
de aarde. Er blijft dan wel een klein beetje lading achter, maar die is vergelijkbaar met een schok die je ook
wel eens krijgt als je statisch geladen bent. Bij regen is die lading van bliksem overigens zo verdwenen en
verdwijnt het in de grond.
Als het niet de bliksem was die de auto deed exploderen dan moet het iets anders zijn geweest.
Wie weet hadden de boeven wel staven dynamiet in de auto die per ongeluk zijn afgegaan.
De moraal van het verhaal? Een persoonlijk ingrijpen van God die niet toestaat dat zijn kerk wordt beroofd.
Bron: Daily Mail
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8749:god-straftonmiddellijk&catid=27:paranormaal&Itemid=40
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De Holocaust Leugen explodeert
Een inzending van Gawain.
Steeds meer en steeds vaker komen stemmen in de openbaarheid die openlijk spreken over het grootste en
kwaadaardigste Bedrog uit de geschiedenis: het Holocaustvertelsel.
Niet alleen revisionisten, maar mensen uit alle geledingen van de maatschappij (m.u.v. politiek en
rechterlijke macht) tot broodhistorici toe, uiten twijfels, ongeloof en afkeuring over dat vertelsel, waarmee we
al 70 jaar dagelijks Orwelliaans worden gehersenspoeld.
Echter, op internetsites treft men steeds frequenter artikelen, feiten en meningen aan waarin dat eenzijdig
demonische Verhaal op grond van wetenschappelijk onderzoek en onvervalste documenten kritisch wordt
behandeld en ontmaskerd als 10% waarheid en 90% bedrog.
Wat begon als kritisch feitenonderzoek door onafhankelijke wetenschappers (revisionisten) naar de
hoofdelementen van dat Geallieerd/Zionistische Propagandaverhaal , leidde tot blootlegging van een
onvoorstelbare hoeveelheid verzinsels, immense overdrijvingen, leugens over “gaskamers” en megaaantallen opzettelijk “vermoorde” joden, enz. Sindsdien worden Duitsers neergezet als aliens en
joden/zionisten als Heiligen, zo dwingt men u te geloven. Langzaam maar zeker breidde die groep van
geïnteresseerden en kritisch denkende mensen zich verder uit. Inmiddels staan al honderden
revisionistische boeken, onderzoeken, publicaties, videoclips, etc. op internet, waarmee ieder die dat wenst
zelf het onderscheid kan maken tussen waarheid en fictie.
Onophoudelijk liegen, haatzaaien en hersenspoeling. Niet verboden, niet
strafbaar, nooit vervolgd.
Nooit heeft een van de vele joods onderhorige Duitse “regeringen” tegen dit en
ander vuil geprotesteerd.
Integendeel! Zij beijveren zich alleen de eigen burgers wegens
“Holocaustontkenning” te vervolgen! Hoe blind en hoe laf kan men zijn?
Steeds minder mensen nemen genoegen met dat eenzijdige beeld van Duitsers
en de Heiligheid van (alleen) joodse slachtoffers . Velen zijn gaan beseffen dat
zij decennialang bewust door onderwijs en media zijn bedrogen. Ook wordt de
standaardreactie van Holocaustgelovers, stigmatiseren van critici als
“neonazi’s”, “Holocaustontkenners” en/of “antisemieten” doorzien en niet langer
geaccepteerd. Men eist harde bewijzen voor de verhalen en heldere antwoorden
op de stortvloed aan tegenbewijzen en feiten.
Het is het begin van de komende lawine, de victorie van de waarheid, die hen
die deze afschuwelijke Historische Leugen tot leven brachten en houden, schande, publieke veroordeling en
minachting zullen opleveren. Net zoals na de val van het communisme, zullen miljoenen zich afvragen hoe
zij jarenlang, als kinderen, zonder kritische vragen, zonder concrete bewijzen en zonder protest, die
horrorleugens van de haataanzetters hebben geloofd en geslikt. De aanzwellende lawine zal de leugenaars,
zwendelaars, broodschrijvende parasieten, “academici”, “rechters”, “historici” en andere morele dwergen
treffen, die met hun leugens, verzinsels en veroordelingen het Holocaustvertelsel in stand hielden en
uitbreidden.
De voortekenen van een komende catharsis zijn onmiskenbaar. Steeds meer mensen vragen zich op steeds
meer internetsites openlijk af, waarom gelovigen en “deskundigen” niet simpel concrete bewijzen leveren
voor het aan de Duitsers (“nazi’s”) toegedichte beleid om “alle joden uit te moorden”, voor die “gaskamers”
en voor “6 miljoen vergaste joden”. Steeds meer mensen beseffen dat die niet worden getoond, omdat ze er
niet zijn.
Geen document, geen Plan voor massamoord op joden of anderen, geen opdrachten, geen organisatie,
geen administratie, geen systeem, geen materiële of financiële middelen, er was niets van dat alles en dus
kan daarvan (behalve bewezen vervalsingen) ook niets concreets worden getoond of bewezen.
Niets concreets over Arbeids- en Transitkampen als “vernietigingskampen”, niets van tastbare planningen,
sporen of gebruik van “gaskamers”, de achterlijke gifgassen (niet-dodelijk Dieseluitlaatgas en insecticide
Zyklon-B), niet 1 lijk van één “vergaste, niet 1 naam van één bewezen “vergaste”, geen stoffelijke resten van
massa’s “vermoorde” joden bij kampen, geen miljoenen crematies, verbrandingen, botten, ashoeveelheden:
dat alles blijkt alleen in verhalen, in het niets dus, te hebben bestaan.
Twijfelaars aan dat vertelsel en zij die er niet langer in geloven, hebben thans qua aantal de grens van de
kritische massa overschreden en zijn al ruim in de meerderheid. De weinige nog resterende supporters
weten tegen de vele overtuigende feiten niets anders op te dienen als scheldwoorden, verdachtmakingen,
nieuwe leugens en, natuurlijk, “processen”. Zij zijn in paniek, want beseffen dat wat zij met hun rabiaat
eenzijdige haatvertelsels opriepen, als een boemerang op hen afkomt.
Een indrukwekkend en monumentaal voorbeeld van de doorbrekende bewustwording van de vuigheid van
de Holocaustfantasie met haar Middeleeuws politiek/justitiële vervolgingen, werd recentelijk geleverd door
een 86-jarige Duitse predikantsweduwe, mevrouw Ursula Haverbeck.
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Haar openbare aanklacht tegen de hersenspoeling, leugens en veroordelingen door het Stalinistisch
verplicht gestelde Holocaustgeloof, verwoordde zij o.a. in onderstaande 20 minuten durende videoclip. Op
indrukwekkende wijze toont zij de morele verwerpelijkheid daarvan aan, evenals de beweegredenen van hen
die zich daaraan schuldig maken. Ieder die waarheid over het Holocaustvertelsel van belang vindt, moet die
twintig minuten durende video (Duits gesproken en Engels ondertiteld) bekijken.
Vooral voor Holocaust gehersenspoelden (meestal één meer dan u dacht!) eeneye-opener.
Mevrouw Ursula Haverbeck.
Klik op Instellingen (het tandwiel rechtsonder in de video) om ondertiteling aan te zetten.
Op 20 november 2014 schreef zij geschiedenis, door strafrechtelijke vervolging te eisen
van de Centrale Joodse Raad in Duitsland, wegens overtreding van Artikel 344 van het
Duitse Wetboek van Strafrecht, dat Valse Vervolgingstrafbaar stelt met maximaal 10 jaar
gevangenisstraf. In Duitsland is dit G-d aanklagen!
Zij schreef op haar website: “Na wekenlang op het internet gezien te hebben dat er “geen
Holocaust” was, moeten alle processen, waarin kritisch denkende burgers veroordeeld zijn
wegens Holocaustontkenning onder Art. 130, paragraaf 3 van het WvS , worden
heropend. Deze burgers pleegden geen andere misdaad dan op basis van rechtmatige
ijver en wetenschappelijk onderzoek te concluderen dat zo’n “Holocaust” er niet was”.
Zij stelt daarbij ook dat oorspronkelijke NS documenten waarin de exacte voorschriften en orders voor de
commandanten van Auschwitz staan beschreven en die de Sovjets sinds de oorlog verdonkeremaanden,
thans in bezit zijn van het Duitse Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Institut für Zeitgeschichte) waar
kopieën verkrijgbaar zijn. Volgens mevrouw Haverbeck“maken deze documenten gedetailleerd duidelijk dat
Auschwitz geen “vernietigingskamp” was, maar een Arbeidskamp voor de oorlogsindustrie en de
leidinggevenden daar de plicht hadden de gezondheid van de gevangenen in het belang van de
productiviteit naar beste kunnen te waarborgen, aangezien dat van essentieel belang was voor de
voortzetting van de oorlog.” Zij voegt daaraan toe: “Dat is precies wat allen die daar van oorlogsmisdaden
werden beschuldigd, steeds hebben volgehouden.”
“Zeker”, zegt zij, “nu een officiële herziening van deze feiten heeft plaatsgevonden, zouden ook de
veroordelingen van zogenaamde “Auschwitz lügner” en “ontkenners” moeten worden teruggewezen omdat
het bewijs voor hun opvattingen beschikbaar is. Echter, niets daarvan is gebeurd. Velen zitten daarvoor nog
in gevangenissen. De bewijslast valt nu dan ook terug op de beschuldigers die claimen dat 6 miljoen joden
zijn uitgeroeid, zij zullen moeten tonen van waar zij de fysieke bewijzen hebben. Waar zijn die?”
Frau Haverbeck zegt: “Ikzelf en anderen hebben alle mogelijke justitiële en regeringsinstanties voorzien van
documenten die een en ander bewijzen, maar tot op heden is niets gebeurd. Geen enkel antwoord! De
reden daarvoor kan niet anders zijn dan dat zij geen bewijs hebben, omdat er geen Holocaust was!”
Mevrouw Haverbeck heeft het gelijk aan haar zijde, maar het oorverdovend zwijgen is zeker ook gevolg van
de heersende Holocaustchantage en de Middeleeuwse Duivelskring waarin Duitsland en de “Duitse” justitie
zich bevinden sinds de Heiligverklaring van het Neurenbergs IMT Zwendeltribunaal, dat in 1945
verordonneerde dat bewijs niet hoefde, omdat zij de feiten als “Algemeen bekend” beschouwden. Overheid
en politiek zwijgen, bang, doodsbang dat hun laffe en inferieure bedrog aan de kaak dreigt te worden
gesteld. Een bedrog, waardoor tot op heden aan het Duitse volk al 160 miljard Euro is afgeperst als
e
“Wiedergutmachung” aan Israël, plus (onder veel meer) dit jaar alweer een 5 gratis atoomonderzeeër. De
Duitse politiek en justitie hebben veel uit te leggen.
Dat zijn zij niet van plan. Als gewoonlijk zwijgen zij dat alles liever dood, onder geschreeuw in de rioolmedia
over “nazi’s”, “extreem rechts”, “antisemieten”, enz. Het liefst zouden zij weer wild om zich heen slaan door
enkele individuen publiekelijk op de brandstapel te zetten, ter afschrikking van de massa. Dat lijkt voor hen
thans echter contraproductief en een lont in het kruitvat door het thans doorgebroken burgerlijk inzicht dat
“de Holocaust ” de grootste en langdurigste zwendel aller tijden is. Een Duivels dilemma.
Met de op gang gekomen aandacht voor de feiten van “de Holocaust”, lijkt de geest uit de fles. De tijd zal
leren wat de gevolgen van deze lawine voor de collaborateurs met de Grootste Leugen aller tijden zullen
zijn. Zeker is, dat dit een enorme impact zal hebben op politiek en maatschappij. De woede en minachting
tegen alles en iedereen die – dwars tegen alle bewijzen en onmogelijkheden in – aan dat bedrog deelnamen
zijn onmiskenbaar, evenals de roep de verantwoordelijken rekenschap te laten afleggen.
Komend jaar, 2015, zullen onvermijdelijk ook andere psycho politieke misdaden massaal aan de kaak
worden gesteld: de misdaad van de multiculturele etnocide, de leugen van de “crisis”, de criminelen van de
Westerse “Perpetual War” Satanisten, de totale uitzichtloosheid van deze door hen gevormde
“maatschappij”, de morele verdorvenheid en naïviteit van geld en macht najagende
“volksvertegenwoordigers”, het nagestreefd ontbrekend leiderschap, kortom de totale stuurloosheid van de
“democratische” landen en volkeren, om slechtst enkele van de dringendst met elkaar om voorrang
strijdende problemen te noemen.
Een gelukkig 2015 gewenst!
http://frissekijk.info/de-holocaust-leugen-explodeert/
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Hoofdartikelen: De Maan is écht de Maan niet..!
De Maan is niet de Maan die wij denken dat ‘ie is.. Om maar
meteen met de deur in huis te vallen… Velen geloven dat de
Maan, onze Maan, een natuurlijke satelliet is, die rondom de
Aarde zweeft. Maar wetenschappelijk gezien alleen al, zijn er
zóveel vraagtekens bij het fenomeen ‘natuurlijke Maan’ te zetten,
dat er maar één conclusie overblijft: de Maan, deze Maan is dus
NIET NATUURLIJK..! Gezien de enorme aantrekkingskracht van
onze zon, is het op zich al een wonder dat onze Maan niet
weggetrokken wordt uit haar baan om de Aarde. De Maan staat op een dusdanig perfecte plek, dat het
welhaast onmogelijk is, dat deze positie ‘toevallig’ tot stand is gekomen. En met deze, en andere
wetenschappelijk getoetste ‘toevalligheden’, kom je op een heel bizarre conclusie uit. Onvermijdelijk ook. De
Maan is kunstmatig en daar, in de ruimte vlak nabij de Aarde, ‘neergehangen’…! Tja, de volgende vraag
dient zich dan natuurlijk meteen ook aan: ‘WIE’ is in staat deze kunstmatige satelliet daar ‘neer te hangen’,
als een Universele Kerstbal..?
De Aarde met ‘haar’ satelliet: de Maan..! Een uitzonderlijk stel, dat mag duidelijk zijn als je het artikel
leest..! (Deze foto als bureaublad? Klik op de afbeelding!). De Maan is écht de Maan niet..!
2014 © WantToKnow.nl/.be
Eén van de meest adembenemende constateringen, rondom de Maan, is het FEIT dat onze Maan
simpelweg ouder is dan de Aarde..! En daarmee vervalt al direct het kulverhaal, dat we allemaal opgedist
hebben gekregen over het ontstaan van de Maan: de Maan is een stuk van de Aarde, weggerukt uit de
Aarde, door een botsing met een andere planeet of komeet.. Nou dat is dus onmogelijk, wanneer de Maan
OUDER is dan de Aarde, nietwaar..? Het kan zelfs zo zijn, volgens recent wetenschappelijke calculaties, dat
de Maan zelfs ouder is dan onze zon..!
Door wetenschappelijk onderzoek van gaten in het maanoppervlak, die zijn ontstaan door de inwerking van
kosmische straling op het maanoppervlak, is de leeftijd van de Maan redelijk nauwkeurig te schatten: zo’n
4,5 miljard jaar. Een heel stuk ouder dan onze Aarde dus en bijna zo oud als onze zonnestelsel. Daarnaast
is er iets vreemds met het ijzergehalte in de Maan en dat wat we op Aarde aantreffen. Wetenschappelijk
journalist Earl Ubell vraagt zich af: “De Maansteen van Rosetta blijft een mysterie; de Maan blijkt een veel
gecompliceerder verhaal te zijn dan we verwachten. De Maan is niet simpelweg een bevroren biljartbal die in
de ruimte-tijd zweeft, zoals zoveel wetenschappers geloven. Slechts een paar van de fundamentele vragen
zijn beantwoord door het onderzoek van de Maansteen-monsters, maar minstens zoveel vragen zijn erbij
gekomen..!
De stenen die de Apollo-astronauten meenamen, zijn zelfs van de categorie ‘mysterieus’, die onze
ademhaling doen stokken, wanneer we de implicaties laten doordringen. Eén van de meest simpele,
fundamentele vragen daarbij: Als de Aarde en de Maan tegelijkertijd zouden zijn gecreëerd, waarom is dan
AL het ijzer op één lichaam (de Aarde) te vinden, en op het andere (de Maan) nauwelijks een spoor..?” Dit
verschil duidt erop dat de beide hemellichamen dus onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan. En daarmee kom
je op de volgende ingewikkelde kwestie.
Een mysterieuze uitspraak van Neil Armstrong, de eerste man die
voet zette op de Maan, tijdens een toespraak in het Witte Huis. Hij
duidt op het geheim houden van ESSENTIËLE informatie rondom
het fenomeen ‘Maan’. (klik voor artikel!)
Hoe is het mogelijk dat de Maan precies in deze baan draait..?
Als de Maan onafhankelijk van de Aarde is ontstaan, zo luidt de
theorie van astro-fysici, is de Maan natuurlijk nooit in staat geweest
dit ‘veilige en perfecte’ plekje bij de Aarde op te zoeken om daar
‘zomaar’ als satelliet ineens te gaan draaien.. Het zwakke magnetisme dat is aangetroffen op sommige
maanstenen, geeft de indicatie dat de Maan een magnetisch veld zou moeten hebben, omdat anders de
vraag is waar dat zwakke magnetische veld vandaan komt.. Maar de Maan heeft GEEN magnetisch veld,
dus is die vraag wel degelijk valide: ‘Waar komt dat magnetische veld vandaan?’…
De ‘Holle Maan’..
En dan is er de bijna magische kwestie van de ‘holle maan’.. Dát de Maan hol is, is een bijna niet te
vermijden conclusie..! Het meest krachtige bewijs hiervoor zijn diverse gebeurtenissen. O.a. die veroorzaakt
door de Apollo 12-bemanning, op 20 november 1969. Toen de Lunar Module (LM), het landingsvaartuig van
de Apollo, was teruggekeerd naar de rond de maan cirkelende draagraket, en de astronauten daar weer aan
boord waren, om terug te keren naar de Aarde, werd besloten de LM, te laten crashen op het
maanoppervlak. En zo geschiedde; de LM crashte op het oppervlak van de maan, zo’n 60 kilometer van de
plek waar de Apollo 12 had gestaan op de Maan.
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Op het maanoppervlak stonden en staan, ultra-gevoelige seismografische meters, die dus in staat zijn om
maanbevingen te signaleren en registreren. Wat deze apparaten lieten zien, was in één woord verbijsterend,
want ná de inslag van deze LM, bleek de Maan méér dan een uur lang, ná te trillen als een scheepsbel..!
Het duurde vanaf de inslag bijna 8 minuten vóórdat de piek van de inslag-vibratie werd bereikt, om daarna in
intensiteit terug te vallen. Op een persconferentie die dag, was het één van de leiders van dit seismische
experiment van NASA, Maurice Ewing, die journalisten vertelde dat de wetenschappers even helemaal geen
verklaring konden geven voor dit fenomeen.
NASA Mission Control:
‘What’s there ? Mission Control calling Apollo’
Apollo 11:
These babies are huge, sir … enormous….
Oh, God, you wouldn’t believe it!
I’m telling you there are other space craft out there…
lined up on the far side of the crater edge…
They’re on the moon watching us.
Experiment herhaald
Later werd bevestigd, dat de kleine trillingen, meer dan een uur-lang hadden aangehouden op het
Maanoppervlak. Het experiment werd later herhaald bij de Apollo 13, toen de LM met een radio-commando
op het oppervlak van de Maan werd afgestuurd. Het voertuig crashte met een gewicht van zo’n 11.000 kg op
de Maan en volgens NASA reageerde de Maan ‘als een gong’..! En hoewel de seismografische
instrumenten meer dan 150 kilometer van de crashsite stonden, waren deze in staat om nauwkeurig verslag
te doen van deze Maanbevingen.. Deze beving duurde meer dan 3 uur en 20 minuten en bereikte een diepte
van 30-35 km onder het oppervlak.
Latere studies op dit terrein lieten eensluidende resultaten zien. Een van die impacts liet als resultaat zien,
dat de Maan meer dan 4 uur stond te trillen. Wetenschappers hoopten toen op de impact van een meteoor,
waarbij kon worden gehoopt op een signaal van de kern van de Maan, wanneer deze meteoor zou inslaan..
En ja hoor, die gelegenheid kwam. Op 13 Mei 1972 werd het maanoppervlak geraakt door een grote
meteoor, die een equivalent in springstofkracht vertegenwoordigde van maar liefst 200 ton. Nadat de
schokgolf van deze inslag naar de kern van de Maan werd gestuurd, bleken wetenschappers volledig
verbluft over het feit dat er GEEN ENKELE schokgolf terugkeerde naar het oppervlak.. Er is dus iets heel
bijzonders met de kern van de Maan, óf er is simpelweg geen kern!
De invloed die de maan uitvoert op de rotatie van de Aarde om haar
middenstand. (groene kruisje) Deze animatie is versterkt om het effect te
laten zien.
Het zwaartekrachtveld, nóg zo’n vreemde zaak.
Ook diverse zeer heftige schommelingen in het zwaartekrachtveld van de
Maan duiden op een uitermate vreemde structuur van het oppervlak van de
Maan. Het gaat hier te ver om dit allemaal in details weer te geven, maar
het komt erop neer, dat wetenschappers aansluiten bij wat uit het
neerstorten van de LM ook al bleek: de Maan is zeer waarschijnlijk een
holle satelliet..! Het was al in 1962 dat NASA-wetenschapper Dr. Gordon
MacDonald verklaarde:
“Als we de astronomische data reduceren, komen we tot de conclusie dat
het interieur van de Maan een veel lagere dichtheid heeft dan de buitenste
lagen. Het lijkt er inderdaad meer op dat de Maan meer weg heeft van een holle, dan van een homogene
(gesloten) laag.” Later werd door NASA gezegd, dat het zou kunnen dat er ‘enorme grotten’ in de Maan
bestaan..
MIT’s Dr. Sean C. Solomon schreef:“Het experiment met de Lunar Module heeft onze kennis van het
zwaartekrachtveld van Maan, enorm verbeterd. Daarbij is de beangstigende mogelijkheid dat de Maan hol
zou kunnen zijn, één van de zeer aannemelijke mogelijkheden”. Maar waarom gebruikt deze wetenschapper
het woordje ‘beangstigend’..?? Dat woord komt voort uit het werk van de beroemde en zeer ervaren
astronoom Carl Sagan, die in zijn wetenschappelijk werk uit 1966 getiteld: ‘Intelligent Life in the Universe’ tot
de simpele conclusie kwam dat “A natural satellite cannot be a hollow
object.”, of in goed Nederlands: ‘Een natuurlijke satelliet KAN NOOIT hol
zijn’..!
Van wetenschap naar Science Fiction..?!
Het was de wetenschappelijk onderlegde schrijver Isaac Asimov die al
een hele tijd geleden suggereerde dat de maan geen natuurlijk
ruimtelichaam is. Hij was ook een van de eersten die aangaf, dat het –
alleen al op basis van kansberekening- bijna onmogelijk was, dat de
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Maan plotseling ‘gevangen’ zou zijn, in het zwaartekrachtveld van de Aarde, zoals ook werd beweerd. De
bijna PERFECTE positie van de Maan ten opzichte van de Aarde, die feitelijk levens-brengend is, laat deze
kansberekening helemáál doorslaan naar het uiterste, het méést onwaarschijnlijke!
Asimov was ook de man die ervan uitging, dat de baan van de Maan niet alleen bijna een perfecte cirkle is,
maar dat de Maan ook nog eens ALTIJD met één kant slechts naar de Aarde gericht is. Zover we op dit
moment weten in de kosmologie, is de Maan de enige satelliet die om een hemellichaam zweeft, die deze
eigenschappen heeft..! En deze cirkelbaan is in eigenlijk heel bijzonder, wanneer je kijkt naar het centrum
van de massa van de Maan, 1,5 kilometer dichter bij de Aarde ligt, dan haar geometrische centrum.. Alleen
al dit feit, zou ervoor moeten zorgen dat er een instabiele, schommelde baan zou moeten ontstaan, zoals
een bal met het gewicht dat niet preciés in het midden zit, niet recht kan rollen..
Eén van de vele vraagtekens: het maanoppervlak, met slechts
ondiepe kraters, in relatie tot hun diameter.
Dus een ‘onnatuurlijke Maan’… Maar wat betekent dat?
Als we de honderden onnatuurlijke verschijnselen die op het
oppervlak van de Maan plaatsvinden, in overweging nemen, en die
NASA nooit gedetailleerd heeft onthuld, of zelfs heeft geheim
gehouden voor het grote publiek, maar die eeuwenlang zijn
waargenomen door onafhankelijke waarnemers, mogen we
aannemen dat de Maan een geconstrueerd ruimtevaartuig is…! Een
constructie die Titanium nodig heeft om sterk genoeg te zijn..
En laat dat -zeer zeldzame!- metaal nou gevonden zijn op de
Maan..! Veel mensen kunnen zich nog de beelden herinneren van de astronauten in Tv-reportages, waarin
ze probeerden om met boormachines in het maanoppervlak te boren.. Hun speciale boren slaagden er
slechts in, enkele centimeters diep te boren..! Op het oppervlakte van de Maan bevindt zich in vele rotsen
zo’n 80% titanium! Op Aarde komt dit percentage niet voor.
Dat de Maan een harde en taaie buitenkant heeft én een zacht, licht en niet-consistent innerlijk is duidelijk.
Wij gebruiken op Aarde Titanium voor vliegtuigen, race-auto’s en ruimtevaartuigen.. En precies dat Titanium
wordt dus gevonden op de Maan.. Experts waren bijzonder verrast, toen stenen van de Maan naar Aarde
waren gebracht en nauwkeurig geanalyseerd, dat de stenen niet alleen koper en mica bevatten, maar dat
ook bijna puur Titanium werd aangetroffen. En twee elementen die nog niet eerder in de natuur werden
aangetroffen, Uranium 236 and Neptunium 237..!
Een paar (aanvullende) bizarre waarnemingen:
 De Maan is ouder dan de aarde. Koolstofdatering laat zien dat de aarde op 4,6 miljard jaar oud is en
de Maan 5,3 miljard jaar.
 Het stof op de Maan wordt verondersteld te zijn gekomen van uiteenvallende de rotsen op het
maanoppervlak, maar het stof heeft een chemische samenstelling die niet overeenkomt met de
samenstelling van de rotsen op de Maan. Maanstof is een miljard jaar ouder dan de Maan.
 De rotsen op de Maan hebben een magnetisch veld, maar de Maan zelf niet.
 Er zijn bewijzen voor dat de kraters op de Maan intern zijn ontstaan, maar niet door vulkanen..!
 Er is seismologische activiteit op de Maan zonder corresponderende vallende meteoren of
bewegende tektonische platen.
 De metalen op het oppervlak van de Maan zijn zwaarder dan de metalen dichter bij de kern. Meestal
zijn de lichtere metalen aan de oppervlakte te vinden en de zwaardere metalen dichter bij de kern.
 De Maan staat op EXACT de juiste afstand van de Aarde, om een volledige zonsverduistering te
creëren..! Een tamelijk unieke gebeurtenis. De diameter van de Maan is slechts 2160 mijl, terwijl de
Zon een diameter heeft van ca. 864.000 mijl..!
Hoe nu verder met onze Maan-verklaringen..
Het punt is gemaakt: het is uitermate onwaarschijnlijk dat de Maan een natuurlijke satelliet is. Dát die precies
op dit plaats ten opzicht van onze Aarde staat, betekent dat dit hemellichaam er dus ‘geplaatst’ moet zijn..
‘Iets’ heeft deze Maan dus op deze hoogte geplaatst en vanzelfsprekend ook
deze snelheid gegeven.. Maar wat is dan dat ‘iets’..? Het is dé essentiële
vraag op dit moment, of is het de existentiële vraag..?
Het is juli 1970 en 2 Russische wetenschappers, Mikhail Vasin en Alexander
Shcherbakov, publiceren een artikel in het Russische tijdschrift ‘Sputnik’, met
de titel: ‘Is the Moon the Creation of Alien Intelligence?’, vertaald dus ‘Is de
maan een creatie van buitenaardse intelligentie?’. Zij vertellen in dit artikel
over de reële mogelijkheid, dat intelligente wezens, in het bezit van
technologie waar wij slechts van kunnen dromen, in staat zijn geweest een
ruimtelichaam als de Maan uit te hollen. In dit artikel vragen Vasin en
Shcherbakov de lezers om ‘Afstand te doen van de traditionele manieren
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van kijken, van onze manier om ‘gezond verstand’ toe te passen en datgene te bekijken, wat eerst als
ongelimiteerde en onverantwoordelijke fantasie lijkt te klinken..
Enorme machines die werden gebruikt om rotsformaties te smelten en grote holten in de Maan te creëren,
waarbij het gesmolten materiaal op het oppervlak terecht gekomen is. Beschermd door een krachtige
binnenmantel en geconstrueerde buitenmantel van metaalachtig, rotsafval, werd dit gigantische voertuig
door de Kosmos gestuurd om uiteindelijk geparkeerd te worden in een baan om onze Aarde.. En naarmate
we onszelf meer verdiepen in het wezen van de Maan en alle wetenschappelijke feiten die we kennen
rondom de Maan, des minder onwaarschijnlijk is dit beeld van een gecreëerde Maan. Veel van de
onverklaarbare zaken rondom de Maan, zijn verklaarbaar met deze nieuwe hypothese.”
En hoe buitenissig hun ‘Ruimtevaartuig Maan’-theorie ook mag klinken, deze theorie van beide durfals,
bevat de oplossing voor alle mysteriën van de Maan..! Het verklaart waarom de Maan zoveel ouder is dan
de Aarde ( 900.000 jaar) en mogelijk zelfs als ons zonnestelsel. En waarom ook er 3 specifieke lagen op de
Maan gevonden zijn, waarbij het meest dichte/zware materiaal aan de buitenzijde ligt, precies wat je
verwacht van de romp van een ruimtevaartuig. Het kan ook verklaren waarom er geen water op het
oppervlak van de Maan is gevonden, maar waar er bewijs is, dat dit water wél voorkomt, diep in de
Maanmantel.
Wanneer de Maan een kunstmatig object is, betekent dat natuurlijk nog niet, dat de
‘makers’ weer vertrokken zijn en de Maan voor ons achterlieten…. Zijn er aanwijzingen
dát er nog ‘leven’ op de Maan is..! Wat is er aan de hand op de Maan..? De originele
cover van het boek, waarvan je hier op WantToKnow de vertaling lees. Uit de jaren 1990
(klik voor lead naar de Nederlandse vertaling hier op de site)
Deze theorie zou ook verklaren waarom er heftige zwaartekracht-schommelingen waar te
nemen zijn bij de enorme ‘oceanen’ op de maan, de krater-achtige structuren die we zelfs
vanaf de Aarde met het blote oog kunnen zien. Onder deze ‘kraters-die-geen-kraters-zijn’,
zouden de enorme machines verstopt kunnen liggen, die voor het uithollen van deze
satelliet verantwoordelijk zijn. (Precies op de wijze waarop wij onze tunnelboormachines achterlaten,
wanneer we een onderzeese tunnel gegraven hebben, en de beide tunnelboormachines elkaar bereiken..)
Het verklaart ook het fenomeen van de Rode Gloed.. Want daarvan was sprake, erupties met een rode
gloed, toen de Maan dichter bij de Aarde kwam. Het was astronoom Nikolay Kozyrev die in 1958 rare
uitbarstingen in een van de kraters van de maan waarnam, waardoor er vragen over de activiteit van de
maan ontstonden (Lowell Observatory, 1963). Een machine of generator misschien?
Het idee van een kunstmatige satelliet zou ook het fenomeen ‘Maanbevingen’ kunnen verklaren. Dat zou
gebeuren als de kunstmatige constructie in zijn voegen kraakt, wanneer de Aarde in het verlengde van de
Zon aan één zijde van de Maan ‘trekken’.. Daarnaast zouden de kunstmatige machinerieën onder het
Maanoppervlak verantwoordelijk kunnen zijn, voor de gaswolken, die regelmatig worden waargenomen. Ook
de controverse die wetenschappers lijken uit te vechten over de ‘koude’ en/of ‘warme’ Maan lijken dan uit de
wereld.. De Maan was oorspronkelijk dan een koude planeet of hemellichaam en werd daarna op intense
wijze met hitte (Laser?) uitgegraven, waarbij een enorme hoeveelheid van het interieur van de Maan naar
buiten werd gebracht.
En last but not least, het zou ook de theorie van de holle Maan volledig verklaren, doordat door het
‘uitgraven’ van de Maan, er sprake is van een holle Maan, maar er ook nog sprake is van eigenschappen
van de Maan, die duiden -zoals waarmee we vanuit de oudheid calculeren- op een vaste(re) constructie. En
die holle Maan verklaart vanzelfsprekend het ‘klinken als een bel’, na inslagen van meteoren of door mensen
gemaakte constructies. Ook de aanwezigheid van Titanium in buitenissige proporties wordt dan verklaard,
evenals de aanwezigheid van chroom, circonium en roestvrij ijzer en zelfs Uranium 236 en Neptunium 237.
Hoe gek het ook klinkt, als je ruimte maakt in je geest voor de mogelijkheid van ‘Ruimteschip Maan’, is het
allemaal logischer dan je dacht.. Ook de verbazingwekkende baan die de Maan beschrijft om de Aarde, en
het continue tonen van slechts een kant van haar bol, is dan inpasbaar. Maar hoe bizar het ook klinkt, ons
wordt geleerd, dat de Maan écht is.. WANT wij mensen hebben deze Maan
natuurlijk niet gemaakt. En natuurlijk bestaan buitenaardsen NIET en DUS is de
Maan niet kunstmatig.. Wat kan het leven toch simpel zijn..!
Auteur Christopher Knight over ‘Wie bouwde de Maan’
Eén van de meesterwerken over het kunstmatige karakter van de Maan, is het boek
‘Who Built the Moon’. We plaatsen hier commentaar van één van de auteurs,
Christopher Knight over de kunstmatige Maan-hypothese.
Christopher Knight: “De Maan staat feitelijk bovenop de Aarde, zo dichtbij is hij en
dit hemellichaam wordt algemeen beschouwd, als één van de meest vreemde
objecten uit het Universum. Het is alsof je constateert dat iedereen op de hele
wereld normaal is, behalve degene die je buurman is.. Een man die 3 hoofden heeft
en alleen maar gebroken scheermesjes eet.. Het meest bizarre gegeven bij de
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Maan, is dat feitelijk moet worden geconstateerd, dat de Maan geen kern heeft, zoals elk ander planetaire
object. Het is óf hol, of heeft een wel heel erg dunne ‘binnenkant’. En heel bizar blijkt het grootste deel van
de massa van de Maan, vlak ónder het oppervlak te zitten..!
We krijgen allemaal op school het verhaaltje te horen dat de Maan afkomstig is uit de Aarde, uit de Grote
Oceaan om precies te zijn. De Maan bestaat daardoor voor het grootste deel, zo gaat datzelfde verhaaltje,
uit hetzelfde materiaal als de Aarde, en werd gevormd zo’n 4,6 miljard jaar geleden.. Maar alleen al de
leeftijd van de Maan is in volledige tegenspraak met dit verhaaltje, het sprookje van de Maan. De Maan is
rond de 5,4 miljard jaar oud en dat scheelt toch gauw een slordige 900 miljoen jaar.De Maan is echter niet
alleen nogal bizar in zijn constructie, de Maan beweegt ook nog eens op een manier die -op zijn zachtst
gezegd- nogal wonderbaarlijk is.
De Maan is preciés 400x kleiner dan de Zon, maar staat weer 400x dichter bij de Aarde dan de Zon,
waardoor ze op het oog exact dezelfde afmetingen hebben.. En dat fenomeen zorgt ook voor de
zogenaamde ‘total eclips’ bij zonsverduisteringen.. Een weergaloos schouwspel, maar wel gebaseerd op de
genoemde maatgeving en afstanden van elkaar en tot de Aarde; één van de grootste onwaarschijnlijkheden
in het Universum.
Verder doet de Maan exact wat de Zon doet bij het opkomen en ondergaan aan de horizon en bij
tegenovergestelde solstices/keringen. Bijvoorbeeld: de Maan komt in midwinter, precies op die plaats op,
waar de Zon opkomt bij mid-zomer..! Er is geen logische reden te bedenken waardoor dit gebeurt, want het
is alleen ‘zinvol’ voor iemand die dit schouwspel natuurlijk gadeslaat vanaf de Aarde..!
Historische meetsystemen, gebaseerd op de Maan!
In vorige boeken hebben we geschreven over de waanzinnig zuivere meetsystemen die al meer dan 5000
jaar in gebruik zijn, bij diverse volkeren op Aarde. Gebaseerd op de massa, de dimensies en de bewegingen
van onze planeet. En voor de zekerheid checkten we of deze verhoudingen ook van toepassing zouden
kunnen zijn op andere planeten in ons zonnestelsel. En wie schetst onze verbazing, dat dit meetsysteem
PERFECT bleek op te gaan voor de Maan in relatie tot de Zon.
Het leek erop alsof we een blauwdruk gevonden hadden, waar de
Maan als het ware gefabriceerd was op basis van de verhoudingen
van de Aarde ten opzichte van de Zon. Naarmate we er dieper
indoken, bleek ook dat álles paste in dit concept, op elke denkbare
wijze..! Een historisch meetsysteem uit het -wat wij noemen- Stenen
Tijdperk, en dat gebaseerd is op geometrie, werkt perfect op de
verhoudingen van de Maan. Je vraagt je af hoe de mensen uit die
tijd aan deze kennis kwamen, zonder telescopen en gedetailleerde
data van de Maan.
Daarbij was het werk van de briljante Alexander Thom, professor
aan de Universiteit van Oxford, ons startpunt. Hij was de man die het
bestaan ontdekte, van wat we nu als de ‘Megalitische Yard’ beschrijven. Het bleek de precieze maateenheid
te zijn, waarop allerlei grote structuren uit dit Stenen Tijdperk zijn gebouwd in West Europa, onder andere
Stonehenge. Veel archeologen kunnen het allemaal niet geloven en doen het werk van Alexander Thom af
als foutief.
Samen met mijn co-auteur Alan Butler bleken we in staat aan te tonen hoe ze deze uiterst precieze lineaire
maateenheden, gebaseerd zijn op de rotatie van de Aarde en hoe deze eenheden dus ook de basis waren
voor tijdmeting, inhoudsmeting en gewichtsmaten, die vandaag de dag nóg gebruikt worden..! En nogmaals:
dit zijn uiterst precieze ontdekkingen, geen zaken dus, die ‘een beetje kloppend zijn’..! Wanneer je een
goede calculator hebt, is het allemaal relatief eenvoudig na te rekenen, maar hoe deze mensen uit die tijd
deze kennis vergaarden, is op zijn zachtst gezegd verbazingwekkend..! Ze waren ons dus feitelijk vér
vooruit..
De rol van de Maan blijkt door al de anomalieën duidelijk niet-natuurlijk te zijn en het is naar ons idee zeer
wel mogelijk dat hij gecreëerd is om het leven op Aarde mogelijk te maken..! De Maan is daarbij van
essentiële rol gebleken voor de mens en het leven op Aarde. De Maan blijkt
niets meer of minder te zijn dan een broedkast voor leven..! Wanneer de Maan
niet exact de maat, de massa had en de afstand tot de Aarde en de Zon had
gehad, in de evolutie van de Aarde, dan zou er waarschijnlijk geen intelligent
leven op deze planeet zijn geweest!
Wetenschappers zijn het er algemeen over eens dat we zóveel verschuldigd
zijn aan de Maan en haar bewegingen en positie. Door de Maan blijkt onze
Aarde in een dusdanige stand te worden gehouden, die het mogelijk maakt, dat
er seizoenen zijn op Aarde en dat het water vloeibaar blijft, op het grootste deel
van onze Aarde. Wanneer de Maan er niet was geweest, zou je kunnen
constateren, dat de Aarde net zo dood en onbewoonbaar zou zijn als Venus.
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In ons boek Who Built the Moon? wordt duidelijk dat we eigenlijk tot geen andere conclusie kunnen komen,
dan dat de Maan kunstmatig is. En omdat het zéker is dat het ouder is dan 4,6 miljard jaar, komen er nogal
wat interessante punten naar boven.. Eén daarvan is de uiterst intelligente manier waarop de boodschap
ZELF dát de Maan kunstmatig is, op een kunstmatige Maan duidt..! Deze kloppende taal is gebaseerd op
het 10-tallig stelsel, waardoor het verwijst naar het 10-tallig, zoals dat nu op Aarde gebruikt wordt. De vraag
waarom de Maan dus gebouwd diende te worden, is dan eenvoudig te beantwoorden:
Als een groep alternatieve maanfoto- en filmonderzoekers, na afloop van een bezoek aan NASA/BellCom,
en na de presentatie van de resultaten van hun diepgaande onderzoek, aan een medewerker/insider van dit
bedrijf vraagt: “Nou, jullie hebben wel over veel zaken gelogen, toch..?”,komt ná een korte pauze het
antwoord: “Nee.. Nee, we hebben niet over ‘veel’ zaken gelogen, we hebben OVER ALLES GELOGEN”..!
De Maan diende het leven te produceren, in het bijzonder het Menselijke soort. En op de vraag ‘wie de maan
dan heeft gebouwd’ valt minder snel antwoord te geven, in onze perceptie. We reiken wel de antwoorden
aan, die volgens ons denkbaar zijn, namelijk God, Buitenaardsen of… de Mens zélf..! De enige waarvan we
100% wetenschappelijk uit kunnen gaan, is de laatste optie, de Mens..! Tijdreizen wordt inmiddels algemeen
geaccepteerd als ‘fysiek mogelijk’ en een aantal wetenschappers is al bezig om stoffelijke zaken terug te
sturen in de tijd.. Wij kunnen het ons voorstellen dat er machines gebouwd kunnen worden, in de toekomst,
die we terugsturen in de tijd, die in staat zouden kunnen zijn om materiaal van de Aarde te verwijderen om
de Maan te construeren. Daarbij mogelijk zelfs mini-zwarte-gat-technologie gebruikend.
UFO’s en de Maan..
Regelmatig worden er door amateur-astronomen, mensen met sterke sterrekijkers, observaties gedaan, die
niet alleen het beeld van een kunstmatige Maan bevestigen, maar ook nog eens voedsel geven aan het
verhaal van remote viewer Ingo Swann.. Dat de Maan een kunstmatige satelliet is, waar vandaan
buitenaardsen ons en het omliggende planetenstelsel observeren.. Truth is stranger than fiction, wordt er
vaak gezegd, oftewel: ‘De waarheid is vreemder dan fictie’..
Wanneer je naar het voorbeeld van dit filmpje kijkt, zul je wellicht getriggerd worden om méér over de Maan
te weten te komen.. We kunnen je dat alleen maar aanraden, om bijna letterlijk je horizon te verbreden.. In
dat kader raden we je ook aan om de vorige artikelen op WantToKnow.nl (weer) eens te
lezen, HIERen HIER en HIER bijvoorbeeld.. Over ‘verboden, verborgen en geheime info’ over de Maan
00:0000:00
Tot slot
Alles even op een rij, in deze video die de presentatie van David Icke laat zien, in transcript en beelden.
Deze presentatie van David Icke is ook gebaseerd op het hierboven besproken boek ‘Who built the Moon’.
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-maan-is-echt-de-maan-niet/

Bevolking oost Oekraine bewust uitgehongerd (video)
Eén van de grootste humanitaire rampen in de recente geschiedenis
vindt onder onze ogen plaats in een gebied met 7 miljoen inwoners.
Als je geen kogels of granaten meer wilt of kunt gebruiken om een
bevolking op te ruimen dan zorg je ervoor dat je ze systematisch
uithongert.
Na eerdere maatregelen van de overheid in Kiev was een
humanitaire ramp in het oostelijk deel van het land te verwachten en
dat is dus ook precies wat er nu gebeurt.
Er zijn natuurlijk meerdere manieren om de bevolking in het oosten op te ruimen en één daarvan is te zorgen
dat ze omkomen van de honger.
Ongeveer de helft van de bevolking in deze gebieden is nu aangewezen op voedselhulp. Volgens Amnesty
International bereikt een groot deel van de voedselhulp die er wel is de bevolking niet omdat deze wordt
tegengehouden door vrijwilligers die meehelpen met het Oekraïense leger en huurlingen.
Zo zei één van de commandanten van een groep huurlingen: “Wij staan met hen op voet van oorlog en
tegelijkertijd geven wij ze te eten”. Die logica maakt dat zij weigeren de voedselkonvooien te laten passeren.
Een goede manier om erachter te komen wat de situatie werkelijk is in een gebied is via niet gecensureerde
bewoordingen van iemand die daar woont. In dit geval is dat George H. Eliason, een Amerikaan die door de
auteur Eric Zuesse van Global Research betrouwbaar wordt geacht.
De werkelijkheid is dat er al bijna zes maanden lang een blokkade is van het Donbas gebied. De bankruns
vonden plaats laat in het voorjaar en duurden tot het midden van de zomer.
Ik was erbij toen er duizenden mensen letterlijk dagenlang voor een pinautomaat bij een bank stonden te
wachten. In die periode was er een extra heffing voor iedere storting bij een Donbass bank en dit geld werd
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gebruikt om de kogels te kopen die vervolgens de mensen doden die de extra heffing en dus de kogels
hadden betaald.
Toen Kiev terrein begon te verliezen, midzomer, werden de banken gesloten. Dicht zonder enige
waarschuwing en alle geld op de rekeningen werd gestolen om nog meer kogels te kopen.
Hoe kun je een bankrun in november hebben als de banken al 4 maanden lang niet open zijn geweest?
De kwetsbaren, de stervenden en de doden
Pensioenen en uitkeringen voor de ouderen en gehandicapten werden ook al midden in de zomer
afgesneden. De grote bedrijven die in handen zijn van de staat of de oligarchen stopten met het betalen van
salarissen. Tegen het begin van juli overleefden gepensioneerden op het platte land van de restanten van de
oogst, zoals onrijp fruit, en de hulp van hun buren.
In augustus begon ik verhalen te horen over verhongering onder de meest kwetsbare mensen. Mensen die
bedlegerig waren of die vanwege hun handicap niet hun huis konden verlaten, stierven van honger en dorst.
Waar waren de buren?
In het begin van de zomer begon het Oekraïense leger appartementsgebouwen en huizen onder vuur te
nemen. Gedurende de hele zomer bleef dit doorgaan. Dit werd eerst door Kiev ontkend, maar later maakte
het niet meer uit want Kiev had de mensenrechten voor inwoners van het Donbassgebied in het voorjaar
opgeschort.
Het beschieten met granaten van burgerwoningen had het door Kiev gewenste effect. Het zorgde voor een
stroom van doodsbange vluchtelingen richting Wit Rusland of Rusland en daar voor de nodige
opvangcapaciteitsproblemen zorgden.
Ik heb toegekeken hoe mensen tot dit besluit kwamen. Ze spreken er uit angst met niemand over. Van het
ene op het andere moment zijn ze gewoon weg. Het sociale vangnet dat door Poroshenko in november met
veel bombarie werd gecreëerd voor mensen uit de Donbass, bestond in de praktijk al sinds het eind van het
voorjaar niet meer.
Medicatie
Laat in het voorjaar was er een tekort aan medicijnen voor levensbedreigende ziekten zoals diabetes en
hartziekte. Maar, ook aan medicijnen zoals antibiotica. In het begin werden medicijnen vervoerd in
voertuigen die duidelijk waren gemarkeerd met een rood kruis of ziekenauto's.
Dit werden de favoriete doelwitten van de huurlingen en leden van het Donbass bataljon (van Igor
Kolomoisky).
Ook waren ziekenhuizen in de steden altijd maar weer doelwit. De werkelijkheid is dat er al sinds de zomer
mensen sterven omdat de medicijnen die ze nodig hadden voor hen buiten bereik werden gehouden.
Het maakt niet uit hoeveel moeite je doet met menselijke hulp, je praat over 7 miljoen mensen in een
oorlogsgebied die permanent worden bestookt met raketten en granaten.
Het opzetten van een verhongeringsysteem.
Laat in het voorjaar begon het Oekraïense leger met het planten van landmijnen overal in de graanvelden
die nodig waren om mens en dier in de regio in leven te houden. Er is geen enkele manier om te zien of er
mijnen liggen in een veld en er werd door het Oekraïense leger niet aan de lokale bewoners verteld dat ze
uit de buurt moesten blijven.
Dit zijn de velden waar de boeren hun bestaan op baseren en het graan produceren dat nodig is voor brood.
Eén van mijn buren raakte met zijn tractor tijdens het oogsten een mijn. De tractor werd vernietigd en hij had
alle geluk van de wereld om het er levend af te brengen. Toen hij bij bewustzijn kwam, zag hij zijn tractor
branden.
Het Oekraïense leger heeft graan- en maïsvelden verbrand die onder hun controle waren. Deze praktijk
heeft zo goed als de hele zomer geduurd. Deze tacktiek van de verschroeide aarde werd gebruikt om de
huidige situatie te veroorzaken. Een die heel binnenkort voor massale hongersnood zal zorgen en uiteraard
alle ziektes die daarmee gepaard gaan. Op tienduizenden hectares land kon niet worden geoogst.
Zoals bekend is Kiev ook niet erg subtiel over wat ze van plan zijn. Zo verklaarde de nieuwe gouverneur van
Lugansk dat de humanitaire blokkade van Lugansk en Donetsk bedoeld was om hetzelfde effect te creëren
als de hongersnood in de Sovjet Unie van 1932-33, waarbij miljoenen mensen in centraal en zuidoost
Oekraïene omkwamen van honger en/of ziekte.
Kampen
Toen het vluchtelingenprobleem midzomer internationale aandacht begon te trekken, werd er door president
Poroshenko een hele show opgezet over hoe vluchtelingen uit het Donbassgebied onthaald zouden worden
door de Oekraïense bevolking en dat er veel geld voor hen opzij was gezet.
Maarja je praat over Kiev, dus het geld werd gestolen, net zoals de donaties. De vluchtelingen werden
ondergebracht in zomerkampen zonder voorzieningen en voor het grootste deel zonder humanitaire hulp. De
humanitaire hulp die niet wordt gestolen, gaat naar de soldaten.
Mensen die in de zomer in die kampen terechtkwamen zitten daar nu, in december, nog steeds en zonder
verwarming. Velen van hen zullen alleen al omkomen van de kou.
Vluchtelingen die dachten dat ze geluk hadden omdat ze steden zoals Kiev wisten te bereiken kwamen van
een koude kermis thuis. Ze kregen geen werk en geen uitkeringen omdat ze uit het Donbassgebied
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kwamen. Deze mensen liepen weg voordat het referendum kwam en dachten dat ze hiermee goede
Oekraïense burgers waren, maar worden nog steeds met de nek aangekeken en uitgescholden voor Moskal
(het scheldwoord voor Russen).
Volgens de laatste nieuwe wetten uit Kiev worden de kinderen bij hun moeder weggehaald zodat ze kunnen
worden grootgebracht in weeshuizen en ze later goede Oekraïense nationalisten zullen worden.
Bron: Sott Net
https://www.youtube.com/watch?v=70TPhBoPUIw
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8767:bevolking-oost-oekraine-bewustuitgehongerd&catid=37:wereld&Itemid=50

Als ik dood wordt gevonden dan is het geen zelfmoord
“Onthoud 1 ding, als de politie rapporteert als ik er niet meer ben. Dit was zelfmoord. Nee dit is dan geen
zelfmoord.”
Het bovenstaande is een noodkreet die wij ontvingen van een jonge vrouw overBureau Jeugdzorg. “Dit is
waarschijnlijk 1 van mijn laatste brieven die ik schrijf."
Jeugdzorg dreigt slachtoffers met zelfmoord.
Want wij slachtoffers, worden geestelijk mishandeld en vermoord door Jeugdzorg, AMK, Raad van
kinderbescherming, zedenpolitie.!!!
En dat alles onder de hoede van Rechters, officier van Justitie.
Duizenden mishandelde kinderslachtoffers, duizenden ouders die slachtoffers zijn geworden van deze
criminele maffia bende.
Ik ben ook slachtoffer van Jeugdzorg, moeder van mijn zoontje, hij is nu bijna 4 jaar, 28 Juni 2014 en is
seksueel en geestelijk mishandeld.
Werkwijze Jeugdzorg.!!?? Valse rapporten, leugens, daders beschermen.
Mijn kind maken ze verder geestelijk kapot, door dit kind keer op keer in contact te brengen met de
pedofiel/vader. Terwijl mijn kind zo getraumatiseerd is door de dader/vader/pedofiel.
Mijn kind staat dood angsten uit, wil niet naar de dader!! Krijgt geen hulp, wordt niet onderzocht, zedenpolitie
faalt onder toezicht van jeugdzorg, AMK, Raad van kinderbescherming, jeugdzorg en gezinsvoogd nemen
mij en mijn kind niet serieus.
Maken mij en mijn kind kapot, verstoren de moeder kind band, door ons geestelijk fysiek kapot te maken.
Leggen druk op mij en mijn kind. Leggen druk op mij, omdat ik mij geestelijk moet laten onderzoeken, want
volgens deze instanties heb ik een stoornis, omdat ik melding zelf heb gedaan bij deze instanties vanaf dag
1 dat mijn kind ging praten tegen mij wat mijn kind was over komen. ( papa vinger in mijn …., papa trekken
aan mijn ……, papa slaan op mijn hoofd, papa slaan op mijn ……, papa wil mama keel door snijden, papa
wil mama ophangen, dit zijn letterlijk de woorden van mijn kind, veelal het laatste half jaar op video op
genomen). Deze instanties zeggen keer op keer, dat ik dit mijn kind heb ingepraat, dat mijn moeder mij de
hand boven het hoofd houd. Dit is waarschijnlijk 1 van mijn laatste brieven die ik schrijf. Een brief, namens
mij zelf, namens mijn zoontje, namens alle kinderslachtoffers van jeugdzorg.
Want mijn leven is kapot gemaakt, dat het van mij niet meer hoeft. Dagelijks heb ik te maken, met de
angsten van mijn zoontje die hij heeft voor zijn vader. Ik ben een half jaar keihard aan het vechten geweest,
voor gerechtigheid, veiligheid van mijn zoontje.
Ik ben op, ik ben kapot gemaakt door jeugdzorg. dit gaat al jaren zo met jeugdzorg, 1 grote doofpot. Ik heb
veel ernstige verhalen gehoord, verhalen van machteloos toekijken hoe jeugdzorg, kinderen uit huis halen,
weg bij de moeder, zonder grondige reden, kinderen die de moeder niet meer mogen zien, soms voor altijd.
Vele moeder harten zijn gebroken, verdoofd van pijn.
Mijn hart is idem dito. Veel kinderen zijn vermist, waar men gaan weet van heeft. Ouders gaan kapot, zijn
kapot gemaakt. Geen wonder dat er zoveel zelfmoorden zijn van ouders en kinderen. jeugdzorg speelt hier
een grote rol in.
Ik weet niet of ik de nacht nog haal...? Mijn grote lont is bijna op. Mijn zoontje is veilig. Ik hoop dat ik als het
gebeuren moet, toch nog duidelijk heb kunnen maken, welke rol Jeugdzorg speelt in ons zorgsysteem.
Dat ik hiermee, mijn zoontje zijn leven en de vele andere levens van slachtoffers kan redden.
Onthoud 1 ding, als politie rapporteer als ik er niet meer ben. Dit was zelfmoord. Nee dit is dan geen
zelfmoord, Dit is moord, moord door jeugdzorg, RVKB, AMK, Rechters, Gezinsvoogden, politie.
Met vriendelijke groet,
Tamara Meijer, Liefhebbende moeder van mijn zoontje.
Waar ik zo super, super trots op ben.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8770:als-ik-dood-wordt-gevondendan-is-het-geen-zelfmoord&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Staking Brink´s laat zien dat een Anti-Pinweek de banken zenuwachtig maakt
By SDB redactie E.B - december, 29th 2014
Banken voelen zich oppermachtig en verheerlijken vol ijver het pinnen. Dit doen zij door middel van
vele advertenties en reclamespotjes. Vooral het gemak van pinbetalingen en het veiligheidsaspect
worden hierbij benadrukt. Dat deze marketing goed aanslaat blijkt, want het aantal pinbetalingen
neemt razendsnel toe. Voor de banken is dit een zeer een gunstige ontwikkeling, omdat zij het liefst
helemaal van contant geld af willen. Máár, is het voor ons als gewone burgers wel gunstig, zo’n
cashloze samenleving?
De stakingsactie van geldtransporteur Brink’s heeft ervoor gezorgd dat inmiddels ongeveer 415 van de
2.300 pinautomaten van de Rabobank leeg zijn. Dat meldt de bank. Andere banken als ABN Amro en SNS
Bank hebben minder last van de staking.
We worden nog niet overal verplicht om te pinnen, zoals bij veel parkeergarages, maar dat de banken het
gebruik van contant geld willen ontmoedigen is duidelijk. Tegenwoordig zijn er ook vrijwel geen bankfilialen
meer waar je nog wat cash geld bij de balie kunt opnemen. Sterker nog, je kunt er zelfs niet ‘zomaar’ meer
terecht om je eigen geld te brengen, zodat het op je rekening gezet kan worden. Nee, tegenwoordig moet je
betalen voor deze ‘service’. Bij sommige banken mag je dan een paar keer per jaar gratis contant geld op je
eigen rekening storten, maar iets storten op de rekening van een ander kan alleen tegen betaling. Wie had
dat gedacht, toen we jaren geleden allemaal een bankrekening moesten nemen, omdat het zoveel veiliger
was dan het ontvangen van salaris in een loonzakje!
Het geld van miljoenen mensen
Maar goed, de bankrekeningen zijn er gekomen, de loonzakjes zijn verdwenen en pinnen is algemeen goed
geworden. De meeste mensen betalen hun rekeningen door middel van telebankieren en daarmee is ons
geld al voor een groot deel virtueel. Na het betalen van de vaste rekeningen, halen de bankklanten niet
onmiddellijk het overblijvende deel hun salaris uit de flappentap. Wel wordt er meestal direct een beetje
contant geld uit de flappentap gehaald. De rest van het salaris echter, verdwijnt door middel van
pinbetalingen ’n heel stuk langzamer van de bankrekening. Tja, en juist dát maakt het voor de banken
buitengewoon lucratief. Want iedere maand weer, blijft een groot deel van de salarissen en uitkeringen van
miljoenen mensen, veel langer op de bank staan… dan vóór het pintijdperk ooit het geval was!
De digitalisering van geld is voor banken niet alleen uiterst winstgevend, het geeft hen ook de volledige
controle en macht over óns geld. Geen wonder dus, dat de banken graag van contant geld af willen.
Mogelijkheden verdwijnen
Onder het mom van veiligheid, worden de burgers klaargestoomd voor een maatschappij waarin contant
geld moet plaatsmaken voor elektronisch geld. Langzaam maar zeker en tamelijk onopvallend, wordt het
gebruik van contant geld moeilijker gemaakt en het pinnen aangemoedigd. Voor winkeliers bijvoorbeeld, is
het afstorten van contant geld de laatste jaren steeds duurder geworden. Mede daardoor zijn er bijna geen
winkels meer waar niet gepind kan worden, want de kosten voor het afstorten zijn een flinke last voor
winkeliers geworden. Bij supermarkten zie je, behalve de gewone kassa’s, steeds meer kassa’s verschijnen
waar je alleen kunt pinnen. Er zijn inmiddels zelfs supermarkten die helemaal geen cash geld meer willen
aannemen van de klanten. Tegelijk verdwijnen er steeds meer pinautomaten, vooral in plaatsen met een vrij
klein aantal inwoners. Dit gebeurde bijvoorbeeld in het Noord-Brabantse plaatsje Noordhoek, nadat de enige
pinautomaat werd opgeblazen na een ramkraak. Lees hier het artikel.
Hoezo ‘veiliger’?
De banken zijn al een heel eind gekomen, met het digitaliseren van het geld. Maar zodra het contant geld is
verdwenen of nog slechts zeer beperkt beschikbaar is, wordt het er voor gewone burgers toch echt niet
veiliger op! Digitaal geld blijft namelijk ook dan nog steeds gevoelig voor fraude en vervalsing. Hackers
slagen er telkens weer in om nieuwe trucs te bedenken, ze zien zelfs regelmatig kans om in te breken in
zeer geavanceerde computersystemen. Pinautomaten blijken vaak ‘een eitje’ te zijn voor gespecialiseerde
bendes en berovingen van bij de automaten pinnende burgers, komen vaker voor dan ons lief is. De
zogenaamde ‘cybercrime’, zoals bijvoorbeeld het skimmen, heeft alleen al in 2012 zo’n tien miljard gekost,
volgens het TNO. >>klik hier<<
Desalniettemin, wordt het pinnen ons zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk voorgeschoteld, je kunt
binnenkort ook overal met een mobieltje betalen. Het is niet ondenkbaar dat daarmee het mobieltje weer
érrug aantrekkelijk wordt voor handige zakkenrollers en/of overvallers. Want hackers en skimmers blijken
immers keer op keer in staat, om zo ongeveer overal binnen te komen en/of een ‘oplossing’ voor te vinden.
Een ‘doe-het-zelf’ protest!
Kortom, als we nog enige zeggenschap over ons eigen geld willen houden, laten we dan niet accepteren dat
contant geld verdwijnt!
Protesteren door met z’n allen de straat op te gaan en de barricaden te beklimmen, maakt waarschijnlijk
weinig tot geen indruk op de banken. Maar er is iets anders waar we wél enige indruk mee kunnen maken,
en dat zelfs zonder bijeenkomsten te regelen is. Wat ik bedoel is een heel eenvoudig ‘doe-het-zelf’ protest,
dat nauwelijks moeite kost maar waar iedereen die dat wil aan kan meedoen.
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Dit bijzonder makkelijk te plannen protest bestaat uit een ‘Anti-Pinweek’. Dat wil zeggen; met zoveel
mogelijk mensen tegelijk, gedurende één (afgesproken) week, volledig stoppen met pinnen. Als we
massaal besluiten om tijdens zo’n afgesproken week werkelijk nérgens te pinnen maar alles (behalve
de vaste lasten) cash te betalen, dan valt dit de banken zonder meer op!
Bron
http://www.stopdebankiers.nl/staking-brinks-laat-zien-dat-een-anti-pinweek-de-banken-zenuwachtig-maakt/

Vreemde zaken rond wederom verdwenen Maleisisch vliegtuig (video)
Je hoeft geen aanhanger te zijn van complottheorieën om te zien dat er zich
een aantal merkwaardige zaken voordoen rondom vlucht QZ8501 van
AirAsia. Zeker wanneer weken van te voren wordt voorspeld dat er iets zal
gebeuren met een vliegtuig van AirAsia. Wanneer een vliegtuig van de rader
“verdwijnt” en er sprake is van een aantal merkwaardige omstandigheden
rondom die verdwijning zoals bij vlucht QZ8501 van AirAisia, dan propageert
de mainstream media direct dat er allerlei complottheorieën de ronde doen.
Dat heet damage control en daarmee hopen ze dan dat alles dat ook maar enigszins afwijkt van de officiële
versie wordt gebrandmerkt als “complot”.
Logisch en kritisch nadenken is verworden tot een complottheorie.
Ondanks dat er nu klaarblijkelijk wrakstukken en lichamen zijn gevonden van de verdwenen vlucht blijven er
een aantal vreemde zaken hangen rondom deze verdwijning.
Misschien nog wel het meest vreemde van alles is dat er geen bericht van de bemanning is gekomen over
dat er problemen zouden zijn. De weersomstandigheden waren slecht en de piloten hadden gevraagd of ze
naar een grotere hoogte mochten vliegen, maar dit werd vanwege de grote drukte in het gebied geweigerd.
AirAsia is het grote luchtvaartsuccesverhaal in die regio van de afgelopen 15 jaar. Als low cost budget airline
blijven ze groeien, werken ze met modern materiëel en er zijn eigenlijk nog nooit problemen geweest.
Laten ook zij nu toevallig Kuala Lumpur als thuisbasis hebben. Dezelfde als Malaysia Airlines die na de twee
rampen met vlucht MH370 en MH017 het tegenovergestelde beeld laat zien van AirAsia en moet vrezen
voor hun voorbestaan. In 2011 zou Airasia een samenwerking aangaan met Malaysia Airlines, maar dit werd
geblokkeerd door de overheid van Maleisië. Ondertussen slaat AirAsia hun succesvleugels verder uit en
hebben ze onder andere grote plannen in India.
Het bedrijf is in handen van private investors waarvan met 48 procent aandelen Aero Ventures van Tony
Fernandes de grootste is. Daarnaast kom je de Virgin Group tegen, een consortium uit Bahrein en het
Japanse bedrijf Orix Corp.
Kortom, de toekomst ziet er zonnig uit voor AirAisia..... tot enkele dagen geleden.
Je zou zeggen dat na de laatste verdwijning van vlucht MH370 luchtvaartmaatschappijen maatregelen
genomen zouden hebben, zodat ze op ieder moment exact weten waar hun vliegtuigen zich bevinden. Naar
nu blijkt, heeft men ook bij dit toestel eigenlijk geen idee waar het zich precies bevindt.
Iets dat zeker alle alarmbellen zou hebben moeten laten afgaan, is dat een gebruiker op een Chinees
sociaal platform, Weibo, al wekenlang waarschuwt om uit de buurt te blijven van AirAsia. “Wordt geen
slachtoffer zoals met MH370”, schreef hij in een bericht afgelopen 15 december.
Hij voegde er verder aan toe dan AirAsia zou worden aangepakt door een machtige groep, die hij de zwarte
hand noemt. Volgens de gebruiker zijn zij erop uit AirAsia te ruïneren. Naast Malaysia Airlines is Air Asia op
dit moment de grootste luchtvaartonderneming van Maleisië.
Hij herhaalde de waarschuwing gedurende enkele dagen op Weibo en spoorde mensen aan deze
waarschuwing serieus te nemen en niet met AirAsia te reizen, maar ook niet met Malaysia Airlines. Deze
persoon heeft in totaal 39 berichten over dit onderwerp geschreven die in 650.000 keer zijn bekeken.
Degene die de berichten heeft geplaatst, wist klaarblijkelijk dat er iets ging gebeuren. De kans dat dit soort
berichten wordt geplaatst en enkele dagen later precies datgene gebeurt waarvoor wordt gewaarschuwd, is
te klein om toeval te kunnen zijn.
Dat het vliegtuig verdwijnt zonder radioboodschap of ander teken wijst ook op een onverwachte explosie
zoals een bom of een raket.
Je hoeft dan ook geen complottheorist te zijn om te zien dat er zich hier enkele merkwaardige zaken
voordoen.
Zal ongetwijfeld worden vervolgd.
In de onderstaande video gaat speurneus Dahboo7 wat dieper in op de mysterieuze boodschappen op het
Chinese sociale platform Weibo.
Bronnen: Infowars, Zerohedge, Wikipedia
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8769:wederom-vreemde-zakenrondom-verdwenen-vliegtuig&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Nieuwe demonstratie op 27 januari gaat Binnenhof blokkeren: Break
the System komt terug
Na een eerste demonstratie op 18 oktober laat de organisatie van
Break the System het er niet bij zitten. De groep burgers wil na een
landelijk protest op diverse plaatsen een centraler protest tegen de
overheid gaan houden. Op 27 januari 2015 gaat volgens de groep
het Binnenhof plat. “De demonstratie van 18 oktober vonden wij
geslaagd“, zeggen twee oprichters, Lynton Deirkauf en Berry de
Mooij, tegen Nieuws.nl. “En op 27 januari gaan we er weer mee
door. We gaan naar het Binnenhof, ook al is het min 20 graden. En
we blijven totdat de regering vertrekt.” Al ruim 2300 mensen hebben
toegezegd daadwerkelijk te zullen komen.
Aftreden
Want het doel is duidelijk voor het team van Break. “We gaan het Binnenhof bezetten voor onbepaalde tijd!
Blokkades zullen worden opgeworpen, het Binnenhof moet dicht! Wat eisen wij? Het aftreden van kabinet
Rutte 2! Een bindend referendum over het vertrek uit de EU! Stop het leenstelsel voor studenten! En hulp
voor mensen in nood in NEDERLAND!”, pleit de groep op Facebook. “Laat zien dat we verandering willen in
de vorm van het kamperen, de kou trotseren, door weer en wind te trotseren tot je tenen er bijna vanaf
vriezen. Dat is actie voeren!”
[!facebook_post:https://www.facebook.com/regeringswaanzin/posts/744756378938697!]
Magere opkomst
Bij de eerdere demonstratie, op zaterdag 18 oktober, was hier en daar onvrede over de matige opkomst. Zo
klagen Facebookers dat ze nadat ze een uur hadden gefietst in hun eentje op het aangewezen plein stonden
om te demonstreren tegen de overheid. De organisatie beloofde beterschap en vraagt moed te houden.
“Een zo breed mogelijk draagvlak is belangrijk”, zeggen de mannen tegen Nieuws.nl. “Kijk, in Amsterdam
zijn er zo’n duizend mensen geweest. Maar dat was niet overal. Het was nu eenmaal een beginnende
demonstratie.” Volgens de organisatie neemt de belangstelling toe. “Alleen deze week al hebben we
tweeduizend extra likes gekregen. Zoiets heeft tijd nodig.”
Vrachtwagens blokkeren de boel
Leerpunten uit de eerdere demonstraties zijn meegenomen. “Zo hebben we dit keer veel meer contact met
diverse vakbonden, waaronder die van de politie, de zorg, het transport en de bouw. En een paar honderd
vrachtwagenchauffeurs helpen ook mee”, lachen Deirkauf en De Mooij. “De bedoeling is om het de
medewerkers van het Vragenuurtje zo moeilijk mogelijk te maken om op hun werk te komen.” De roep om
actie wordt steeds luider, weten ze. “Elke bevolkingsgroep is geraakt door dit politieke systeem, linksom of
rechtsom. Het werkt alleen als we daar met alle bevolkingsgroepen van Nederland staan. Genoeg is
genoeg.” Lees later deze week op Nieuws.nl het gehele interview met de organisatie van Break the System.
Lees ook: - Waanzinnig protest lijkt werkelijkheid te gaan worden: Break the System kondigt actie aan
- ‘Serieuze kans op waanzinnig protest’

IP-tracking: wie in een rijke gemeente woont, betaalt meer in online winkels
Door Jeannette Kras - dinsdag 30 december 2014
Iemand die online een vliegticket koopt, weet dat de prijs omhoog gaat
naar mate er meer op het ticket wordt gezocht, maar IP-tracking gaat nog
een flinke stap verder: wie langer zoekt naar een product, vanaf een
duurder apparaat zoekt of vanuit een rijke buurt betaalt een hogere prijs
in online winkels. Prijsdiscriminatie heet dat en het is verboden.
Technieken om op die manier prijzen te manipuleren zijn al gevonden in
Groot-Brittannië en de VS, schrijft Trouw. Marketingprofessor Gino Van Ossel aan de Vlaamse Vlerick
Business School: ‘IP-tracking kan op sluwe manieren worden gebruikt om klanten meer geld af te
troggelen. Het wordt hoog tijd dat Europa afspreekt wat aanvaardbaar is en duidelijke regels opstelt; cookies
kun je verwijderen of weigeren, maar een IP-adres is niet te camoufleren.’
IP-tracking is onzichtbaar in tegenstelling tot openlijke prijsdiscriminatie, zoals studentenkorting bij de kapper
of kinderkorting in de trein. Online weet niemand precies hoe prijzen tot stand komen. ‘Als je niet weet wat er
gebeurt, kun je je er ook niet kwaad om maken of er iets tegen doen’, aldus Van Ossel.
De geruchten over ip-tracking zijn ook bij de Consumentenbond bekend. ‘Wij horen ze ook, maar het is
moeilijk om er de vinger achter te krijgen. Bewijzen zijn er niet’, zegt Babs van der Staak van de
Consumentenbond.
http://www.welingelichtekringen.nl/tech/403300/ip-tracking-wie-in-een-dure-buurt-woont-betaalt-meer-inonline-winkels.html
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Russische troepen in de Donbass vanaf 28 december 2014
Geplaatst door ADMINISTRATOR 26 december 2014 88 reacties
Pjotr Poroshenko heeft noodgedwongen de beslissing
genomen.
Onder auspiciën van de OVSE is besloten om het vanaf dag één
geschonden bestand nu wel te handhaven.
Russische “peacekeepers” zullen samen met Oekraïense troepen
en de rebellen patrouilles in de gedemilitariseerde zone uitvoeren.
http://fortruss.blogspot.de/2014/12/russian-peacekeepers-will-officially.html
De afgelopen week hebben de Wit-Russische president Lukashenko en de Kazachstaanse president
Nazarbajev waarschijnlijk grote druk op de chocolade koning uitgeoefend, gezien de uitzichtloosheid van de
toestand. Het zou misschien ook te maken kunnen hebben met steeds hardnekkiger berichten over de
betrokkenheid van Oekraïne bij het neerhalen van Vlucht MH-17. Bovendien is de economische ramp in het
land niet meer te overzien, wegens gebrek aan deviezen om het leger aan de praat te houden en de
gasrekeningen te betalen. Vorige week was het plan van Poroshenko nog het opbouwen van een leger van
250.000 man en de verovering va niet alleen de Donbass, maar ook De Krim. Het oproepen van
dienstplichtigen wordt niet gevolgd door daadwerkelijke opkomst en de Kiev junta staat met lege handen.
De Oekraïners die voor hun nummer moeten vechten aan het front, zullen opgelucht adem halen. Het ligt
anders bij de nu al totaal gefrustreerde huurlingen van oligarchen als Kolomoisky die namens u de oorlog
aan de gang moeten houden. Schrik niet: dat zijn er al meer dan 40.000 man, een gigantisch
huurlingenleger van vrijwilligers. De kans is levensgroot, dat Washington het niet met hun ondergeschikten
in Kiev eens is en dat de “strafbataljons” zich nu tegen de Junta keren. Dat gerucht gaat namelijk al
maanden.
Ondertussen gaan onze vrinden aan het Oostfront, de Nazi bruinhemden onverdroten door met het aftuigen
van burgers, die ze niet aanstaan. In het volgende videoverslag vanuit Kharkov ziet u uw belastinggeld aan
het werk. Van Balen, Timmermans en Verhofstad hebben ze niet meer nodig, ze kunnen het nu goed zelf af.
In ieder geval zolang het een man of twintig tegen één is.
In ieder geval zal de klap hard aankomen, als er een Russische peacekeeper tijdens een patrouille sneuvelt.
De oorspronkelijke troepenmacht van 500 man zal dan direct massaal worden uitgebreid. Mochten de
Russen vervolgens een wraakactie ondernemen, dan heeft Poroshenko namens u zijn oorlog en zijn de
Russen “eindelijk binnen gevallen”.
Ondertussen gaan de voorbereidingen voor verdere escalatie op uw kosten gewoon verder.
Oekraïne moet en zal beslist de NATO in worden gerommeld, zodat ook Nederlandse huursoldaten naar het
front kunnen worden gestuurd.
Onze zonen en dochters zullen sneuvelen voor een goede zaak. En dat is het beschermen van “onze”
belangen in Slavyansk, waar Shell schaliegas aan het winnen is. Bij een eventuele nieuwe coup, zal de
huidige junta een goed heenkomen zoeken. De meesten met hun miljarden naar Zwitserland, de
onderknuppels als Yatsenjoek naar Mallorca, waar hij een schitterende villa met 100 hectare grond op de
kop heeft weten te tikken. Uw kind zal gaarne de kogels, bommen en granaten trotseren om dat soort lieden
een veilige aftocht te garanderen, toch? Uiteindelijk is het maar een huursoldaat in den vreemde, vecht niet
namens ons maar namens een met olie doordrenkte miljardairskliek, dus verder geen knip voor de neus
waard. Want er wordt aan de verkeerde kant gevochten, als het ooit zover komt. “Wij Nederlanders”
ondersteunen hetzelfde tuig, voor wie in de Tweede Wereld Oorlog duizenden deugdelijke Nederlanders hun
leven hebben gelaten. We zijn van de regen in de drup geraakt en noemen dat vandaag “vrijheid en
democratie”.
Het is te hopen dat de Oekraïense Nationale Garde spoedig uit elkaar valt door desertie, ondervoeding,
slechte kleding en gebrekkige training. De legitieme eigenaren van Novorossiya kunnen dan gericht tegen
de oligarchen bataljons aan de slag en dat zal een eitje blijken. U herinnert zich de heldendaden van dit
schoftentuig in Odessa misschien nog wel? Aan het front schoten ze met name eigen mensen in de rug, om
ze te motiveren de rebellen te bevechten. Als dit laffe ondersoort echt aan de bak moet is het snel gebeurd
en kan Oekraïne worden bevrijd van het marionetten kliekje.
Er is nog hoop.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/12/26/russische-troepen-in-de-donbass-vanaf-28-december-2014/
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EU-sancties Rusland onverwacht groot succes
Maar niet voor de EU
Wél voor de Verenigde Staten van Amerika [i.c. Corporate D.C.]
In Brussel werd onlangs bekend dat de sancties tegen Rusland wegens de ontwikkelingen rond Oekraïne en
De Krim twee effecten sorteren. In de eerste plaats heeft de EU waarschijnlijk zwaarder te lijden onder de
tegen sancties van de Russische Federatie dan omgekeerd het geval is. De schade voor exporterend
Nederland alleen al loopt in de miljarden. Omdat Rusland zich nu richt op handelsbetrekkingen met Azië –
onder anderen NATO-lid Turkije – wordt gevreesd dat het volume blijvend laag zal zijn als de betrekkingen
weer genormaliseerd zouden worden. Bovendien wordt er nu in Rusland grote haast gemaakt met het
zelfvoorzienend worden in met name de landbouw- en voedselindustrie. Per slot van rekening kun je
snijbloemen niet eten en dienen er dus prioriteiten te worden gesteld.
Een tweede effect is nogal sneu voor de EU en haar inwoners. Wat de EU aan handel met Rusland laat
liggen wordt doodleuk door de Amerikanen ingevuld. Daarbij moeten we bedenken, dat de sancties door de
USA zijn afgedwongen en de EU noodgedwongen mee heeft moeten spelen, al was het slechts de tweede
viool. In de laatste uitgave van Deutsche Wirtschafts Nachrichten spreekt de EU commissaris Federica
Mogherini haar irritatie jegens de gang van zaken met Oekraïne uit. Deze mevrouw Mogherini wordt echter
nu al bestempeld als de woordvoerster van Russische belangen volgens EU Observer. EU lidstaten als
Hongarije en Slowakije grenzen aan Oekraïne en wensen goede betrekkingen te onderhouden met Rusland.
Het is een kwestie van tijd en mevrouw trekt aan het kortste eind, zo is onze inschatting.
De EU: hoe komen we ervan af?
Wij, Nederlanders zijn ooit – via het Verdrag van Rome in 1957 – de EU in gerommeld.
Er is niet over gestemd, het volk is niet geraadpleegd. Thans zijn wij, Nederlanders in allerlei controversiële
situaties terecht gekomen. Wij houden ons voornamelijk bezig met gerichte schoten in eigen voet.
Doch zolang wij, Nederlanders, dit allemaal lijdzaam ondergaan, verdienen wij, Nederlanders niet beter.
Als schaapjes naar de slachtbank, de eeuwige verlossing tegemoet.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/12/31/eu-sancties-rusland-onverwacht-groot-succes/#more-39849

Wie vermoordde de SouthStream-pijpleiding? Putin of de EU zelf?
Afgelopen week kondigde Rusland aan om te stoppen met de
aanleg van de Southstream-gaspijpleiding. Dat betekent dat
Russisch aardgas ook in de toekomst alleen naar Europa
geëxporteerd kan worden via het grondgebied van Oekraïne en via
de Nordstream-pijpleiding. Het stopzetten van het South-streamproject betekent een flinke economische strop (600 miljoen euro)
voor Bulgarije. Waarom trok Rusland de stekker uit het project?
De afgelopen zomer zette de Europese Unie Bulgarije en Servië onder druk om de aanleg van de
Southstream-pijpleiding Europees aan te besteden. Het was eigenlijk een truukje om de aanleg te vertragen.
Een soort sanctie om Rusland te dwingen om de Oekraïnse separatisten niet langer te steunen.
Misschien stopte Rusland met de aanleg van Southstream omdat het de vertragingstactieken en de pesterij
van de Europese Unie beu was.
Maar misschien ook omdat er een alternatieve afzetmarkt was gevonden voor het aardgas.
Turkije als alternatieve afzetmarkt?
In april 2014 zijn er al onderhandelingen geweest tussen Rusland en Turkije.Turkije stelde toen voor om de
Southstream-pijpleiding te verleggen richting Turkije.
Het aardgasverbruik in Europa is aan het dalen en het verbruik in
Turkije zal de komende jaren groeien. In de grafiek hieronder zie je
het dalende aardgasverbruik van Italië en het snel stijgende verbruik
van Turkije. Kennelijk zijn de verhoudingen tussen Europa en
Rusland momenteel zo slecht, dat Rusland het aardgas liever aan
Turkije en China verkoopt.
De Europese Unie begint langzamerhand te beseffen dat ze hun
hand overspeeld heeft. Voorzitter Juncker van de Europese
Commissie hoopt dat de Southstream-pijpleiding toch nog zal
worden gebouwd. De Europese Commissie denkt dat het Russische
besluit om met South-stream te stoppen slechts een dreigement is.
We zullen het gaan zien.
Hieronder nog een discussie die werd uitgezonden door de
Russische Staatstelevisie (RT) over het pokerspel rond de
aardgaspijpleidingen in Zuid-Oost Europa.
http://zapruder.nl/portal/artikel/wie_vermoordde_de_southstream_pijpleiding_putin_of_de_eu_zelf

N I E UW S B R I E F 215 – 31 D E C E M B E R 2 01 4 – P A G . 95

