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Vladimir Poetin – waarom de „lord protector‟ moet verdwijnen
Is de wens hier de vader van de gedachte?
Inleiding
Het is niet omdat president Poetin al meer dan een week van het toneel is verdwenen, dat we dit artikel
publiceren. Wij waren al weken geleden met de research en onderbouwing begonnen. Nu het duidelijk is, dat
er iets ernstigs aan de hand is in het Kremlin, laten we aan de lezers over de optelsom te maken. Het
―nieuws‖ omtrent het verdwijnen van Poetin wordt exclusief verspreid door de Rothschild gecontroleerde
persbureaus Reuter en AP. Het affakkelen van een Russisch Orthodox klooster in de buurt van het Kremlin
is een signaal, evenals het deponeren van een lijk (Boris Nemzov) op de stoep van het Kremlin een signaal
was.
De ongekend transparante manier waarop de Amerikanen namens Corporate D.C., de Britten namens The
Crown Temple en in mindere mate de lakeien in Berlijn, Den Haag en Parijs namens de Brusselse
autocraten ons een oorlog tegen Rusland proberen aan te praten, roept grote vraagtekens op. Waarom
worden kosten noch moeite gespaard om aan te tonen, dat met voormalige vrind Poetin een tweede Hitler is
opgestaan? Wat is de reden van de gigantisch toenemende druk op Rusland en de interne krachten om
bakzeil te halen voor iets wat men niet heeft gedaan? Het lijkt wel of er een soort “deadline” moet worden
gehaald. Heeft het te maken met het eeuwenlange Vaticaanse dogma om het Derde Rome voor eens en
voor altijd uit te schakelen? Onderstaande analyse bestaat uit drie delen, te weten:
[1] De Moskou/Petersburg elite van 300
[2-A] De magische datum: 15 april 2015
[2-B] De Vrede van Brest-Litovsk 1918
[3] Het 99-jarige Russische Centrale Bank Charter
Het zou wel eens kunnen dat er achter de schermen geheel andere zaken prevaleren. Wat ons wordt
opgediend is niet de essentie, maar een symptoom. In 1917 viel het Tsaren Imperium ten prooi aan de
financiers die resideren in the City van London, The Crown Temple. De Rode Revolutie was een staatsgreep
– namens The Crown City – van de Khazaren, die wij overigens ten onrechte betitelen als “Joden”. Leon
Trotski (Bronstein) nam voor miljarden aan goud mee vanuit New York naar Sint Petersburg om de
Mensjeviken uit te schakelen en de Bolsjewieken te financieren. Niet het morrende volk zorgde voor een
omwenteling, maar het internationale kapitaal.
De oorlog die thans over de hoofden van de bevolkingsgroepen in Oekraïne wordt uitgevochten, dient
verschillende doelen. Rusland is onmetelijk rijk aan bodemschatten. Oekraïne was ooit de graanschuur van
Europa. Door deze beide gebieden tegen elkaar op te zetten ontstaat angst en spanning. Dit betekent
onherroepelijk dat er naar de wapens wordt gegrepen en dat betekent automatisch “kassa” voor een kleine
geselecteerde oligarchen elite. Zowel in Rusland als in Oekraïne. Aangestuurd door de Eén Wereld Elite, het
financieel-economisch machtskartel, gedicteerd door een oud conglomeraat van een zelfgeproclameerde
heersende kaste achter de schermen. Het gehele grondgebied van deze wereldbol wordt gezien als hun
exclusieve eigendom. De populatie is alleen van nut als ze hen van dienst willen zijn. Als men de tijd rijp acht
om bodemschatten in een bepaalde regio te exploiteren, wordt daartoe de populatie in delen opgesplitst en
tegen elkaar in het harnas gejaagd. Er is niets nieuws onder de zon. Verdeel en heers. Het doel heiligt alle
middelen. De door oorlogen geteisterde bevolking verliest altijd, het financieel conglomeraat is daarentegen
altijd de winnaar. Vervolgens wordt dit conglomeraat door middel van “vredesverdragen” ook nog eens
brutaal schadeloos gesteld door een in trance verkerend, oorlogsmoe restant volk.
Wij laten ons niet misleiden. Alle lijnen komen op één punt samen in de top van de piramide.
Waarom moet Poetin verdwijnen?
[1] De Moskou/Petersburg elite van 300
De in Duitsland woonachtige politicoloog van Russische afkomst Boris Kagarlizki verwacht, dat de Russische
elite in Moskou president Poetin binnenkort zal laten vallen.
Die Moskouse elite is een harde kern van ca. 300 oligarchen/miljardairs en hun politieke vrinden.
De sancties tegen Rusland missen blijkbaar hun uitwerking niet op het kapitaal in Rusland. We moeten
aannemen, dat het vluchtkapitaal het land uit is en dat het vermogen van de rijken aan het interen is. De
bevolking in de Russische Federatie steunt Poetin nog voor maar liefst 86%. Maar het verleden heeft
aangetoond, dat de flegmatieke Russen als het er op aankomt geen factor van belang zijn. Alleen al het feit,
dat de alcoholverslaving in Rusland verreweg het hoogste ter wereld is. De wodka industrie is nog de enige
echte groei-industrie, blijkbaar. Zoals we met de Bolsjewistische revolutie in 1917 hebben gezien, is er
slechts een beperkt aantal “revolutionairen” nodig om het volk voor zich te winnen. Omdat revoluties alleen
slagen als er sprake is van voedseltekorten, kunnen de belanghebbende bij de veroorzakers daarvan
worden gezocht.
Het Westen heeft kennelijk een enorm belang bij het onderwerpen van Rusland met haar enorme reserves
aan grondstoffen zoals olie, gas, goud en zeldzame mineralen. De oorlogen in Syrië en Oekraïne zijn alleen
voor dat heilige doel opgestookt. Voor dat doel is Vlucht MH-17 neergehaald en voor dat doel is Boris
Nemzov vermoord. Poetin heeft als afschrikwekkend voorbeeld een lijk op de stoep voor zijn voordeur
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aangetroffen. Typische maffia methoden. Een anti-Poetin factie binnen de Russische geheime dienst zou
ook wel eens verantwoordelijk voor de moord kunnen zijn. Uitbesteed aan elementen binnen de junta van
Oekraïne, die iedere gelegenheid te baat neemt, om Rusland bij de oorlog in de Donbass te betrekken.
Maar wat onze politicoloog beweert is dan wellicht een wenselijke situatie voor het Westen, maar dat zou
eerst maar eens moeten worden bewezen. Het scheelt natuurlijk zeer zeker een enorme hoeveelheid
omkoop- en ondersteuningsdeviezen en energie die in een radicale omwenteling in Moskou moet worden
gestoken. De oppositie is nu eenmaal slecht te mobiliseren. De ingestelde sancties zijn een voorbereiding
daarop. De tekorten aan essentiële levensbehoeften dienen ervoor, dat die oppositie een ontevreden
stemming kan bundelen. Het lijkt er echter op, dat men in tijdnood is geraakt. Kagarlizki wijst op het feit dat
de ontevredenheid eigenlijk alleen bij de elite tot uiting komt, als gevolg waarvan er druk op Poetin zou
ontstaan om het veld te ruimen. Deze elite denkt daarmee een betere verhouding met het Westen te kunnen
realiseren, maar naar onze mening is dit een kapitale denkfout. Het Westen bij monde van Corporate D.C.
heeft slechts één doel voor ogen: volledige onderwerping van de Russische Federatie door “balkanisering”
en onrust stoken tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Men heeft belang bij versplintering om het
geheel te kunnen beheersen en controleren. De eerste die door een nieuw regime zullen worden uitgekleed
zijn de 300 leden van de kongsi die Poetin er uit hebben gewerkt. We moeten er rekening mee houden dat
de door Poetin en zijn clan weggewerkte Rothschild soldaat Michael Kodorkovsky bloedig wraak zal nemen
als hij de kans krijgt. Zijn kompaan – de Kroaat Garri Weinstein Kasparov – schreeuwt nu al moord en brand
omdat hij aan de macht kan ruiken.
Volgens Kagarlizki blijft Poetin net zolang zitten tot zijn veiligheid en
vermogen is gegarandeerd en hij van zijn oude dag kan genieten.
In Griekenland bijvoorbeeld.
[2-A] Een magische datum: 15 april 2015
Er speelt echter kennelijk nog een ander verhaal.
Dat verhaal draait om een magische datum, namelijk 15 april 2015. Deze
datum is precies 70 jaar na de ondertekening van een overeenkomst
tussen de geallieerden en de toenmalige Soviet Unie. Deze overeenkomst had te maken met de
bezettingspolitiek van de overwinnaars van de Tweede Wereld Oorlog op Nazi Duitsland. In een geheim
verdrag zou zijn vastgelegd, dat pas 70 jaar na dato het Duitsland van voor de Eerste Wereld Oorlog weer
moest worden hersteld. Moeilijk aantoonbaar, doch met de ontwikkelingen rond de zogenaamde eenwording
van de BRD en de DDR in 1990 zeer wel verklaarbaar. De oplevering van de nieuwe Internationale
luchthaven in Berlijn is al meer dan vier jaar vertraagd, om naar verluid dezelfde reden. Rusland is de
rechtsopvolger van de Soviet Unie en geeft geen toestemming voor het overvliegen van DDR grondgebied
naar de nieuwe luchthaven. Het lijkt wel of de Berlijnse Blokkade dunnetjes wordt over gedaan. Want met
die zogenaamde eenwording is de DDR niet opgeheven. Dit in tegenstelling tot wat velen denken. Rusland
kan er dus nog een claim op laten gelden, waardoor de eenwording terug moet worden gedraaid, hetgeen
gigantische economische en financiële consequenties heeft.
We moeten namelijk ook weten, dat in maart 1952 Jozef Stalin een vredesvoorstel heeft gedaan om een
eind aan de steeds warmer wordende Koude Oorlog te maken. Dit zijn de zogenaamde “Stalin Notes”. Dit
hield onder meer in, dat de geallieerden en de Soviet Unie een vredesverdrag met Duitsland zouden moeten
sluiten, waarbij de grenzen van de Weimar Republiek zouden worden hersteld. Dit plan werd namens de
geallieerden door nieuwbakken lid van de Soevereine Militaire Orde van Malta Konrad Adenauer [SMOM]
afgeschoten. Binnen een jaar was Stalin geliquideerd (gifmoord), waarschijnlijk met behulp van Beria, chef
geheime dienst. Zoals bekend zijn alle geheime diensten ter wereld gelieerd aan SMOM elementen, op haar
beurt weer gecontroleerd door het Vaticaanse jezuïtisme.
Als er vrede zou zijn gesloten (wat dus tot de dag van vandaag niet is gebeurd), dan had dit consequenties
gehad voor de geallieerde bezetting van West Europa. De Amerikanen hadden hun troepen van het
continent moeten halen en de Weimar Republiek met de grenzen van 1937 had kunnen worden
gecontinueerd. Ook het door Polen bezette deel van Duitsland had moeten worden ontruimd, maar in de
plannen van Stalin stond niets over het terug geven van Poolse gebieden in het Oosten (nu Wit Rusland).
Het naoorlogse Polen is een gekunstelde surrogaat staat, onttrokken aan Duitsland als dank voor het mede
instigeren van de Tweede Wereld Oorlog. U weet immers dat Polen koste wat kost oorlog wilde voeren
tegen Nazi-Duitsland. Een eerste stap was een verbond met Frankrijk en Engeland, die de integriteit van
Polen moest garanderen. Een stukje geschiedenis uit de archieven van Gerard de Boer:
Door het pact, dat inhield dat Groot-Brittannië en Frankrijk Polen zouden bijstaan bij een eventuele Duitse
aanval, werden de anti-Duitse, pro-oorlogssentimenten in Polen steeds meer aangewakkerd. Maarschalk
Smigly-Rydz, het hoofd van het Poolse leger, ging zelfs zo ver door in een felle rede te dreigen met een
regelrechte oorlog tegen Duitsland (op 6 augustus 1939 stond er in de Daily Mail een interview met
maarschalk Smigly-Rydz. Citaat: ‗Poland wants war with Germany and Germany will not be able to
avoid it even if she wants to‘. Hij dreigde Duitsland in 3 dagen te overrompelen). Na de felle toespraak van
maarschalk Smigly-Rydz brak er een golf van geweld uit tegen de Duitse burgers, waarbij duizenden op de
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vlucht sloegen. Uiteindelijk trok het Duitse leger op 1 september 1939 Polen binnen, waarna Engeland en
Frankrijk op 3 september 1939 Duitsland de oorlog verklaarden. De Tweede Wereldoorlog was een feit. Zie
ook de knipsels: “Polen wil oorlog” van augustus 1939 (een paar
weken voor de Duitse inval).
Die geweldsgolf in Polen wordt in de hedendaagse
geschiedenisboekjes nauwelijks belicht, omdat moet worden
voorkomen, dat niet alleen Nazi-Duitsland aan de oorlog schuld
had. Er werden duizenden Duitsers vermoord en tienduizenden het
land uit gejaagd. In Bromberg vonden de meeste Duitsers de dood,
dit is de geschiedenis ingegaan als “Bloedige Zondag”. De Polen
gaven de schuld aan Duitse partizanen, een Britse getuige ter
plaatse erkende, dat de Poolse troepen onverhoeds vanuit een jezuïtische kerk werden beschoten. Het
Vaticaan haalde ten zoveelste male de trekker over om de verwarring compleet te maken, met alle gevolgen
van dien.
Wij beseffen, dat ook dit verhaal een propagandastunt is als tegenwicht voor het verhaal, dat Duitse
infiltranten op eigen mensen zouden hebben geschoten.
Terug naar 15 april 1945, bijna 70 jaar geleden. Destijds gold het bezettingsstatuut van de Soviet Unie over
de veroverde Duitse oostelijke gebieden, zoals Oost Pruisen, Silezië, Pommeren. Rusland is de
rechtsopvolger van de Soviet Unie en kan theoretisch deze gebieden volledig vrijgeven. De consequentie
daarvan is, dat deze gebieden op moeten gaan in de nooit opgeheven DDR. Volkenrechtelijk moet de DDR
dan weer van de BRD worden losgekoppeld en ontstaat er samen met de Poolse én Russische gebieden in
Pruisen een soevereine nieuwe staat. Het bezette BRD gebied dient de sinds 1990 aangegane
verplichtingen te annuleren en de nieuwe staat volledig schadeloos te stellen door het terug betalen van de
sinds 1990 geheven belastingen. Alle rechtshandelingen zijn nietig vanaf de ondertekening van het 2 plus 4
verdrag van 1991. Rusland hoeft in principe maar te wachten tot 15 april a.s. alvorens er een reusachtig
probleem ontstaat. Waarom is destijds de DDR niet rechtens opgeheven, vraagt u zich af? Welnu, dat had
alleen gekund na een volksraadpleging om het parlement en de staat op te heffen en dat is dus niet
gebeurd.
De nieuwe staat zou er als volgt uitzien:
Het zwarte omcirkelde gebied in het midden is de Duitse hoofdstad
Berlijn, die wederom in vier sectoren zou moeten worden verdeeld.
Verschillende elementen binnen de bestaande machtselite zou de
schrik om het hart zijn geslagen. Ten koste van alles moet worden
voorkomen, dat de geschiedenis zomaar wordt teruggedraaid.
Alleen een oorlog of staatsgreep in Rusland kan zoiets voorkomen,
zo redeneert men waarschijnlijk. Het herstellen van de grenzen van
het Duitse keizerrijk is voor deze machtselite geen optie na twee
wereldoorlogen. Polen zou worden gebruikt om er een stokje voor te
steken, net als in 1939. De Poolse regering is fanatiek anti-Russisch
en stelt alles in het werk om een gigantische uitbreiding van haar
defensie te realiseren. Voldoende groot om een aanval van Rusland
uit te lokken, door bijvoorbeeld een enorme troepenmacht naar
Oekraïne te sturen. Een voorhoede is er al in de vorm van adviseurs en huurlingen.
[2-B] De Vrede van Brest-Litovsk
Dit is de laatste vredesovereenkomst die het Duitse (Keizer) Rijk ooit heeft gesloten en in dit geval met de
Sovjet-Unie, de rechtsopvolger van het Russische tsarenrijk van de Romanovs.
Deze vredesovereenkomst kwam tot stand door toedoen van het nieuwe revolutionaire bewind in Rusland
onder leiding van Lenin en Trotski. Deze laatste voerde de onderhandelingen met de Duitse afgevaardigden.
De wapenstilstand tussen Rusland en Duitsland werd op 15 december 1917 ondertekend, maar de
onderhandelingen over de vredesvoorwaarden werden door Trotski eindeloos gerekt, in de hoop dat in
Berlijn de communisten de macht over zouden nemen. De revolutie kwam echter niet op tijd, maar pas in
november 1918. Duitsland erkende inmiddels wel de onafhankelijkheid van Oekraïne (9 februari 1918). Het
Duitse leger kreeg marsorders om haar intocht in Rusland door te zetten. Toen de Duitsers Sint Petersburg
naderden, gaf Lenin Trotski in grote paniek bevel om ogenblikkelijk de Duitse voorwaarden te accepteren.
Op 3 maart 1918 werd de Vrede van Brest-Litovsk getekend. Rusland – als rechtsopvolger van het tsarenrijk
– verloor enorme hoeveelheden land. Het erkende de onafhankelijkheid van Oekraïne en Georgië,
bevestigde ook de soevereiniteit van Finland, gaf Polen, de Baltische staten en delen van wat nu WitRusland heet, over aan Duitsland en Oostenrijk-Hongarije; ook werd grondgebied aan de Turken afgestaan.
Lenin en Trotski deden deze concessies met als doel tijd te winnen om hun tegenstanders in Rusland van de
aardbodem weg te vagen. De burgeroorlog werd in verhevigde mate uitgevochten en zou tot de zomer van
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1920 duren. Intussen stroomden troepen van de geallieerden Noord Rusland binnen om de Bolsjeviken te
bestrijden en om de Duitsers uit het land te verdrijven.
Zoals gezegd is deze overeenkomst van belang, omdat dit de enige is geweest die Duitsland en Rusland
ooit hebben afgesloten. Bij de Vrede van Versailles werd dit verdrag met één pennenstreek wederom nietig
verklaard, omdat Duitsland de oorlog had verloren en het verdrag tussen de communisten en de verdreven
Kaiser daarom geen waarde meer had. De Sovjet Unie zat in Versailles niet aan tafel. Het Westen heeft dus
ook geen belang bij de naleving van deze overeenkomst 98 jaar na dato. Als echter de huidige
rechtsopvolger van de Sovjet Unie, de Russische Federatie, dat zou willen, is dit het enige document wat
internationaal volkenrechtelijk geldig is, omdat het is getekend tussen twee soevereine staten, het Duitse
Keizerrijk en Rusland.
Na de ondertekening van het verdrag in 1918 zag Oost Europa er zo uit:
[3] Het 99-jarige Russische Centrale Bank Charter
Het mag bekend worden verondersteld, dat de Oktober Revolutie in
1917 een ingrijpen van het Westerse machtskartel was, om de aan de
macht gekomen Mensjeviken te elimineren. De Bolsjeviken werden
gefinancierd door Wall Street. Leon Trotski kreeg van de Kuhn Loeb
bankier en Rothschild luitenant Jacob Schiff voor USD 20 miljoen aan
goud mee. De waarde van toen vertegenwoordigt een waarde van thans
USD 57 miljard, gerelateerd aan het BNP van de Verenigde Staten. Een
dergelijk enorm bedrag vertrouw je niet toe aan een tegenstander.
Trotski had twee opdrachten uit te voeren, te weten (1) het stoppen van
de oorlog aan het Oostfront en (2) het optuigen van een Centrale Bank
en een gecentraliseerde financiële organisatie in een communistische
Sovjet Unie.
De eerste opdracht kreeg zijn beslag in het vredesverdrag van BrestLitovsk, de tweede opdracht in de vorm van een 99-jarig Bank Charter.
Dat brengt ons op het sleuteljaar 2016, dus 99 jaar na de instelling van
de Centrale Bank, welke in 1938 lid werd van de Bank of International
Settlements in Basel ten teken van volledige ondergeschiktheid aan het
door Rothschild gedomineerde geld- en goudkartel. Ook de Russische
Centrale Bank is niet zelfstandig en moet geld halen – tegen rente lenen
en weer aflossen – via de BIS in Basel bij het private bankenkartel om
de economie aan het draaien te houden. Centrale Banken die lid zijn
van de Centrale Bank der Centrale Banken zijn niet soeverein in hun
handelen en zo ook de Russische Centrale Bank niet.
De meeste charters lopen na 99 jaar af om een of andere reden. Het Centrale Banken kartel moet ten koste
van alles voorkomen dat de Russische Centrale Bank zich loskoppelt van het systeem. Poetin c.s. hoeven
daarvoor niets te doen, doch zijn vanaf volgend jaar nergens meer aan verplicht. Men kan dan zelf de
economische groei ter hand nemen door de uitgifte van (bijvoorbeeld met goud gedekte) nieuwe Roebels.
Zoals dat voor de Rode Revolutie ook gebeurde. Want tijdens de periode van de tsaren in de 19e eeuw, was
Rusland een groeiende economie en tegen de Eerste Wereld Oorlog had het rijk haar grootste omvang
bereikt. Door de ook toen al bekende aanwezigheid van gigantische bodemschatten en de eigen koers die
het Russisch Orthodoxe Imperium uitstippelde, moest ten koste van alles worden voorkomen, dat het AngloAmerikaanse bankenkartel het onderspit zou delven. Rusland werd de Eerste Wereld Oorlog ingetrokken en
drie jaar later was het tsarenrijk vernietigd.
Omdat de Bolsjeviken het land wilden overnemen, hadden ze geld nodig en daar heeft Trotski via Wall
Street voor gezorgd. Met als voorwaarde, dat er een nieuwe Russische Centrale Bank werd opgericht, die
onder controle stond van het Westerse bankenkartel. Volgend jaar wordt die centrale bank genationaliseerd
– mits er een oorlog tussen komt.
Voorlopige conclusie
Er speelt zich achter de schermen een ordinaire machtsstrijd af tussen twee facties in het Kremlin. We zullen
moeten bezien wat er volgende maand gebeurt, als de bezettingstermijn van Nazi Duitsland afloopt. Als
Rusland besluit deze zaak aanhangig te maken, is er nog niet veel aan de hand. De allergrootste dreiging
komt van het moment van nationalisatie van de Centrale Bank en de loskoppeling van het Westerse
geldproductie systeem. Vrijwel alle oorlogen en “regime-changes” zijn een gevolg van het loskoppelen van
een economie van het westerse geldsysteem. Zie Libië, zie Irak, zie Syrië, zie Iran. Het optuigen van een
BRICS Bank is niet zozeer een bedreiging, zeker niet als we weten dat het Vaticaan in die bank heeft
geïnvesteerd. Ook China wordt door het systeem gecontroleerd, anders had men reeds jaren geleden hun
overtollige US Dollars omgewisseld voor waardevolle zaken, in plaats van waardeloze Amerikaans
staatspapier.
Vladimir Poetin is door het Westen als symbool van de Russische dreiging neergezet.
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Echter dat was pas het geval geworden, nadat de Oekraïense president Yanukovich weigerde een
overeenkomst met de EU (en in het proces IMF en Wereld Bank) te tekenen. Daarmee werd tijdelijk
voorkomen, dat het land werd verkwanseld aan het Anglo-Amerikaanse bankenkartel. Door de coup in Kiev
werd het echter alsnog geregeld. Aan de lopende band werden sabotageacties op touw gezet om Rusland
uit te lokken of te verlammen. Het neerhalen van Vlucht MH-17 is slechts één van die sabotage acties. De
moord op Nemzov is een andere. En dan weten we nog niet eens wat er zich achter de schermen afspeelt.
Vladimir Poetin noemen we de “Lord Protector” van de tsarentroon en het eens zo machtige Russische
Imperium. Na het omverwerpen van de Soviet Unie, werd de Russische grondwet door medewerkers van
USAID opgesteld. De Russische Federatie wordt gezien als exclusief eigendom van het westerse kartel.
Als de elite Poetin vandaag weg wil hebben, is er morgen een nieuwe Lord Protector. De financiële krachten
zullen kosten nog moeite sparen om de Lord Protector uit de weg te ruimen, hetzij door een loden kogel, dan
wel een lange dolk, dan wel een gifbeker. De intimidatie is in volle gang, dat kunnen we wel aan de
neurotensekte van de antieke wereld orde over laten. Rusland moet in hapklare brokken worden
overgeleverd óf als hersteld Tsaren Imperium worden toegevoegd aan de Antieke Wereld Orde.
Aan de bevolking wordt zoals gewoonlijk niets gevraagd. Dat is ook niet nodig, zolang het geldmonopolie in
handen van de neurotensekte is.
O wee, als die sekte de grip op dat monopolie verliest…..
En precies dat dreigt te gaan gebeuren – alleen een verwoestende oorlog in combinatie met een efficiënte
staatsgreep kan dat voorkomen. Die oorlog is nodig om het veel te machtige Russische militaire apparaat te
vernietigen. De staatsgreep is nodig om het wereld geldmonopolie te beschermen. De miljarden kostende
oorlog zal door de Russen worden betaald ten koste van welvaart en hun welzijn.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/03/16/vladimir-poetin-waarom-de-lord-protector-moetverdwijnen/

„Fifty shades of Grey‟ gebaseerd op ideeën van Aleister Crowley?
Iedereen die denkt dat de film „Fifty shades of grey‟ gebaseerd is op een
beetje ondeugendheid en speelse drang naar meer seksuele spanning
heeft het zeer waarschijnlijk mis. De film is namelijk een zuiver
toonbeeld van de ideeën vanAleister Crowley. Van wie? Ja, van de man
die The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, maar ook
bijvoorbeeld Ramses Shaffy inspireerde. De man die zijn eigen klooster
op Sicilië begon waar naar verluidt ook seks met kinderen gepleegd
werd. Aleister Crowley gebruikte seksrituelen om een hogere spirituele
status te bereiken. Hij verkreeg de door hem opgestelde Thelema leer
naar eigen zeggen rechtstreeks van Horus (één van de Egyptische
mythologische namen gerelateerd aan Saturnus) tijdens een reis naar
Egypte, waarbij zijn vrouw als medium fungeerde. Eén van de rituelen van Crowley is bijvoorbeeld „Erotocomatose Lucidity‟ wat vrij vertaald betekent „het bereiken van de verlichting via een comateuze toestand
van het slachtoffer als gevolg van seks„. Dat kan misschien nog een beetje spannend klinken voor
de thrillseeking lezer, maar een comateuze toestand is niet bepaald onschuldig. De omschrijving van het
ritueel vindt u hier en komt er samengevat op neer dat een jonge jongen net zolang seksueel aangerand
wordt tot hij een soort comateuze toestand bereikt en zijn geest zich ontkoppeld van het lichaam. Deze
zuiver pedoseksuele groepsverkrachting is één van de vele seksrituelen van Aleister Crowley, de man die
door zoveel beroemdheden aanbeden wordt. Het doel lijkt duidelijk: het stelen van de ziel. Het ritueel kan
zelfs worden uitgevoerd tot de dood erop volgt. Het woord „Lucidity‟ zal dus niet zozeer voor het slachtoffer
gelden. De uitvoerders van het ritueel worden waarschijnlijk verlicht met de losgepijnigde ziel. Ach, in onze
huidige maatschappij zal lang niet iedereen hier nog geschokt op reageren. Het is de jarenlange indoctrinatie
via de media die mensen standaard de schouders doet ophalen. Bovendien zal dit voor velen zo
ongeloofwaardig overkomen dat ze het wegwuiven. Dat is vaak zo met zaken die mensen niet zelf onder
ogen komen. Men gaat daarbij echter voorbij aan het feit dat deze man door de groten der aarde vereerd
werd en dit soort zaken niet alleen op schrift stelde, maar ook ten uitvoering bracht.
“Hey Vrijland, leuk verhaal, maar wat heeft dat met die film te maken joh?” Welnu de seksuele rituelen van
Crowley worden gepropageerd in een vrij milde vorm in de film „Fifty shades of grey‟. Als we alleen al de
trailer bekijken, dan komen we er achter dat de boodschap duidelijk is. Zoals we al vele artiesten hebben
horen zeggen, is een pact met Satan (Saturnus/Horus) garantie op succes. Satan moet u dan zien als de
„grote architect‟ – zoals de geheime genootschappen hem noemen – van de Saturnus matrix waarin de
menselijke ziel gecultiveerd wordt als vee. Dat klink te zot voor woorden, maar als u alle Saturnus
symboliek om u heen gaat zien, dan begint u te ontdekken dat ik niet die zot ben, maar dat de wereld om u
heen die zotheid aan u tentoonspreidt. Zo bezingt zangeres Wende Snijders – die ook met de Crowley
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filosofie doorspekte liedjes van Ramses Shaffy covert (hier en hier) – een pact met de duivel (zie hier). Ook
vele andere artiesten melden hun pact met Satan openlijk (zie ook hier). De boodschap in de film „Fifty
shades of grey‟ is dan ook dat de hoofdpersoon Christian Grey erg rijk is. Dit is een logisch gevolg van zijn
pact met Satan, wat er goed vanaf druipt in de film. De Saturnus symboliek is toonaangevend, maar vooral
subliminaal aanwezig in de film. Een voorbeeld daarvan ziet u in het tapijt op 0:52 min. in onderstaand
filmpje, waarin de hier veel besproken oude planetaire opstelling van Saturnus is afgebeeld. Maar voor de
oplettende kijker wordt de piramide vorm continu subliminaal gepusht, net als de kleuren zwart-rood. Mocht
u dat onzin vinden, dan zou ik u aanraden toch eens in de kracht van subliminale programmering te
verdiepen. Met name de subliminale programmering door woorden en filmshots zijn zichtbaar voor het
getrainde oog. Zo begint de trailer bijvoorbeeld met „Focus„. Op 0:42 min. zegt Ana (Anastasia “Ana” Rose
Steele) bijvoorbeeld “Look at me“, vervolgens zegt Christian Grey “I Am“. De combinatie “Focus, Look at me,
I Am” is een interessante, omdat de term „I Am‟ overal om ons heen gepust wordt en in deze film subliminaal
(via NLP technieken) geankerd wordt in uw onderbewuste. Eén van de quotes van Aleister Crowley is [citaat]
“Before Hitler was I Am! And the same for Abraham” – Horus Law of Thelema – Aleister Crowley. Hij verwijst
dan met „I Am‟ naar Satan.
Op 1:44 min. zegt Ana „Enlighten me then“. Dit is een duidelijke verwijzing naar het effect dat ook optreedt in
boven omschreven ritueel „Eroto-comatose Lucidity‟ van Crowley dat ook ten grondslag ligt aan het Sado
Masochisme. Marquis de Sade was een satanist net als Crowley. De rituelen waarbij een vrouw
vastgebonden wordt is slechts 1 van de satanische rituelen die wordt gepraktiseerd. Het zijn er velen. Het
„Enlighten me then„ verwijst naar het ontkoppelen van de ziel van het ritueel slachtoffer. De naam van
Ana of Anastasia staat voor „degene die zal worden herboren„. Degene die zich herboren zal voelen is dan
waarschijnlijk de uitvoerder van het ritueel, namelijk Christian (van wie de naam een sinistere verwijzing naar
‗de christen‘ lijkt te zijn). Hij voedt zich als het ware aan deze energie. Wat mij betreft kunt u dat vrij vertalen
naar het voeden aan de ziel van een slachtoffer. En natuurlijk is de naamkeuze een methode om het
christendom te schofferen. Daarbij merk ik op dat christenen zich maar niet willen realiseren dat ook het
christendom uit de koker van de Saturnus cult komt en in diepste wezen ook gebaseerd is op
(bloed)offerrituelen aan Satan. Het boosaardige Satan-beeld wordt in religies echter gebruikt om de
verlossing via Jezus of Mohammed te propageren. Religies zijn vangnetten voor de ziel en zuivere mind
control ten bate van diezelfde Saturnus cult. Het voeden aan de ziel omschreef ik eerder in mijn artikelen
over sodomie en pedofilie. Het doel is steeds hetzelfde, de rituelen verschillen; net als de slachtoffers. Het
ultieme slachtoffer voor deze rituelen is naar verluidt een jonge jongen. Daar ging Aleister Crowley‟s appetite
dan ook naar uit. En dat is de daadwerkelijke reden van het groeiende verschijnsel van pedofilie in onze
maatschappij. Films als „Fifty shades of Grey‟ zijn slechts bedoeld om – met name vrouwen – in dit
Satanisme te introduceren. Moeders worden zo klaargestoomd en bereidwillig gemaakt hun kinderen ter
beschikking te stellen aan dergelijke rituelen of speciaal kinderen te baren ten bate van dergelijke rituelen.
Dit klaarstomen gebeurt op subliminaal niveau. Een bekend voorbeeld daarvan zagen we bij de zanger van
de band The Lost Prophets, waarbij moeders hun kinderen – veelal nog baby‟s – aan Ian
Watkins aanbodenvoor seksueel misbruik. Gaat u er maar van uit dat daar sprake was van rituelen.Jimmy
Savile en Edward Brongersma waren maar een klein puntje van de ijsberg.
Nederland barst van de pedofielen en dankzij zaken als die van Jimmy Savile wordt het steeds duidelijker
dat we pedofilie – of liever gezegd – seksuele kindermishandelingsrituelen waar de dood soms op volgt,
kunnen verwachten in de hoogste regionen. Dat is niet zo gek, want eerder al lichtte ik toe hoe de
aristocratie afstammelingen zijn van de Egyptische farao‟s en dat zij een hybride soort zijn die zich voedt aan
menselijke energie. Zij voeden zich aan de ziele-energie die vrijkomt bij seksueel misbruik van met name
jonge jongens. Het feit dat ik mij vanaf het begin op het ontmaskeren van pedofilie heb gericht en mij
bijvoorbeeld op de verdachte moordzaak van Anass Aouragh heb gericht, heeft dan ook tot grote weerstand
geleid. De website Swapichou speelde een belangrijke rol in de smaad en laster tegen mij. De persoon die
daar vooral de hand in had is overtuigd en praktiserend Aleister Crowley aanhanger en lid van de Ordo
Templi Orientis. De motivatie van deze persoon, Jeroen Hoogeweij, ligt dus schijnbaar niet alleen bij het feit
dat hij voor de Rijksoverheid werkt, maar ligt waarschijnlijk ook in zijn voorliefde voor de rituelen van
Crowley. Omdat ik vind dat mensen moeten ontwaken voor de grote leugens en voor de Saturnus
aansturing van alle facetten van de maatschappij, blijf ik schrijven over deze misstanden. Met dit artikel hoop
ik dan ook te bereiken dat mensen na gaan denken over wat ze allemaal tot zich nemen via films en muziek
en welk sinister plan daar achter schuil gaat. Het zijn geen onschuldige zaken. Het wordt tijd om uw ogen te
openen!
Bron linkvermeldingen: sacred-texts.com, tracytwyman.com
http://www.martinvrijland.nl/2015/03/06/fifty-shades-of-grey-gebaseerd-op-ideeen-van-aleister-crowley/
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Het is begonnen...
Overal ter wereld oogsten overheden op dit moment van de door
hen eerder gezaaide False Flag operaties.
Zo zijn nu in Frankrijk de eerste “terrorisme websites” geblokkeerd
door de overheid en nog velen zullen volgen.
Het volgende is wat wij gisteren schreven:
Overal ter wereld schrikken mensen eindelijk wakker en zien ze
welk soort wetgeving hun overheden er doorheen weten te drukken
naar aanleiding van de eerdere False Flag operaties dit jaar
zoals Charlie Hebdo en uiteraard in Canada zelf.
Dit soort operaties en de daarop volgenden, zoals de schietpartij in Denemarken, zijn uiterst effectief om
angstige bevolkingen volledige controle te laten geven aan een overheid die hier al met smart op zit te
wachten.
Deze laten er dan ook geen gras over groeien en pakken zoveel illegale macht dat diezelfde angstige
mensen toch op het laatste moment wakker schrikken en zich afvragen wat hier in 's hemelsnaam gebeurt?
De burgers in Canada schrikken ineens wakker en begrijpen wat de gevolgen voor hen zullen hen. En
misschien zal hetzelfde in Frankrijk gebeuren, wanneer ze beseffen dat vanaf deze week hun land geen vrij
internet meer kent.
De Franse regering heeft websites laten blokkeren die terrorisme verheerlijken. Dat is voor het eerst sinds
dat begin deze maand wettelijk mogelijk werd. Het gaat om vijf sites die sinds eind vorige week niet meer te
bekijken zijn, liet het ministerie van Financiën in Parijs volgens de krant Le Figaro maandag weten. Op de
sites staat nu alleen een mededeling van het ministerie.
Waarschijnlijk zijn er op dit moment maar weinig mensen in Frankrijk die de implicaties van dit alles
begrijpen. Zij zien een mededeling die ogenschijnlijk niet op hen van toepassing is want zij verheerlijken
immers geen terrorisme in hun ogen.
Misschien nu nog niet. Het zal uiteraard echter niet lang duren voordat de definitie van terrorisme wordt
aangescherpt. Binnenkort wordt alles en iedereen die kritiek durft te leveren op de overheid aangemerkt als
extremist en wordt hun boodschap (de waarheid, die Google binnenkort meehelpt definiëren) bestempeld als
verheerlijking van terrorisme.
Zo schreven wij in een eerder artikel over nieuwe maatregelen in Engeland:
Hoe bang de autoriteiten worden voor internet, blijkt uit de plannen van de Engelse Conservatieve Partij.
Wanneer zij de volgende verkiezingen winnen in Engeland dan hebben ze zich heilig voorgenomen om een
lijst te maken met ―extremisten‖ die hun berichten op sociale media vooraf door de politie moeten laten
goedkeuren voordat ze deze online mogen plaatsen. Verder zijn ze van plan om te voorkomen dat
―extremisten‖ het woord mogen voeren tijdens radio- of televisie-uitzendingen of openbare bijeenkomsten.
Officiëel is dit uiteraard om het terrorisme te bestrijden, maar tegelijkertijd worden de vrijheden van burgers
door de WC gespoeld.
Dat dit nu Engeland betreft, doet niet zoveel ter zake want de geschiedenis leert dat wanneer iets dergelijks
in een bepaald land wordt geïntroduceerd, anderen snel zullen volgen.
Omdat het woord extremist struktureel wordt genoemd heeft eigenlijk niemand argwaan, want extremisten
zijn mannen met lange baarden die dreigen anderen het hoofd af te hakken.
Zoals we echter gehoord hebben in de toespraak van de Engelse premier David Cameron zijn niet
gewelddadige extremisten minstens zo gevaarlijk als gewelddadige.
In Frankrijk gebeurt nu wat eigenlijk niemand zich tot nu toe echt kon voorstellen. Censuur op het vrije
internet en het blokkeren van websites. Iets dat eigenlijk toch alleen maar voorkomt in landen als China?
De keiharde realiteit:
De providers is vorige week bevolen de sites te blokkeren. Die hebben dan 48 uur de tijd om die maatregel
uit te voeren, staat in het decreet dat begin deze maand van kracht werd. De blokkade van sites die het
terrorisme verheerlijken is een van de maatregelen die voortvloeien uit de antiterrorismewet die in november
werd aangenomen.
Word wakker en zorg dat dit niet ook in ons land gebeurt, dat deze ontwikkeling gesmoord wordt.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9061:het-isbegonnen&catid=22:internet&Itemid=35
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Mainstream media verantwoordelijk voor paddestoelwolken
Dat er zulke grove leugens verkondigd kunnen worden door hoge
regeringsfunctionarissen zonder ook maar één spatje bewijs voor
wat betreft Rusland zou je doodsbang moeten maken.
Wat wij meemaken is een totaal gebrek aan respect voor de
waarheid en menselijk leven door hoge regeringsfunctionarissen en
de hoerige mainstream media.
Uiteraard zijn er ook in Amerika mensen die wel degelijk zien wat er
allemaal gebeurt in naam van hun land en die ook van de daken
schreeuwen om een einde te maken aan al de walgelijke
propaganda.
Eén van die mensen is Paul Craig Roberts, voormalig Staatssecretaris van Financiën in Amerika.
Het volgende is wat hij schrijft:
Destijds waarschuwde de veiligheidsadviseur van George Bush, Condi Rice, de Amerikanen dat de
massavernietigingswapens van Saddam Hoessein ervoor konden zorgen dat er paddenstoelwolken boven
een Amerikaanse stad zou verschijnen. Een dergelijke dreiging bestond niet. Vandaag de dag bestaat er
een andere dreiging voor alle Amerikaanse steden en de nationale veiligheidsadviseur ziet dit niet.
Deze dreiging is afkomstig uit Washington en komt voort uit de demonisering van Rusland en hun leiders.
Wolf Blitzer (CNN, 13 maart), gebruikte een nieuwsprogramma om een propagandavoorstelling de eter in te
sturen die direct gekopiëerd lijkt uit het Derde Rijk of misschien uit 1984 van George Orwell.
In dit programma werd Rusland gepresenteerd als agressieve militaire bedreiging. Het scherm was gevuld
met raketten die werden afgevuurd en een verzameling Amerikaanse generaals die dringend adviseerden
om verregaande maatregelen te nemen tegen deze Russische bedreiging. Het programma van Blitzer is
onderdeel van een geplande propagandacampagne om de Amerikanen voor te bereiden op een conflict met
Rusland.
Het was zodanig onverantwoordelijke propaganda met zoveel overduidelijke leugens dat het duidelijk is dat,
om dit als mediabedrijf zo naar buiten te brengen, er niemand hen ter verantwoording zal roepen voor het
verspreiden van oorlogstaal.
De zogenaamde “mainstream media” is nu veranderd in een Ministerie van Propaganda.
Vergelijkbare propaganda wordt er verspreid in Engeland waar de Minister van Defensie, Michael Fallon,
Rusland bestempelde tot een “werkelijk en aanwezig gevaar”. Amerikaanse en Europese troepen worden
naar de Baltische staten gestuurd onder het voorwendsel dat Rusland zal gaan aanvallen.
Dat er zulke grove leugens uitgesproken kunnen worden door hoge regeringsfunctionarissen zonder ook
maar één spatje bewijs, zou je doodsbang moeten maken. Wat wij meemaken is een totaal gebrek aan
respect voor de waarheid en menselijk leven door hoge regeringsfunctionarissen en de hoerige media.
Deze propaganda drijft de wereld richting oorlog. De propaganda heeft het vertrouwen tussen de nucleaire
grootmachten vernietigd en heeft de dreiging voor een nucleair Armageddon opnieuw leven ingeblazen. De
Russische overheid ziet dat Washington en haar NAVO vazallen een niet bestaande Russische dreiging
creëren. Het moge duidelijk zijn dat deze verzonnen dreiging de bedoeling heeft om Rusland kwaad te doen.
De propaganda van Washington zoals die door de hoerige media wordt verspreid is de meest
onverantwoordelijke handeling in de menselijke geschiedenis. Reagan en Gorbatsjev slaagden erin om de
dreiging van een nucleaire oorlog weg te nemen en dolgedraaide neoconservatieven en hun mediahoeren
hebben het teruggebracht.
De propaganda-aanval van Washington op Rusland en Vladimir Poetin is hetzelfde als de aanval van
Washingotn op Afghanistan en Osama bin Laden, Irak en Saddam Hoessein, Libië en Gaddafi. Betekent dit
alles dat Washington van plan is om Rusland aan te vallen met een zogenaamde “pre-emptive” (als eerste)
nucleaire aanslag?
Als dat zo is dan betekent dit het einde van de wereld. Het moge duidelijk zijn dat de dreiging voor Amerika
en de gehele wereld in Washington zetelt en niet in Moskou. De dreiging is de dol- en doorgedraaide
neoconservatieve ideologie van Amerikaanse wereldhegemonie, ondersteund door de ontembare hebzucht
van Amerikaanse bedrijven om de natuurlijke hulpbronnen van de wereld te controleren.
Poetin begrijpt de ernst van de situatie en werkt hard om deze te verminderen, maar Washington maakt het
onmogelijk om dit te doen. De prijs die Washington eist is dat Poetin de Krim moet overhandigen en de
Russische Zwarte Zee basis, de bevolking in het oosten en zuiden van de Oekraïne in de steek laten en
accepteren dat er NAVO aanwezigheid zal komen in de Oekraïne. Wat Washington eist is dat Rusland zich
al bij voorbaat overgeeft.
In de CNN propaganda show vergat Wolf Blitzer te vertellen dat Duitse inlichtingendiensten de claims van
Washington weerleggen en dat de Franse en Duitse overheid eindelijk beseffen dat ze daar volkomen gek
zijn geworden en doen dan ook hun uiterste best om Washington ervan te weerhouden deze oorlog te
ontketenen.
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Washington en hun Engelse poedel zijn de hele 21 eeuw bezig geweest met het creëren van dood en
verderf. Er zijn invasies geweest in 7 landen. Landen die zijn gebombardeerd of waar drones zijn gebruikt
om “de democratie te verspreiden”.
Irak is vernietigd, net zoals Afghanistan, Libië en Somalië. Syrie ook bijna en zowel Pakistan als Jemen zijn
politiek en sociaal gedestabiliseerd door de niet aflatende Amerikaanse luchtaanvallen.
De democratisch gekozen regeringen van de Oekraïne en Honduras zijn omver geworpen door
Amerikaanse staatsgrepen. Venezuela is de volgende op het lijstje, met Bolivia, Ecuador, Argentinië en
Brazilië die nog op hun beurt wachten. Washington heeft de wereld 14 jaar lang wrede en onmenselijke
oorlogen gegeven. Is dat niet genoeg kwaad? Moet Washington ons nog meer geven?
Washington en de hoerige pers hebben hun menselijkheid verloren. Ze zijn agenten van het kwaad
geworden. Als er paddenstoelwolken verschijnen dan is dit de verantwoordelijkheid van Wolf Blitzer, CNN en
de andere pershoeren die luid op de oorlogstrommel slaan.
Tot zover Paul Craig Robers. In hetzelfde rijtje als CNN past in ons land uiteraard het voormalig NSB
spreekorgaan, de Telegraaf. Alles wat Roberts zegt over CNN is eveneens van toepassing op de Telegraaf.
De hoerige pers die hun menselijkheid is verloren en die verantwoordelijk zijn voor de paddenstoelwolken
die op deze manier ongetwijfeld zullen verschijnen.
Bron: Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9058:mainstream-mediaverantwoordelijk-voor-paddenstoelwolken&catid=37:wereld&Itemid=50

Betalen voor iedere kilometer die je rijdt
Hier hoor je er helemaal niets over, maar zelfs in Amerika wordt met
verbijstering gereageerd op de nieuwste plannen van de Europese
Unie.
Die houden in dat van iedere burger wordt bijgehouden hoeveel
kilometer ze hebben gereden binnen Europa, maar ook waar en
daar gaan ze dan belasting over betalen.
De naïeve D66 dromers die maar doorgaan met het promoten van
de Europese Unie onder aanvoering van Bilderberger Pechtold,
krijgen binnenkort te maken met maatregelen van hun idolen, waar
ook hun achterban niet blij van zal worden.
De EU is namelijk bezig met plannen om iedereen te laten betalen
voor het rijden op Europese wegen. Daarmee moet dan een eind komen aan het individueel tol heffen in de
verschillende landen.
En dus snijdt het mes aan twee kanten. Om dat te kunnen doen zal moeten worden bijgehouden waar en
hoeveel mensen rijden. Dit betekent het installeren van registratieapparatuur in auto‟s waarmee dan als
bijvangst wordt bereikt dat men precies weet waar iedereen geweest is en wanneer.
Zelfs Amerikanen vragen zich volkomen verbijsterd af hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat mensen gaan
betalen voor ieder gereden deel van een kilometer.
Dat is echter precies wat de Europese Commissaris voor Transport, Violeta Bulc, wil.
Even afgezien van het belachelijke plan, is de vraag: Wie is die Bulc en wat heeft zij te beslissen over wat wij
gaan betalen voor het gebruik van de weg?
Dat is nu het mooie van Nazistaat, versie 2.0. Niemand weet wie het is, niemand heeft haar gekozen,
niemand wil haar, maar dat maakt allemaal niet uit. Zij is benoemd door het Europees Parlement en dus zij
gaat voor wat transport en vervoer betreft voor een groot deel onze toekomst bepalen.
Iedere auto zal straks worden uitgerust, op eigen kosten uiteraard, met een soort registratieapparaat dat
ongetwijfeld verbonden zal worden aan een volgens Bulc, zeer efficiënt computersysteem. Zij geeft
zondermeer toe dat dit plan een “extra belasting wordt voor de automobilist” en een “obstakel voor hun
mobiliteit.” Bulc is druk bezig met dit plan dat de automobilist geld gaat rekenen per gereden kilometer.
Onderdeel daarvan is ook om de snelheid van auto‟s te beperken middels een begrenzer. Daarom wil ze
automobilisten ook per kilometer geld afpakken en niet voor de tijd dat ze hebben gereden.
Volgens Bulc zal het straks niet meer uitmaken waar je vandaan komt. Iedereen zal gaan betalen voor de
afstand die ze hebben gereden en dit telt voor geheel Europa. Dus, als je met vakantie gaat naar Spanje met
de auto zul je een rekening ontvangen voor iedere kilometer die je in Nederland, België, Frankrijk en Spanje
hebt afgelegd. Niet alleen zal dit een geweldige inbreuk zijn op je privacy, maar tevens een manier om je
zoveel mogelijk geld uit de zak te kloppen.
Gecombineerd met je auto die waarschijnlijk vanaf 2020 verplicht op afstand uitgezet moet kunnen worden,
zijn de rapen wat ons betreft volledig gaar.
Bron: Natural News
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Overzicht van 54 gedocumenteerde valse vlaggen van Zweden tot de
Verenigde Staten
In dit filmpje van 6 minuten van the Corbett report, komt een helder en
duidelijk overzicht voorbij van valse vlaggen gepleegd door heersende
klasses van Zweden tot aan de Verenigde Staten.
Daarnaast is op de site van gedachtenvoer.nl dit prachtige overzicht van
54 gedocumenteerde valse vlaggen door de geschiedenis heen te vinden.
De VS, UK, Turkije en Israel lijken de meeste valse vlaggen te plegen op
eigen en zogenaamd „bevriende‟ volkeren.
Zowel het filmpje als het artikel laten zien dat leden uit de heersende
klasses al eeuwen bereid zijn om geweld tegen eigen burgers te initiëren om
zo dat eigen volk te misleiden en ze ironisch genoeg zo klaar te stomen om
geweld te gaan plegen tegen andere delen van de bevolking of andere
bevolkingen…
Het is wellicht voor een boel mensen even schrikken en slikken om erachter
te komen dat de heersende klasses; hun eigen koningen en democratische
overheden, al eeuwen geweld gebruiken om zo het gewone volk bang te
houden, tegen elkaar op te zetten en zo onder controle te houden… Maar
goed, soms is de wereld leren begrijpen niet per se leuk maar wel belangrijk.
It is not gonna stop untill you/we wise up
Hoe meer mensen weten dat heersende klasses per definitie geweld moeten
initiëren tegenover de mensen die ze overheersen om zo hun positie te
kunnen behouden en dat valse vlaggen daarbij duidelijk één van hun
belangrijkste instrumenten zijn, hoe sneller we kunnen ophouden met erin te
trappen. En als mensen nog twijfelen neem dan deze lijst met 54
gedocumenteerde valse vlaggen vanuit vele verschillende
overheden nog eens rustig door. En deel en bespreek het met
familie en vrienden. Juist het feit dat mensen geloven dat hun
overheid te vertrouwen is en het beste met hun voor heeft, zorgde
voor meer dan 262 miljoen doden in de vorige eeuw.
Als mensen het veelgebruikte instrument van de valse vlag gebruikt
door heersende klasses leren doorzien en ontmantelen dan zullen
valse vlaggen niet langer werken voor de heersende klassen om
hun positie in stand te houden.
Zodra wij ons niet meer onderling laten verdelen en alle initiatie van
geweld afkeuren, inclusief die vanuit de heersende klasse, en de
vrijheid van onszelf en elkaar beschermen dan kunnen we onze
wereld in korte tijd een stuk vrediger laten worden.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen zijn van harte welkom in de
reacties.
Aanverwante artikelen en informatie:
-) The First Question to Ask After Any Terror Attack: Was It a False
Flag?
-) Overzicht van 54 gedocumenteerde valse vlaggen
-) Het Patroon van Tirannie – Wees bang, wees bang, wees bang
-) Mensen betalen voor hun eigen onderdrukking
-) Het meest gevaarlijke geloof veroorzaakte 262 miljoen doden in
de vorige eeuw
-) Het geloof in een heersende klasse voegt alleen maar geweld toe
aan een maatschappij
-) 100 jaar mindcontrol experimenten
-) Een kijkje achter de schermen bij de geheime diensten
-) Een einde aan de slavernij, stap 1: Liefde & Angst
http://achterdesamenleving.nl/overzicht-van-valse-vlaggen-van-zweden-tot-frankrijk/
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Tuinieren zonder eigen grond
Maak van je buitenmuur een tuin.
Vanuit Eetbaar Nederland en de Permacultuur netwerken komt regelmatig
de vraag naar voren hoe mensen kunnen tuinieren als ze geen eigen
grond hebben. In dit artikel een poging tot een oplossing daarvoor.
Groei voedsel in, op en aan je huis
Begin zo dicht mogelijk bij huis. Het is het handigst om voedsel te groeien
waar jezelf bent, en als je zelf geen grond hebt, denk dan creatief. Begin
bijvoorbeeld in je eigen huis met het telen van voedsel. Zo zijn er
uitgebreide instructies te vinden hoe je kunt raamtuinieren in je
eigen vensterbank.
En naast binnen kun je wellicht ook buiten tuinieren op plaatsen
waar je nog niet eerder aan had gedacht. Kun je
bijvoorbeeld een tuin beginnen op je balkon of op je dak? Of heb
je ooit overwogen om van je buitenmuren een tuin te maken?
Hoe lokaler je voedsel kunt verbouwen hoe gemakkelijker. Zie
eventueel ook het artikel: Tuinieren op flats en balkons van A tot
Z voor binnen of buiten.
Verander je balkon in een eetbare groene oase!
Toegang tot, en niet bezit van, is de sleutel
Stel dat mensen inmiddels achter hun raam, aan hun
buitenmuren en op hun balkon en dak reeds druk bezig zijn met
het verbouwen van voedsel maar toch meer willen doen.
Een tuin op je dak!
Bedenk dan dat “bezit van” niet belangrijk is maar dat “toegang
tot” de sleutel is. Er zijn een boel mensen die wel grond hebben
maar geen idee hebben wat ze ermee moeten doen. Je kunt dus
kijken of er in de buurt mensen zijn met grond waar niets mee
gebeurt. Benader die mensen met de vraag of je niet een deal
met ze kunt sluiten: jij wilt voedsel verbouwen op hun grond en in
ruil voor toegang tot hun tuin krijgen zij bijvoorbeeld een bepaald deel van de oogst.
Het vergt wellicht wat moed maar het is puur een kwestie van vraag en aanbod bij elkaar brengen dus trek
de stoute schoenen aan en vraag. In België is speciaal hiervoor een website “Tuinen delen” in het leven
geroepen: www.tuindelen.be. In Nederland kan je onder meer terecht op de website: www.spullendelen.nl of
de Facebookgroep Tuinen delen, maar nogmaals: gewoon de stoute schoenen aantrekken en mensen direct
benaderen is verreweg het meest effectief. Nee heb je en ja kun je krijgen zoals mijn wijze ouders altijd
zeiden.
Een gemeenschapstuin kent vele voordelen!
Gebruik openbaar groen
Als je reeds in je eigen huis al volop groente verbouwt,
fruitbomen en struiken in de tuin van je buren hebt geplaatst en
nog steeds meer wilt doen, denk er dan eens over om het
openbaar groen in de buurt te gebruiken om voedsel te
verbouwen. Je kunt dit legaal gaan doen door de gemeente te
benaderen en ze te wijzen op de 10 voordelen van
gemeenschapstuinen:
1) Besparing gemeentelijke kosten
2) „Parken op zakformaat‟
3) Lichaamsbeweging
4) Verbeterde diëten
5) Voedselproductie
6) Het stedelijke ecosysteem
7) Jeugdeducatie
8) Culturele kansen
9) De therapeutische werking van tuinen
10) Criminaliteitspreventie
Veel gemeenten zullen je met open armen ontvangen als je een stuk openbaar groen voor jezelf of met een
groep mensen wilt onderhouden als je ze op al deze voordelen wijst. En je slaat zelf ook 10 vliegen in één
klap. Daarnaast heb je nu de ruimte om voedsel te verbouwen in je eigen buurt.
En kijk voor de zekerheid eens even bij het netwerk van Eetbaar Nederland want misschien zijn er al
mensen in de buurt actief met het eetbaar maken van lokaal openbaar groen.
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Een mooi voorbeeld van een handige daktuin!
En kijk ook eens op www.plukdestad.nl waar je eetbare planten in de
openbare ruimte kunt vinden, aanmelden en eventueel zelfs zelf kunt
gaan aanplanten.
Ter inspiratie van wat er mogelijk is in het openbaar groen bekijk ook
deze korte TED Talk met Pam Warhurst.
Wat moet een gemeenschap doen met haar braakliggende land?
Voedsel planten, natuurlijk. Met energie en humor vertelt Pam Warhurst
bij TED het verhaal van hoe zijzelf en een groeiend team van
vrijwilligers samenkwamen om stukken ongebruikt land om te vormen
tot gemeenschappelijke groentetuinen.
En mochten overheden niet willen meewerken, dan kun je altijd nog minder legaal in het openbaar groen
aan het werk gaan. Kraak een stuk land en/of ga lekker Guerilla Gardenen. In Nederland vind je tips over het
hoe en wat hierover op: www.guerrillagardeners.nl
Leer voedsel verbouwen via een vrijwilligersorganisatie
En tot slot is er nog de mogelijkheid om bij een boer in de buurt mee te gaan werken. Er zijn op het internet
inmiddels verschillende organisaties actief die bemiddelen tussen organische boeren en burgers. Mensen
kunnen op deze plekken meehelpen en leren hoe ze gezond en vers voedsel kunnen verbouwen en krijgen
in ruil voor de arbeid van vier tot vijf uur per dag kost en inwoning van deze mensen die de boer zo
meehelpen. Via WWOOF wat staat voor World Wide Opportunities on Organic Farms (www.wwoof.net),
HelpX (www.HelpX.net) en Workaway (www.workaway.info), kun je zo op vele projecten aan het werk
binnen Nederland, Europa en zelfs de hele wereld.
Als je iets echt graag wilt doen dan vind je een manier om het te gaan
doen. Als je het niet echt wilt dan vind je een excuus.
Tot zover eerst de tips, mochten mensen zelf nog goede tips hebben
laat het vooral weten in de reacties!
Aanverwante artikelen:
-) Permacultuur Facebookgroep 6000+ leden
-) Eetbaar Nederland; lokaal, vers en gezond voedsel voor iedereen!
-) Tuinieren zonder eigen grond
-) Gezonde levende gronden
-) De kruidenspiraal
-) De gemakkelijke moestuin
-) Van grasveld tot groentetuin
-) De buurtmoestuin
-) De 10 voordelen van gemeenschapstuinen
-) De eetbare bostuin
-) Peer to peer zaden- en plantenruilnetwerk
-) Eetbare planten en paddenstoelen database
-) Permacultuur, een introductie
-) Bekijk de vrij downloadbare introductiecursus over Permacultuur
-) Permacultuurnetwerk in het Nederlandse taalgebied
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro-industrie – Deel I- Monsanto
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro-industrie – Deel II-A – Bijensterfte
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro-industrie – Deel II-B – Bijensterfte
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro-industrie – Deel II-C – Bijensterfte
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro-industrie – Deel III – Zuivelindustrie
Op het internet hebben de lezers de macht. Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er
misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er
maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je
macht!Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te
sturen aan familie, vrienden, kennissen, collega`s, etc. Graag zelfs. Hoe meer mensen dit weten hoe beter.
Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen zich er verder in kunnen verdiepen als ze willen.
http://achterdesamenleving.nl/tuinieren-zonder-eigen-grond/#more-1248
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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,
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
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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.beyondthematrix.nl/?p=10

Parkeermaffia wint slag tegen eerlijke parkeerder
Automobilist, gefeliciteerd: de parkeermaffia heeft nu officieel een
vrijbrief om u op alle mogelijke manieren het leven zuur te maken.
Een vrouw had het op een zaak bij de Arnhemse rechtbank laten
aankomen omdat ze een parkeerkaartje had overgekocht van iemand
anders. Nu zijn daar meer rechtszaken over gevoerd en hebben die
altijd in het nadeel van de parkeerder uitgepakt. Het idee is dat u
persoonlijk belastingplichtig bent en niet het teveel met een ander onderling kunt verrekenen. Wie te veel
belasting betaalt (omdat hij bijvoorbeeld veel eerder bij de auto terug is dan verwacht) kan proberen bij de
gemeente het verschil terug te vragen (succes met de bewijslast overigens). Voor een ander voertuig moet
er een nieuwe relatie met de gemeentelijke belastingdienst opgezet worden. Fair enough. Wij gebruiken
toch ParkmobileParkline, dus wat kan het ons schelen. Maar: deze vrouw kocht het kaartje van iemand die
een parkeervergunning had en derhalve niet belastingplichtig was. Dan is het een andere zaak toch?
NEIN. Mevrouw mag dokken van de rechtbank. Parkeerwachters mogen u te allen tijde direct beboeten als
ze zien dat u van iemand een kaartje koopt die geen parkeerautomaat is. En dat is toch een beetje raar.
Want er zijn genoeg situaties denkbaar waarin het handig is als iemand anders een kaartje voor u koopt. En
de belasting geldt voor een auto, niet voor een persoon. Wanneer de bestuurder die de auto neerzet een
ander is dan de bestuurder die de auto ophaalt, dan heeft dat ook geen invloed op de geldigheid van het
bonnetje. Zo is de automobilist nog meer vogelvrij dan hij al was. Het enige recht dat u nog heeft: u bent niet
verplicht een kenteken in te voeren als u een parkeerbewijs koopt. Als u tenminste bereid bent om een hoop
moeite te doen voor dat principe.
R. Goossens | 20-03-15
http://daskapital.nl/2015/03/parkeermaffia_wint_slag_tegen.html
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Nieuws: Jeroen Akkermans en het „dingetje‟…
Het dingetje mag geen naam hebben, maar sommigen zien weer wat anderen
kennelijk niet zien.. Dingetjes die wél belangrijk kunnen zijn.. Dit is het „dingetje‟
van Jeroen Akkermans van RTL..
Waarom wordt Jeroen Akkermans niet gearresteerd?
2015 © Joost Niemöller (origineel HIER)
Joost Niemöller, journalist en auteur van het MH17-boek (klik voor lead)
Bij RTL Nieuws zagen we gisteren RTL Nieuws verslaggever Jeroen
Akkermans bukken bij een wrakstuk op de crashsite van MH17 (HIER). Hij maakte
ergens een foto van, raapte een klein dingetje op en liep met dit kleine dingetje in zijn
hand naar de camera en liet het zien. We zagen het allemaal. Inderdaad: het was een
klein dingetje. En het was kennelijk iets speciaals wat hij daar gevonden had. Iets
verdachts in zijn ogen. Tja, wat doe je dan. Je brengt dat naar de officiële
onderzoekers, niet waar? Beter nog, je laat het liggen. Niet rommelen met
bewijsmateriaal, dat wordt hier al sinds de crash verteld als de separatisten maar even
in de buurt van de wrakstukken komen. En wat separatisten niet mogen doen, dat
zouden Nederlandse journalisten ook niet mogen doen. Afblijven. De autoriteiten
inlichten. Niets van dat deed Jeroen Akkermans. Hij stak het in zijn zak en ging er vervolgens 4 maanden
lang mee shoppen bij bevriende onderzoekers (HIER), die er net als Jeroen, allang van overtuigd waren dat
MH17 was neergeschoten door een Russische Buk-raket. Met name het Britse
onderzoeksbureau Jane‘s kwam daarbij aan bod. Heel interessant, want datzelfde Jane‘s had al vlak na de
ramp aan de NOS verteld, er zeker van te zijn, dat vlucht MH17 was neergehaald met een raket afgeschoten
door een Buk-installatie.. Was dat niet al bij voorbaat bingo..?
Jeroen Akkermans heeft het officiële onderzoek op twee manieren gefrustreerd:
1. Hij heeft het de Nederlandse onderzoekers onmogelijk gemaakt vast te stellen dat het bewuste
stukje inderdaad op de crash site werd gevonden, bij het wrakstuk.
2. Hij heeft vier maanden lang dit deeltje welbewust uit het onderzoek onttrokken.
Door de handelingen van Akkermans en RTL is dus mogelijk bewijs onbruikbaar gemaakt. Dat is obstructie
van het onderzoek en dat is strafbaar.
RTL-journalist Jeroen Akkermans op de rampplek van de MH17. Achter hem de
wrakstukken van deze MH17, waartussen Jeroen het „dingetje‟ vond..
Hoe kunnen we nu vaststellen dat dit stukje waarmee Akkermans in zijn hand
stond hetzelfde is als het stukje waarmee hij langs de bevriende
onderzoekbureaus ging shoppen? Dat kunnen we niet. Hoe kunnen de
onderzoekers vaststellen dat het stukje dat hen via RTL uiteindelijk wordt
aangeleverd hetzelfde is als waarmee Akkermans destijds mee in zijn hand
stond? Hoe kunnen de onderzoekers überhaupt vaststellen dat Akkermans daar iets vond?
Hoe dit deeltje in de hand van Akkermans kwam is natuurlijk essentieel. We hebben het hier over een
gebied waar maanden werd gevochten tussen twee partijen. Op de crashsite werden enorme bromkraters
gevonden, ontstaan na de crash. Er kunnen honderden manieren zijn waarop dit stukje daar terecht is
gekomen. Het kan er bovendien ook neergelegd zijn door iedereen die kwaad in de zin had.
Pieter Klein, hoofdredacteur van RTL Nieuws lijkt hier anders over te denken. De onderzoeksraad en het OM
hadden toch al genoeg bewijs, oordeelt hij:
Ons uitgangspunt was; er is genoeg materiaal, dat bovendien niet is veiliggesteld.
RTL ging dus op de stoel van het OM zitten en oordeelde over zichzelf dat het goed was. Klein gaf ook aan
waarom hij het ideologisch gezien prima vond om het recht in eigen hand te nemen. Dat had te maken met
een ouder conflict dat RTL met de Russen had:
En toch hebben we besloten om zelf onderzoek te doen, net zoals we dat eerder deden na de
clusterbom in Gori, waarbij onze cameraman Stan Storimans om het leven kwam. Ligt dat gevoelig?
Ja. Is dat een reden om het niet te doen? Nee.
Ze menen nu dus dat hun wraak zoet is. De onderzoeksraad krijgt een waardeloos stukje metaal
aangeleverd, wat onder andere omstandigheden bewijsmateriaal was geweest.
Ik vind dat heel ernstig. Ik vind niet dat de neiging tot propaganda en de wraaklust van een
televisiezender het onderzoeksproces mag saboteren.
Maar naar het schijnt wordt er door weinigen in Nederland zo over gedacht. Waarom? Omdat de Westerse
tunnelvisie wordt bevestigd. Een andere reden kan er niet bedacht worden. Vicepremier Asscher zelf vindt
het notabene prima wat Akkermans deed. Dat is de vrijheid van de journalistiek, liet hij weten, en met die
uitsprak ging hij dus net als RTL op de stoel van het OM zitten. Ook het D66 Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma had
het over „bewijs‟ en over een „belangrijk puzzelstuk (HIER).‟ Kennelijk is nu alles geoorloofd. Kennelijk
gelden de regels van de rechtstaat niet meer. Obstructie van het onderzoek is geen punt. Als „we‟ de Russen

N I E UW S B R I E F 221 – 31 M A A R T 20 1 5 – P A G . 1 7

maar kunnen pakken. Het is overigens te hopen dat het OM niet zo dom zal zijn om dit stukje roest mee te
nemen in haar bewijsvoering. Iedere advocaat maakt daar gelijk gehakt van. Met als gevolg dat het hele
onderzoek waardeloos is.
Joost Niemöller,20 maart 2015
http://www.wanttoknow.nl/overige/jeroen-akkermans-en-het-dingetje/

Stratfor: VS wil ten koste van alles alliantie Duitsland-Rusland
voorkomen
‗Amerika zet volken tegen elkaar op om te voorkomen dat ze zich
tegen VS keren‘ – VS zet in op het ten val brengen van Rusland en
de EU en het steunen van Turkije en Japan als nieuwe machten
George Friedman, hoofd van de Amerikaanse private
inlichtingendienst Stratfor, heeft in een toespraak gezegd dat het
belangrijkste strategische doel van de Verenigde Staten het
voorkomen van een alliantie tussen Duitsland en Rusland is. Dat pact zou namelijk als enige de wereldwijde
hegemonie van Amerika kunnen uitdagen. Friedman erkende dat de VS over de hele wereld een „verdeel en
heers‟ tactiek toepast door volken en landen tegen elkaar op te zetten, zodat ze zich niet tegen Amerika
(kunnen) keren.
„Amerika moet oceanen en ruimte blijven controleren‟
„De VS heeft een fundamenteel belang: ze controleert alle oceanen van de wereld,‟ aldus Friedman in een
toespraak voor de in 1922 opgerichte Chicago Council on Global Affairs. „Geen enkele andere macht heeft
dat ooit gedaan. Daarom vallen wij bij volken binnen, maar kunnen zij niet bij ons binnenvallen. Dat is een
prachtige zaak.‟
„Het behouden van de controle over de oceanen en de ruimte is het fundament van onze macht. De beste
manier een vijandelijke vloot te overwinnen is te voorkomen dat zo‟n vloot wordt opgebouwd.‟
Verdeel-en-heers
„De politiek die ik zou aanbevelen is die Ronald Reagan in Irak en Iran heeft toegepast. Hij financierde beide
partijen, zodat ze tegen elkaar gingen vechten en niet tegen ons. Het was cynisch, zeker niet moreel
verdedigbaar, maar het functioneerde.‟ „Dat is het punt: de VS kan Eurazië niet bezetten. Op het moment dat
we één laars op Europese bodem zetten, zijn wij op grond van de demografische verschillen getalsmatig
totaal in de minderheid. Wij kunnen een leger verslaan, maar niet Irak bezetten... Wij zijn wel in staat om
meerdere met elkaar overhoop liggende machten te ondersteunen, zodat ze zich op zichzelf concentreren...‟
Die „ondersteuning‟ bestaat volgens Friedman uit militaire, economische en financiële hulp en het sturen van
–natuurlijk dik betaalde- „adviseurs‟ van bijvoorbeeld zijn eigen private inlichtingendienst.
„Uit balans brengen van landen zeer eenvoudig‟
Dat Amerikaanse regeringen dachten tegelijkertijd „democratie‟ naar landen zoals Afghanistan en Irak te
brengen, is een misrekening geweest, aldus de Stratfor topman. Het uit balans brengen van landen bleek
echter buitengewoon eenvoudig. Friedman noemde het niet, maar hij zal ongetwijfeld de vele burgerdoden
door onder andere drone aanvallen en de totale chaos bedoelen die in diverse landen ontstond na
Amerikaans ingrijpen.
Amerikaans imperium wordt nog groter
Grote voorbeeld is wat hem betreft het Romeinse Rijk, dat eveneens een verdeel-en-heers tactiek toepaste.
De Nazi‟s hebben in zijn ogen bewezen dat een directe bezetting niet werkt, maar alleen indirecte controle
over landen en volken mogelijk is.
Het Amerikaanse imperium is wat Friedman betreft nog lang niet uitgegroeid. Er komt zelfs nog een „derde
hoofdstuk‟ aan. Wat dat inhoudt vertelde hij niet, maar daarbij gaat het ongetwijfeld om het realiseren van de
„Nieuwe Wereld Orde‟ zoals die op 11 september 1991 door president George Bush werd aangekondigd. (1)
Alliantie Duitsland-Rusland grootste bedreiging
Wat dit nog machtigere Amerikaanse imperium zou kunnen bedreigen is een alliantie tussen Duitsland en
Rusland. Het voorkomen van die concurrerende wereldmacht is in Friedmans ogen de komende jaren het
belangrijkste strategische doel van de Verenigde Staten. De door de CIA geleide staatsgreep in Oekraïne en
de anti-Russische propaganda in de Westerse media staan geheel in het teken van het veroorzaken van
zoveel mogelijk spanningen tussen Europa en Rusland.
Ten val brengen Rusland en EU
In zijn boek „De volgende 100 jaar‟ (2009) schreef de chef van Stratfor dat de Verenigde Staten er voor
zullen zorgen dat Turkije, Polen en Japan tussen 2020 en 2030 nieuwe regionale machten worden, en Oost
Europa een pro-Amerikaans blok wordt. Al deze ontwikkelingen hebben als doel twee potentiële
concurrenten, Rusland en de EU, ten val te brengen.
Xander - (1) KOPP, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Aangekomen in de gevarenzone van WO III
De geplande Amerikaans/Israëlische wereldhegemonie begint
scheuren te vertonen.
Het cruciale element in dit alles, de Dollar, verliest steeds meer
terrein nu ook landen als Engeland besloten hebben om samen met
China een investeringsbank op te richten.
We weten dat in de achtergrond China druk bezig is om de almacht
van de Amerikaanse Dollar op alle fronten te ondermijnen. Zo willen
ze af van de Dollar als wereldreservemunt en deze vervangen door
de Renminbi.
November vorig jaar schreven wij het volgende:
Een voormalig agente van de Britse veiligheidsdienst, Annie Machon, stelt in niet mis te verstane woorden
dat wij Europeanen het slachtoffer zullen worden van de politieke koers van Amerika.
Ook zij zegt hetzelfde als dat wat wij al lage tijd schrijven en dat is dat het uiteindelijk allemaal draait om olie,
gas en een wanhopige poging de Petrodollar in stand te houden.
De huidige agressieve koers van Amerika is dan ook niets anders dan een ultieme poging om de Petrodollar
te beschermen. De Amerikanen weten dat ze hiermee een hernieuwde Koude Oorlog of erger riskeren en
dat uiteindelijk Europa het slachtoffer ervan zal worden.
Wanneer we het bovenstaande in ogenschouw nemen en dan kijken naar de meest recente ontwikkelingen,
is zondermeer te stellen dat de geopolitieke situatie op de wereld echt gevaarlijk begint te worden.
Ondanks smeekbeden van Washington om dit niet te doen, zijn er een aantal belangrijke Europese landen
die hebben aangegeven medeoprichter te willen worden van een nieuwe door China geleide Aziatische
investeringsbank.
Deze nieuw op te richten bank wordt door Amerika gezien als een directe concurrent van de Wereldbank en
vergelijkbare instituten die na de Tweede Wereldoorlog, op het hoogtepunt van de Amerikaanse macht,
werden opgericht.
De mededeling afgelopen dinsdag van Duitsland, Frankrijk en Italië dat ze Engeland zullen volgen en
meedoen in deze door de Chinezen geleide onderneming, was dan ook een klap in het gezicht voor
Washington van hun grootste bondgenoten.
De aankondiging van Duitsland, de grootste economie in Europa, kwam slechts zes dagen nadat de
Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, zijn Duitse collega Frank Walter-Steinmeier had
gevraagd om de Chinese verleiding te weerstaan. Een belangrijke motivatie is omdat China eerst akkoord
zou moeten gaan met een aantal voorwaarden over condities met betrekking tot transparantie voor het
bestuur van de nieuwe entiteit.
Echter, Duitsland kwam al snel tot dezelfde conclusie als Engeland: China is zo‟n grote export- en
investeringsmarkt dat ze zich niet kunnen veroorloven langs de zijlijn te blijven staan.
Nu legt Amerika grote druk op Zuid Korea om hier vooral niet aan mee te doen. Alhoewel formeel die
beslissing nog door het land genomen moet worden, is de kans dat ook Zuid Korea voor het Chinese
avontuur kiest, groot.
Volgens een mededeling van de nieuwe bank, de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), heeft ook
inmiddels Luxemburg zich aangemeld als medeoprichter van de bank.
Het is inmiddels allang geen speculatie meer; ieder stukje objectief bewijs toont aan dat er een einde gaat
komen aan de dominantie van de Dollar.
Uiteraard zullen Amerika/Israël dit niet accepteren omdat dit niet strookt met hun voorgenomen plannen tot
totale wereldheerschappij.
Daarom komen we nu op gevaarlijk terrein waar Amerika alles uit de kast zal halen om conflicten te
veroorzaken. Gedwongen door Israël hebben ze geen keuze en daardoor komen we iedere dag een stap
dichterbij de door hen zo gewenste Derde Wereldoorlog. Terwijl net de laatste Amerikaanse tanks van het
Europese continent waren verwijderd, stroomt hun oorlogstuig nu weer in grote getale ons continent op.
Een oorlog die voor totale chaos moet zorgen en waaruit hun nieuwe wereldrijk als overwinnaar tevoorschijn
zal komen. Althans, dat is hun planning.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9074:aangekomen-in-degevarenzone-van-wo-iii&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Zelf autorijden in de toekomst verboden (video)
Volgens Elon Musk, uitvinder en CEO van Tesla Motors, wordt het in
de niet al te verre toekomst verboden om nog zelf auto te rijden.
Computergestuurde auto‟s zullen veiliger zijn en bovendien past dit
perfect in het plaatje van de staat die alle vervoer volledig wil
controleren.
Eerder deze week publiceerden we een artikel over de beperkingen
die binnen Europa aan automobilisten zullen worden opgelegd. Die
ook nog eens gepaard zullen gaan met een aanzienlijk prijskaartje.
Het ziet ernaar uit dat de relatieve vrijheid die wij nu nog hebben als
automobilist op meerdere fronten nog verder aan banden zal worden gelegd in de toekomst.
Zo voorspelt Elon Musk, uitvinder en CEO van Tesla, dat autoriteiten het zelf autorijden in de toekomst
zullen verbieden omdat het te gevaarlijk zou zijn. Hij zei verder dat wanneer zelfrijdende auto‟s de norm
zullen worden, de gewone illegaal zullen worden verklaard.
Het idee erachter is volgens hem dat een volledig computergestuurde veiliger zal worden geacht dan een
paar ton metaal met een mens achter het stuur.
Auto‟s zoals wij die nu kennen zullen net zo overbodig worden als de liftbediende die je vroeger had. Nu zal
dit niet van vandaag op morgen gebeuren, maar dat is volgens Musk wel waar we op de langere termijn
naartoe gaan.
Nu wil het toeval dat de voorspelling van Musk precies samenvalt met een aantal door overheden gepromote
ontwikkelingen in de auto-industrie die erop gericht zijn het individu steeds meer rechten te ontnemen. Om
een wereld te creëren waar de toestemming, die verder gaat dan het hebben van een rijbewijs, om een auto
te mogen besturen bij de staat ligt.
Naast de ontwikkelingen zoals wij die beschreven, in Europa, bestaan er ook plannen in Engeland om auto‟s
vanuit een centraal punt via WiFi op afstand te kunnen controleren. Dit gebeurt daar onder de noemer, hou
je vast: Klimaatopwarming en betere verkeerscontrole.
De Britse staat wil dit voor elkaar krijgen door auto‟s uit te rusten met censoren die draadloos informatie
sturen naar een centraal verkeerscontrolesysteem. Wat dan zal reageren door bijvoorbeeld
snelheidsbeperkingen te plaatsen op voertuigen. Dit gebeurt dan niet bij één auto tegelijk, maar bij een hele
serie waardoor iedereen tegelijkertijd afremt en weer optrekt.
We kunnen protesteren wat we willen, maar we zullen onherroepelijk naar een volledig gecontroleerde
samenleving gaan, waarbij voertuigen door een centrale autoriteit zullen worden beheerd en waarbij alleen
burgers die genoeg punten op hun rantsoenkaart hebben staan hiervan gebruik zullen mogen maken.
Allemaal in naam van het meest verkrachte en misbruikte woord in onze taal: duurzaamheid. Wij noemen
dat gewoon Agenda 21.
Want om een duurzame wereld te kunnen verwezenlijken is het noodzakelijk om het transport van mensen
te reguleren via een strak gepland systeem, waarbij uiteindelijk alleen de rijke mensen nog gebruik kunnen
maken van auto‟s omdat deze als onpraktisch verklaard zullen worden door de staat en niet meer mogen
rijden in steden.
Hoe het leven er dan uit zal zien, is te zien in onderstaande videoclip die je meeneemt naar de stad van de
nabije toekomst: “Planned-Opolis”.
Bron: Infowars
https://www.youtube.com/watch?v=IRFsoRQYpFM
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9072:zelf-autorijden-in-de-toekomstverboden&catid=20:het-complot&Itemid=33
Lijfwacht Vladimir Poetin vermoord
Volgens onderstaande website is de persoonlijke lijfwacht van Poetin
geliquideerd.
Nadere details zijn nog niet bekend.
Voor hen die meenden, dat het allemaal wel los zou lopen: er MOET en
ZAL een bepaalde deadline worden gehaald, anders is het leed voor de
neurotensekte en hun bankenkartel niet meer te overzien. Nu moet wel worden gezegd, dat de informatie
komt vanuit Oekraïne, misschien dat de vader de wens van de gedachte is. Als het bericht klopt, dan is wel
duidelijk, dat verdere vredesonderhandelingen zinloos zijn.
Hier de link: http://yournewswire.com/putins-chief-bodyguard-killed/
We zullen dit artikel met regelmaat verversen als er nieuwe informatie beschikbaar komt. Indien u zelf meer
informatie heeft, aarzel niet de redactie in te seinen en we nemen het mee.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/03/21/lijfwacht-vladimir-poetin-vermoord/
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Zonsverduistering, teken des oordeels?
Een hele zonsverduistering is een bijzondere gebeurtenis die je
waarschijnlijk niet al te vaak in je leven zult meemaken.
Deze keer lijkt het bovendien meer te zijn dan alleen maar de maan
die tussen de aarde en de zon door schuift.
Vandaag is een bijzonder dag vanwege de zonsverduistering. Iets
dat we in ons land niet al te vaak meemaken en het is te hopen dat
de bewolking enigszins meewerkt zodat de meesten dit fenomeen
toch kunnen bewonderen.
De vraag is of er iets meer achter deze zonsverduistering zit dan alleen maar een galactische toevalligheid
van een paar planeten die elkaar op een bijzondere manier passeren.
Wanneer we kijken naar de datum van vandaag, 20 maart, dan staat deze gelijk aan Niesan 1, de eerste
dag van de eerste maand van de Bijbelse kalender.
Dat niet alleen, maar volgens de Joodse traditie is een zonsverduistering die op Niesan 1 plaatsvindt een
teken des oordeels.
Zo was er bijvoorbeeld 70 jaar na Christus een zonsverduistering op Niesan 1. Later in datzelfde jaar werd
de tempel in Jeruzalem door de Romeinen volledig verwoest.
Wat het deze keer extra speciaal maakt, is dat het valt in het midden van eenbloedmaan tetrade.
En om het feest helemaal compleet te maken, gebeurt het ook nog eens in het zogenaamde sabbatjaar,
waar wij onlangs een artikel over schreven:
Een mysterie dat terugvoert naar de tijd van Mozes en wat shemitah heet. Het is een Hebreeuwse
uitdrukking en het betekent neerstorten, neervallen, inelkaar storten.
Het wordt in het Nederlands wel het sabbatjaar genoemd en is gerelateerd aan de sabbat, de zevende dag,
de rustdag. De shemitah is het zevende jaar, het rustjaar waarbij een stuk land onbebouwd dient te blijven.
Wanneer je niet gelovig bent dan ben je misschien al snel geneigd om dit allemaal af te doen als een bizar
soort toeval. Ben je dat wel dan kun je ook sceptisch zijn uiteraard of je begrijpt waarom hier uitgebreid over
wordt gesproken.
In de Bijbel wordt ons verteld dat God de zon en de maan schiep en dat hij deze ook heeft bedoeld als
tekenen voor de mens. Zo staat er in Genesis 1, vers 14:
En God zei: "Ik wil dat er lichten aan de hemel komen. Die zullen verschil maken tussen de dag en de nacht.
En ze zullen aanwijzingen zijn voor de mensen.
Nu zijn er mensen die een complete studie hebben gemaakt van tekenen en bepaalde data. Eén van hen is
Pastor Mark Biltz. Zo ontdekte hij bijvoorbeeld dat er geen zonsverduisteringen voorkomen bij andere
planeten in ons zonnestelsel. Onze aarde is de enige planeet waar deze voor komen. Voor ons nog maar
eens een indicatie dat die maan van ons absoluut geen natuurlijk lichaam is.
Als het waar is wat er in de Bijbel staat, dat de zon en maan aanwijzingen zullen zijn voor de mensheid, dan
is het ook logisch om aan te nemen dat deze gelinkt kunnen worden aan bepaalde data.
Enkele jaren geleden ontdekte Pastor Biltz dat er een serie van vier bloedmaan eclipsen zouden
plaatsvinden op belangrijke Bijbelse data in de jaren 2014 en 2015. Dit soort bloedmaan tetrade is heel erg
zeldzaam. Het is sinds het begin van onze jaartelling slechts zeven keer eerder voorgekomen. De huidige
bloedmaan tetrade is de achtste keer.
Volgens Joodse traditie zijn bloedmanen een voorteken van oorlog voor Israël. Wie hier meer over wil lezen,
raden aan wij dit artikel te lezen.
De vraag is dan ook of Israël ook nu betrokken zal worden bij een nieuwe oorlog. De kans hierop is
aanzienlijk vergroot sinds de recente "herverkiezing" van premier Netanyahu.
Dat vandaag een speciale dag is, blijkt ook uit het plaatje wat je hieronder ziet, waarbij duidelijk wordt dat
deze zonsverduistering precies valt in het midden van een serie
bloedmanen.
Zoals gezegd, wanneer er een zonsverduistering valt op Niesan 1
dan wordt dit traditioneel beschouwd als een komend oordeel over de
wereld.
Los van al het bovenstaande zijn er natuurlijk ook talloze andere
waarneembare tekenen waaruit je kunt afleiden dat dit misschien niet
het meest vreedzame jaar op aarde zal zijn.
Bron: End of the American Dream
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9070:zonsverduistering-teken-desoordeels&catid=37:wereld&Itemid=50
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Komt er een nieuw soort mens?
Transhumanisten geloven dat de tijd is gekomen voor de mens om
controle te nemen over zijn eigen evolutie. Zij zijn ervan overtuigd dat
we de nieuwste technologieën kunnen gebruiken om de “fouten” in
het menselijk ras te herstellen en daarmee uiteindelijk afscheid
kunnen nemen van ziekte, armoede en oorlog.
Zou jij graag het gezichtsvermogen van een adelaar willen hebben?
Zou jij graag binnen enkele minuten een complete bibliotheek in je
hersenen willen kunnen downloaden? Zou jij niet graag al die
genetische ziektes in je familie kwijt willen raken? Zou jij niet graag
500 jaar of langer willen leven? Transhumanisten beloven dat al deze dingen binnen niet al te lange tijd
mogelijk zullen zijn, als we bereid zijn om een aantal nieuwe opties te omarmen. Zij voorzien een toekomst
waarbij er bij ons allemaal een serie kleine nanobots rondlopen die allen zijn verbonden met internet en
waarbij wij allemaal tot op een bepaalde hoogte genetisch zijn gemanipuleerd.
Het gaat al zover dat een prominente transhumanist heeft verklaard dat hij denkt dat uiteindelijk ieder mens
ontworpen zal worden op een computer. Uiteindelijk is het doel om een sterk verbeterde versie van het
menselijk ras te produceren die een nieuwe gouden eeuw voor de planeet zal inluiden.
Op welk punt echter houden wij op mens te zijn als we onszelf gaan verbinden met dieren, machines en
vreemde nieuwe technologieën? En als het gat over vreemde technologieën dan is dat niet overdreven.
Navogende is wat een transhumanist zegt over wat de toekomst voor ons betekent:
“Net zoals met alle radicale sociale bewegingen zal er weerstand optreden. Transhumanisten zijn tenslotte
geïnteresseerd in een aantal bizarre dingen: het uploaden van hersenen, het oneindig leven door
levensverlengende wetenschap, jezelf biohacken om cyborg lichaamsonderdelen te installeren en het
creëren van kunstmatige intelligentie.”
Nog niet zolang geleden waren de enigen die over cyborgs spraken de science fiction fanaten. Vandaag de
dag sprekenechter de transhumanisten erover dat wij cyborgs worden alsof het al een vaststaand feit is. Het
klinkt alsof we in deze zaak helemaal niets in te brengen hebben.
Wanneer je een aantal recente berichten leest dan lijkt het daar ook wel op. Zoals een bericht op Vice
waarin melding wordt gemaakt van het feit dat de volgende stap is dat er hersenimplantaten gebruikt zullen
worden. Kleine computerchips die direct in de hersenen zelf worden ingebracht. Tot nu toe zijn deze chips
alleen gebruikt bij patiënten die lijden aan Parkinson‟s en andere neurologische condities zoals Alzheimer.
Wetenschappers spelen nu met hersenimplantaten met meer fysieke doeleinden zoals het controleren van
kunstledematen en het terugbrengen van bepaalde motorieke functies in verlamde ratten.
Zij zeggen wel dat dit nog in de kinderschoenen staat. Binnen niet al te lange tijd zullen deze chips worden
ingebracht bij gezonde mensen en verbonden worden met internet.
Het Amerikaanse leger is via Darpa al druk doende met het ontwikkelen van chips die kunnen worden
ingebracht bij soldaten zodat deze, wanneer ze ziek of gewond zijn, ter plekke kunnen herstellen van allerlei
condities variërend van geestelijke problemen tot reuma. Uiteraard vinden de wetenschappers die al deze
nieuwe technologieën uitvinden dat ze fantastische dingen doen voor de mensheid. In veel gevallen is dat
ook zo, maar waar ligt het punt waarop we de gevarenzone binnengaan?
Een onlangs gehouden onderzoek onder professionals in de leeftijd van 18 tot 50 jaar wees uit dat een kwart
van hen graag hun hersenen direct met het internet zouden willen verbinden.
Ondertussen gaat de wetenschap verder met het vermengen van mensen met dieren. Er worden genetische
gemodificeerde koeien gemaakt met menselijk DNA, we laten menselijke levers groeien in ratten en we
experimenteren met mens-muis hybriden met eng grote breinen.
Wanneer we dit soort combinaties creëren, wat maken we dan eigenlijk? Zijn het dieren? Zijn het mensen?
En waar trekken we de grens? Zullen we op een dag wezens hebben die door de stad lopen, die 50 procent
menselijk zijn en 50 menselijk dierlijk? Hoe zit het met hen die geen onderdeel willen vormen van dit soort
toekomst? Zal er ruimte zijn voor mensen die niet genetisch gemodificeerd willen worden en niet gemengd
worden met dieren en technologie.
Of wordt het een kwestie van overheden die deze technieken zullen omarmen en mensen dwingen bepaalde
genetische “tekortkomingen” te overwinnen door het verplicht laten implanteren van chips? Iets wat er
bijvoorbeeld voor kan zorgen dat je autoriteit niet langer in twijfel trekt.
Sommige transhumanisten zijn van mening dat diegenen die zich niet zullen aanpassen, zullen uitsterven,
simpelweg omdat ze niet in staat zullen zijn om te overleven in de nieuwe wereld die zich aftekent.
Andere transhumanisten geloven dat om een gelukkige wereld te creëren zonder ziekte, armoede en oorlog,
het nodig is om de “inferieure” mensen te “verwijderen”.
Waar alle transhumanisten het in ieder geval over eens zijn, is dat de toekomst hen toebehoort en niet ons.
Is dat waar? Staat de mensheid op de drempel van een grote stap vooruit of zullen deze nieuwe technieken
de deuren openen naar een “grote duisternis”?
Bron: End of the American Dream
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Duitse minister dreigt onderhandelingen TTIP te blokkeren
De Duitse minister van Economische Zaken Sigmar Gabriel wil koste
wat het kost voorkomen dat het TTIP-vrijhandelsverdrag met de
VS de sociale standaarden in gevaar brengen en zal desnoods de
onderhandelingen blokkeren.
Dat zegt Gabriel zaterdag in de Süddeutsche Zeitung. De minister is
tevens partijleider van de sociaaldemocratische partij SPD.De
Europese Unie onderhandelt momenteel met de Verenigde Staten
(VS) over een omvangrijk vrijhandelsverdrag, het
zogenoemde Transatlantic Trade and Investment Partnerschip, of TTIP.Het is de bedoeling dat bestaande
handelsbelemmeringen (gedeeltelijk) worden weggenomen en import- en exporttarieven worden verlaagd
of verdwijnen.
"We zullen niet accepteren dat er verder wordt geliberaliseerd of geprivatiseerd", zegt Gabriel. Aan de
sociale standaarden, milieuwetgeving en consumentenbeschermingsregels mag niet worden getornd, aldus
de sociaaldemocraat.
Rechter
Gabriel spreekt zich met name fel uit tegen de investeringsclausule (Investor-State Dispute Settlement, of
ISDS in jargon). Daardoor kunnen bedrijven buiten de nationale rechtbanken om een land voor de rechter
slepen. De Duitser noemt dit de 'privatisering' van geschillenbeslechting, en zegt er zeker van te zijn dat dat
voorstel er niet doorkomt.In januari uitten ruim 150.000 burgers en organisaties al hun onvrede over die
clausule. De tegenstanders zijn bang dat door de investeringsverdragen een claimcultuur kan ontstaan en
dat zo politieke besluiten die op democratische wijze zijn genomen onder druk komen te staan.
Dit moet u weten over het vrijhandelsverdrag EU-VS
Door: NU.nl
http://www.nu.nl/economie/4015932/duitse-minister-dreigt-onderhandelingen-ttip-blokkeren.html

Gouda en de megamoskee. Bedreigingen gaan door!
Door Joost Niemöller
Nu de omstreden megamoskee in Gouda er voorlopig dus niet lijkt te
komen, is de spanning er bepaald niet verdwenen. Moslims zouden
woedend zijn. Ze hadden al geld en goud verzameld en nu?
Moskee en geweldsdreiging, het gaat steeds meer samen in dit land.
In Leiden worden er, zoals blijkt uit o.a. het vorige bericht op dit blog,
van Tomas Kok, omwonenden geïntimideerd, o.a. door het ingooien van ruiten. Daar is de bouw van de
moskee al gaande. (Zie ook dit bericht.)
In Gouda lijkt de spanning vooralsnog eerder onderhuids. Zo liet een bewoner me weten:
Uit een e-mail van een raadslid begreep ik dat raadsleden ook bedreigingen en intimidaties kregen óok ten
aanzien van het gezin. En uit andere betrouwbare bron, begreep ik dat hij níet de enige is!
En van de ‗bewaking‘ die er staat als je naar een openbare raadsvergadering kreeg ik te horen dat hij óok op
de hoogte was van inhouden van e-mails aan de raad. Het moet niet gekker worden.
Elke openbare raadsvergadering werd notabene bewaakt door minstens 5 – 6 man politie, en dát terwijl er
nog niets is gebeurd.
Al eerder werd een demonstratie tegen de megamoskee afgeblazen wegens bedreigingen. Een speech die
daar gehouden moest worden, kon alleen hier gepubliceerd worden.
Ook de burgemeester van Gouda werd bedreigd.
Maar komt de megamoskee er echt niet? Zoals bekend loopt de hele besluitvorming erover langs een
ondoorgrondelijk netwerk. Met name bij de PvdA zit men er met dubbele petten op bijvoorbeeld. Die geven
echt niet op.
Binnen de gemeenteraad worden er dan ook mails rondgestuurd om het gesprek erover weer op de rails te
krijgen. Zo is er in een mail aan de fractievoorzitters sprake van deze frases:
―over het PWA-dossier‖ – grote verdeeldheid te overbruggen.
―in dat verband heb ik behoefte om met een ieder van u individueel te spreken over het vervolg van het
proces‖
Het is dus nog niet klaar.
En zolang het niet klaar is, blijft de sfeer van bedreigingen en onrust ook.
Gouda gaat een angstige tijd tegemoet.
http://joostniemoller.nl/2015/03/gouda-en-de-megamoskee-bedreigingen-gaan-door/
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Het dubieuze TTIP-opinieonderzoek van Marietje Schaake (D66)
Marietje Schaake, Europarlementariër van D66, twitterde
vrijdag een landkaartje van de Europese Unie. Op het kaartje lezen
we hoeveel procent van de bevolking in de verschillende lidstaten
TTIP steunt: ‗French support for #TTIP (50%) higher than Germany
(39%); but overall Europeans support it.‘ Uit het kaartje blijkt dat 74%
van de Nederlanders voor TTIP is. Daar zit een addertje onder het
gras: de meesten van u weten namelijk helemaal niet wat TTIP is,
laat staan dat u er een gefundeerd oordeel over kunt vellen.
TTIP is de afkorting voor „Transatlantic Trade and Investment Partnership‟: een nieuw handelsverdrag
tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Over dit verdrag wordt momenteel nog onderhandeld dus
in feite weten we nog niet wat erin staat. Volgens Schaake is het gewoon dat er weinig details naar buiten
komen als de onderhandelingen nog gaande zijn. Hoe de publieke opinie over TTIP dan toch gemeten kan
worden is een raadsel. Het publiek kan het verdrag immers niet kennen.
Totale desinteresse
Misschien gaan burgers op de hoofdlijnen af. De discussie over TTIP laat zich gemakkelijk samenvatten,
ongeacht de exacte inhoud. De voorstanders vinden vrijhandel goed omdat het tot meer welvaart leidt, terwijl
de tegenstanders met allerlei nadelen komen: het bedrijfsleven zou veel meer macht krijgen en het milieu
zou eronder leiden. De kans dat burgers deze hoofdlijnen kennen is echter klein: de desinteresse in het
onderwerp is groot onder burgers en journalisten.
Het betreffende onderzoek is een Eurobarometer-studie: opinieonderzoek wat twee keer per jaar voor de
Europese Commissie wordt uitgevoerd. Dit onderzoek gaat over uiteenlopende politieke thema‟s, met name
op Europees niveau. Het wordt in alle lidstaten uitgevoerd door gerenommeerde bureaus. Er is op voorhand
daarom weinig reden aan te nemen dat het onderzoek qua steekproef slechter is dan al het andere
opinieonderzoek wat de media haalt.
Vraagstellingen
Maar hoe goed is de vraagstelling? Burgers mogen zeggen of ze voor of tegen een vrijhandels- en
investeringsverdrag tussen Europa en de VS zijn (pagina 32 van dit rapport). Burgers krijgen hier iets
voorgeschoteld waar ze niets van weten en waarbij de vraagstelling dus sterk bepalend is voor de
antwoorden. Zowel „vrijhandel‟ als „investeringen‟ zijn positieve termen waar weinig mensen op voorhand
tegen zijn. En dus zijn ze voor. Alleen mensen met een sterke linkse voorkeur slaan bij de term „vrijhandel‟
op tilt. Burgers geven positieve antwoorden, maar zijn ze dan voor zo‟n verdrag? Een betere meting is te
vragen wat men vindt van alle mogelijke positieve en negatieve gevolgen van TTIP om respondenten
vervolgens een totaaloordeel te laten geven waarbij ze alle mogelijke consequenties kunnen afwegen. Een
dergelijke procedure zou burgers ongetwijfeld aan het twijfelen brengen. Omdat ze niets weten, zal extra
informatie hun oordeel sterk beïnvloeden. De hoge instemming met TTIP daalt dan vrijwel zeker.
Waarom eigenlijk?
Een betere vraag is dan ook waarom dit onderzoek überhaupt wordt gedaan. Politici en diplomaten
onderhandelen momenteel achter gesloten deuren over TTIP. De meeste onderhandelaars zijn niet direct
door burgers gekozen en hoeven geen verantwoording aan hen af te leggen. De Europarlementariërs die
meepraten moeten dat in theorie wel. Maar zij praten in de praktijk in een vacuüm over een thema waarvan
onduidelijk is of er überhaupt enige steun voor is. Want burgers hebben zich er nooit over uitgesproken en
bij de Europese verkiezingen was het geen thema. En dus is opinieonderzoek nuttig.
Zulk onderzoek levert de Europese Commissie graag aan. Al hun opinieonderzoek heeft namelijk hetzelfde
kenmerk: de mogelijke nadelen van Europese integratie worden grotendeels genegeerd. Tegelijk gaat het
om thema‟s waar burgers niets van weten. Zij reageren daarom systematisch positiever dan ze zouden
reageren als de nadelen wel genoemd zouden worden. De uitkomst: Europarlementariërs kunnen met droge
ogen beweren dat burgers TTIP steunen en dus dat zij burgers goed vertegenwoordigen door mee te
werken aan zo‟n verdrag.
Of Europarlementariërs dat op deze manier echt doen, staat natuurlijk nog te bezien.
In Europa (voorheen: Onbekend Parlement) is de wekelijkse rubriek van Chris Aalberts over Europese
politiek.
http://politiek.thepostonline.nl/2015/02/02/europa-22-het-dubieuze-ttip-opinieonderzoek-van-marietjeschaake-d66/
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Bevatte Hillary Clinton‟s emailaccount geheime UFO-informatie?
De beoogde presidentskandidaat voor de Democraten, Hillary
Clinton, heeft een storm van kritiek over zich heen gehad in verband
met het gebruik van haar privé emailaccount.
In alle haast heeft zij tienduizenden privé e-mails vernietigd,
waaronder waarschijnlijk belangrijke met geheime UFO-informatie.
De Republikeinen ruiken uiteraard bloed en beschuldigen haar van
het bewust gebruiken van haar privé e-mail om zaken verborgen te
houden, zoals destijds met de aanval op het Amerikaanse consulaat
in Benghazi.
Er wordt nu gretig gespeculeerd over de inhoud van 31.380
“persoonlijke e-mails” die Hillary naar eigen zeggen heeft vernietigd omdat ze geen inhoud zouden bevatten
die betrekking heeft op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Wat niemand haar echter vraagt is of ze misschien wél gingen over geheime UFO-dossiers.Tijdens het
presidentschap van haar man Bill Clinton probeerde Hillary namelijk uit alle macht om toegang tot deze
bestanden te krijgen.
Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1995 waarin Hillary een informele briefing kreeg van miljardair en
filantroop Laurance Rockefeller.
Rockefeller was iemand die zich fanatiek bezighield met onderzoek
naar UFO‟s en van plan was om de informatie die hij kon vergaren
naar buiten te brengen. Hij zag in Hillary Clinton de ideale
personificatie van degene die hem daarbij een handje zou kunnen
helpen.
In een memo van 4 augustus 1995 van de presidentiële
wetenschapsadviseur Dr. Jack Gibbons wordt bevestigd dat het
echtpaar Clinton vakantie zal houden bij en met Rockefeller op zijn
Teton Ranch in de staat Wyoming en dat die tijd gebruikt zal worden
om over UFO‟s te praten.
Uit later vrijgegeven documenten blijkt dat Hillary in die tijd
een absolute sleutelrol speelde voor wat betreft UFO‟s in
relatie tot de toenmalige regering. Volgens Grant Cameron,
een Canadese UFO-onderzoeker die verantwoordelijk is voor
de aanvraag en vrijgave van veel UFO-dossiers via de
Amerikaanse WOB procedure uit de tijd dat Clinton president
was, was Hillary dé persoon als het op UFO‟s aan kwam. Zo
schreef hij onder andere: “Keer op keer sprak ze over UFO‟s, UFO-waarnemingen en het concept van een
buitenaardse invasie in haar toespraken en verklaringen voor de pers”.
Zo was Hillary ook Laurence Rockefeller behulpzaam met het maken van een verzoekschrift voor haar man,
de president, voor vrijgave van een aantal UFO-dossiers.
De werkelijkheid schijnt echter te zijn dat de regering van Bill Clinton geen toegang kreeg tot de geheime
UFO en buitenaardse dossiers. Net zo min als de regering van George Bush dat kreeg of die van Obama.
Er zijn overheidsinstanties, ook wel de geheime schaduwregering genoemd, die wel alle informatie hebben,
maar dit volledig afschermen voor zittende presidenten en hun regeringsteam. Die volledig uit het zicht
opereert, waar ook de geheime ruimtevloot thuishoort en ook het fenomeen “men in black”.
De grote vraag is of Hillary toch op één of andere manier toegang heeft weten te krijgen tot geheime UFOinformatie en of dat onderdeel uitmaakt van al die tienduizenden vernietigde e-mails.
E-mails waarvan zij niet kon riskeren dat ze openbaar zouden worden omdat ze als ze een gooi naar het
presidentschap wil doen, het niet moet wagen om zich de woede van de schaduwregering op de hals te
halen.
Bronnen: Your Newswire, Examiner
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9068:bevatte-hillary-clintonsemailaccount-geheime-ufo-informatie&catid=34:ufo&Itemid=47
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Griekenland kiest waarschijnlijk toch voor Rusland
Alhoewel er ogenschijnlijk een voorlopig akkoord is over het
aanblijven van Griekenland in Europa, rommelt het aan alle kanten.
Niet alleen eist Griekenland herstelbetalingen van Duitsland voor de
Tweede Wereldoorlog, maar ook heeft Premier Tsipras over enkele
weken een ontmoeting met Poetin in Moskou.
De nieuwe Griekse regering heeft zich natuurlijk vanaf dag één al in
een spagaat bevonden. Ze moesten zich proberen te houden aan
hun verkiezingsbelofte en aan de andere kant ook proberen wat
liquide middelen beschikbaar te hebben zodat het land niet in een
totale chaos zou wegzinken. Er is nu een soort tussenoplossing
bedacht, waarbij Griekenland ogenschijnlijk akkoord gaat met de
eisen van Brussel, maar in de achtergrond druk bezig is met andere
routes. Zo is Griekenland op dit moment wanhopig om 2 miljard Euro
bij elkaar te scharrelen die ze aanstaande vrijdag moeten betalen aan het IMF, ECB en Goldman Sachs. De
grote vraag is of dat gaat lukken omdat het steeds moeilijker en duurder wordt voor Griekenland om geld op
de kapitaalmarkten te vergaren. We komen nu op een punt terecht dat zelfs de meest fanatieke Europaaanhangers beginnen in te zien dat het waarschijnlijk onmogelijk zal zijn om Griekenland binnenboord te
houden. Volgens deze Eurofielen zijn ze in Athene knettergek geworden door te eisen dat Duitsland
herstelbetalingen gaat doen voor aangerichte ellende in de Tweede Wereldoorlog. Ondertussen is de ECB
begonnen met bijdrukken. Geld waarvan niets terechtkomt bij de burger, maar wat blijft hangen aan de
strijkstok van diegenen die al bulken van het geld. Hoe dat in de praktijk werkt kun je zien aan de
aandelenkoersen de afgelopen week in Duitsland en in Griekenland. Bovenstaande grafiek is illustratief voor
wat er verder gaat gebeuren. De rijken zullen steeds rijker worden en het verschil met de armen met de dag
groter. Dit geldt zowel voor landen als voor individuen.
Er stond oorspronkelijk een trip naar Moskou gepland voor Tsipras op 9 mei in verband met de herdenking
van het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar volgens een Griekse regeringsfunctionaris gaat Tsipras
nu al eerder, op 8 april, naar Moskou voor een gesprek met Poetin. Ondertussen doet Tsipras zijn uiterste
best om miljarden Euro‟s bij elkaar te sprokkelen die hij aan het IMF gaat betalen, die dit geld weer gebruikt
om door te sluizen naar de zakken van de machthebbers in Oekraïne. Bron: Zerohedge 1, Zerohedge 2
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9067:griekenland-kiest-waarschijnlijktoch-voor-rusland&catid=37:wereld&Itemid=50
De politieke visie van Leo J.J. Dorrestijn op de Griekenland problematiek
Waarom Duitsland de Grieken van repliek moet dienen
De EU is niet in staat gebleken om de Grieken het verschil tussen rechten en plichten te leren. De
belangrijkste reden is dat de Grieken schaamteloos de toezeggingen van hun (regerings)vertegenwoordigers
beschouwt als onderhandelingstactiek en desnoods teruggrijpen op de Tweede Wereldoorlog en het recht
op herstelbetalingen. Alsof de financiële en politieke maffia in Griekenland de rechtmatige opvolgers zouden
zijn van de eventuele aanspraken van Griekse oorlogsslachtoffers.
Maar de Grieken hebben daarnaast de beschikking over een handvol actuele argumenten om zich niets aan
te trekken van de internationale eisen. Ze kunnen terecht wijzen op de Spaanse politieke en financiële maffia
die nog steeds ongestoord zijn gang kan gaan, ondanks de onthulling van het ene schandaal na het andere.
En met „voorbeelden‟ als Italië en Frankrijk is het al niet veel beter gesteld waar het gaat om teveel
ambtenaren, de invloed van vakbonden, te lage pensioenleeftijd, te veel corruptie en belastingontduiking, te
„politieke‟ rechters en te veel EU-subsidies. Alleen de landbouwsubsidies voor Frankrijk in de afgelopen
jaren omvatten een bedrag dat dicht in de buurt van de Griekse EU-„leningen‟ komt.
En hoewel in Frankrijk kerk en staat méér gescheiden zijn dan in Duitsland, heeft met name de roomskatholieke kerk nog veel invloed en financiële macht. In dit opzicht zijn de macht en eigendommen van de
Grieks-orthodoxe kerk zondermeer vergelijkbaar met die van de kerken in Duitsland en Frankrijk. Er wordt
nauwelijks belasting betaald en de kerkelijke organisaties vormen een staat in de staat. Toch is Berlijn het
beste in de positie om de Grieken een serieuze waarschuwing te geven: Duitsland heeft een lager
welvaartsniveau, een hogere pensioenleeftijd, een beter (eerlijker) belastingsysteem en een grotere
solidariteit dan de Grieken. Bovendien laten de Duitsers zich niet ongestraft chanteren met meer
vluchtelingen en gelukzoekers of andere Griekse dreigementen.
Het belangrijkste is echter dat een waarschuwing aan de Grieken impliciet een waarschuwing aan Brussel,
Parijs, Rome en Madrid inhoudt. Namelijk dat er snel iets moet veranderen, want de maat is vol.
L.J.J. Dorrestijn
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Jaarlijks lekt 3,8 biljoen liter water weg in huishoudens VS
17/03/15 - 21u48 Bron: ANP - © thinkstock.
Jaarlijks lekt er in Amerikaanse huishoudens naar schatting 3,8
biljoen liter water weg. Boosdoeners zijn lekkende kranen, douches,
kapotte wc's, ondeugdelijke tuinsproeiers en andere kapotte
huishoudelijk apparaten. Het Amerikaanse milieuagentschap EPA
heeft de berekening gemaakt in verband met de actie 'fiks een lekweek'.
"Mensen zien een paar druppels uit hun douchekop, sproeier of keukenkraan komen en het lijkt niet zoveel",
verklaart een woordvoerster van de EPA de gigantische waterverspilling. De hoeveelheid verloren water is
goed voor 40 miljoen zwembaden of 24 miljard badkuipen, meldde de krant Washington Post vandaag.
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2255187/2015/03/17/Jaarlijks-lekt-3-8-biljoen-literwater-weg-in-huishoudens-VS.dhtml

Kopen van politici, beste investering ooit
Het komt niet vaak voor dat er officiële cijfers beschikbaar komen
over het kopen van politici. Ze hebben daar een mooi woord voor:
lobbyen.
Eindelijk zijn er nu onderzoeksresultaten die aantonen dat voor
bedrijven het kopen van politici één van de, zo niet dé meest
winstgevende investering is.
Het is zo langzamerhand een bekend feit dat landen niet bestuurd
worden door mensen die gekozen zijn door het volk, de zogenaamde
volksvertegenwoordigers, maar door de grote bedrijven en bankiers.
Het verwarrende is dat politici desondanks nog steeds
volksvertegenwoordigers worden genoemd. Uiteraard zijn ze dat allang niet meer, behalve in verkiezingstijd
dan druipen de zalvende woorden uit hun mond. Daarna is het over en sluiten en houden ze zich bezig met
werkelijke zaken en dat zijn de belangen van grote bedrijven en bankiers.
Nu is er in Amerika een onderzoek uitgevoerd door de Sunlight Foundation. Ze hebben miljoenen bestanden
van bedrijven doorzocht, op zoek naar contributies voor bepaalde partijen en/of campagnes, zogenaamde
lobby onkosten en onkosten gemaakt om politieke goodwill te verkrijgen.
Dat zijn termen die gebruikt worden om het kopen van politici te omschrijven. Daarnaast zijn er natuurlijk nog
de andere bedragen die onder de tafel worden betaald of via offshore bankrekeningen. En de betalingen in
de vorm van lucratieve baantjes na afloop van de politieke carrière.
Deze laatste “onkosten” zijn uiteraard niet meegenomen in het onderzoek van de Sunlight Foundation,
simpelweg omdat ze nergens op papier staan.
Dan nog blijkt dat bedrijven en banken voor iedere Dollar die ze spenderen aan het kopen van politici daar
760 Dollar mee verdienen. Oftewel een rendement van 75.900 procent. Dat is nergens anders zo snel en
gemakkelijk te verdienen.
Het zal misschien daarom ook niemand verbazen dat de hoogste “opbrengsten” door omkoping, pardon
lobbying, werden verkregen door Wall Street. Het grappige is dat zij die in Amerika het meeste geld op deze
manier “verdienden” vaak niet eens Amerikaans waren. Zoals bijvoorbeeld UBS, Credit Suisse en de
beruchte Deutsche Bank. Het zal ook niemand verbazen dat bij de Amerikaanse ondernemingen die op deze
manier het meeste geld binnenharkten, namen voorkomen zoals JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Wells
Fargo en Bank of America.
Dit is wat wij tegenwoordig democratie noemen; de ultieme combinatie van kapitalisme en corruptie.
Een volkomen zieke en totaal verrotte maatschappij waarbij de bevolking iedere keer wordt bedonderd waar
ze bij staan en iedere keer maar weer, net zoals vandaag in ons land, iedereen braaf kruisjes zet in
stemhokjes om de volgende generatie graaiers op het pluche te plaatsen.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9065:kopen-van-politici-besteinvestering-ooit&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Je ziel aan Satan verkopen, wat is dat en wat levert het op?
Afgelopen weekend had ik een vriend op bezoek. Na verloop van tijd
zijn we wat drumrifjes gaan proberen op mijn bescheiden drumstel.
Hij had mij wat technieken laten zien van Nicko McBrain, de drummer
van Iron Maiden. Dat geprobeerd hebbende ben ik „s avonds nog
eens even naar wat concerten van Iron Maiden gaan kijken op
YouTube. Natuurlijk kende ik de band wel, maar als je eens inzoomt
kom je vaak tot ontdekkingen die je niet doet als je gewoon een
beetje luistert in het voorbij komen van een nummer op de radio. Al
vrij snel werd me duidelijk dat Iron Maiden zuiver het satanisme
vertolkt. Toen ik besloot om eens de tekst van het openingsnummer
van een concert uit 2014erbij te pakken, was ik extra verrast. Het
nummer „Moonchild‟ vertolkt openlijk de kinderofferrituelen die bij het
Satanisme horen. Een klein stukje uit de lyricsmoet dat de oplettende
lezer wel verduidelijken: “Don‘t you dare to save your son, Kill him now and save the young ones, Be the
mother of a birth strangled babe, Be the devils own, Lucifer‘s my name.” En natuurlijk staan tienduizenden
mensen dat mee te zingen. Voor velen zal de conclusie dat hier een kindoffer besproken wordt wellicht
vergezocht zijn, maar dan weten die mensen nog te weinig van het Satanisme. Overigens wordt in religie
ook gesproken over offers. In het bijbelboek Genesis stelt God Abraham op de proef en vraagt hem zijn
oudste zoon te offeren. Abraham luistert hier gewillig naar, tot in het boek beschreven wordt hoe God
ingrijpt. Los van de vraag of de bijbel niet een vangnet is en gebaseerd is op veel waarheid, is het
opmerkelijk dat dit verzoek in eerste instantie niet als vreemd door Abraham ervaren wordt. Overigens offert
de God van de bijbel ook zijn eigen zoon op. Het principe van kindoffers is zuiver Luciferiaans oftewel
satanistisch. En denkt u nu niet dat dat iets is van duizenden jaren geleden. Het gebeurt hier en nu in de 21e
eeuw. Het offeren van de eerstgeborenen is een wens van de heerser van deze matrix-gevangenis.
Het nummer barst van de Aleister Crowley symboliek. In feite wijken de ideeën van Crowley mijns inziens
niet zo veel af van de Talmoed van het joodse volk. Crowley heeft het alleen in een populaire verpakking
geplaatst en behapbaar gemaakt voor iedereen. Het satanisme is door hem als het ware mainstream
geworden en iedereen die maar wil kan nu in deze nieuwe religie stappen. De grote musici ter aarde waren
allemaal Crowley aanhangers. We kunnen met een gerust hart stellen dat iedereen in de muziekindustrie
slechts en alleen doorbreken kan als hij/zij, zijn/haar ziel aan de Satan verkocht heeft. Madonna is een
typisch voorbeeld van iemand die als een hogepriesteres binnen de Saturnus cult (het satanisme) opereert.
Haar optredens barsten van de symboliek. Maar niet alleen Madonna; waar je ook kijkt zie je de satan
verering en de illuminatie symbolen. De betiteling van die symboliek met „illuminatie‟ is eigenlijk niet
helemaal correct, want de illuminatie zijn slechts de toplaag van een geheim genootschap binnen de grote
Saturnus cult die deze aarde namens de grote architect Lucifer in haar greep houdt. De piramide
machtsstructuren bevatten meerdere genootschappen en ridderordes. Uiteindelijk zijn de toplagen daarvan
allemaal afstammelingen van de farao-bloedlijnen via de Abraham stamlijnen. Feitelijk zijn zij allemaal dus
van Joods of liever gezegd Egyptisch bloed, waarbij die bloedlijnen zuiver gehouden worden via inteelt. Alle
wereldleiders; toplagen van de muziek- en filmindustrie; toplagen van religies; toplagen van het
bedrijfsleven; toplagen binnen de wetenschap, ruimtevaart and you name it; zijn afstammelingen van de
faraobloedlijnen. Zij zijn de hybride mensen die gewone mensen binnen de Saturnus cult inwijden. Mensen
die niet afkomstig zijn uit de bloedlijnen kunnen mee profiteren van het Luciferiaanse machtsblok dat „de
matrix-tent‟ runt. Zij kunnen hun ziel aan de duivel verkopen (duivel, zijnde Satan, zijnde de grote architect
van deze matrix-bubbel). Toetst u maar eens “sold my soul to the devil” in op YouTube en u krijgt een aardig
overzicht.
De reden dat ik spreek over hybride mensen, ligt overigens verscholen in het feit dat de matrix-zeepbel
waarin wij leven omkleed is met meerdere lagen. Meerdere dimensionele lagen. Wij worden in de lagere
driedimensionale-tijd-en-ruimte-laag gehouden. Er zijn ook “wezens” die een dimensie hoger leven. De
hybriden-soort bestuurt de aarde namens de grote architect; namens Lucifer. Uiteindelijk is de matrix-realiteit
waarin wij leven echter een zeepbel in het oneindige continuüm van de onverwoestbare schepping. Die
zeepbel heeft steeds nieuwe voeding (nieuwe zeep) nodig om de oppervlaktespanning in stand te houden.
De zeepbel mag natuurlijk niet exploderen. De zielenenergie die geoogst moet worden van de mens (door
de hybride soort), houdt de zeepbel in stand. Buiten de zeepbel is de menselijke ziel echter onderdeel van
de oneindige zee; de oneindige scheppende goddelijke kracht. Die God die de grote architect toestond die
zeepbel te creëren en zielen binnen de zeepbel te lokken, die kan de zeepbel ook weer in 1x doen
verdwijnen. Lucifer, de grote architect van de zeepbel (die ik de Saturnus matrix noem), is de baas over
deze zielen-test-zeepbel. Hij heeft de zeepbel gebouwd. Een zeepbel bestaande uit meerdere dimensionele
lagen. In sommige lagen bevinden zich bijvoorbeeld de illusie van engelen en demonen. Deze kunnen zich
in de driedimensionale laag vertonen aan zielen die een ontwakend bewustzijn hebben, zodat zij in angst of
in religieus “besef” gehouden kunnen worden en daarmee afgestemd blijven op de frequentie van het matrix-
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Wifi-netwerk. Ook heeft Lucifer binnen die lagen van de zeepbel de illusie van hemel en hel gecreëerd. In
feite schiep hij de zeepbel naar het beeld van de oneindige zee van goddelijkheid; alleen daarin heeft hij
geen exclusieve macht. Daarin is de macht gedeeld met alle vrije zielen. Daarin is iedere ziel een
waterdruppel in de goddelijke zee en vormt het collectief van druppels de zee door de onderlinge cohesie.
Waarom dan die God (die zee waar we zelf onderdeel van zijn) het Lucifer toestond om de zeepbel te
creëren is een goede vraag. En is Lucifer dan ook niet gewoon een onderdeel van die zee? Is Lucifer niet
gewoon een deel van de collectieve goddelijke kracht? Dat zou zomaar eens de juiste conclusie kunnen zijn.
Zou het kunnen dat de matrix-zeepbel een testcase is voor de ziel, zoals je duister nodig hebt om te weten
wat licht is?
Natuurlijk moet ik bekennen dat ik zuiver filosofisch aan het rederneren ben en niet met religieuze teksten op
de proppen kan of wil komen om dit te onderbouwen. Ik zou zeker niet voor religieuze teksten kiezen, omdat
die teksten juist tot deze matrix-illusie behoren en geschreven zijn omdat wij die hoger dimensionale
zeepbel-lagen kunnen ervaren of voelen. De menselijk ziel wordt verleid om binnen die zeepbellagenstructuur van de matrix te blijven. Het beste wat we echter kunnen doen is: teruggaan naar de zee die
de zeepbel omringt. Misschien is „een zeepbel in een zee‟ niet zo‟n goede allegorie, want de druk zou de
zeepbel al snel doen knappen. In dat kader zou een zeepbel in de lucht zoals uit een bellenblaas-potje van
kinderen komt een beter vergelijk zijn.
Waarom kaart ik dit alles aan? Dat ligt in het feit dat we overal om ons heen kunnen zien dat het satanisme
bestaat. Feitelijk kunnen we de Saturnus cult overal om ons heen waarnemen in symboliek, in films, in
muziek, in bedrijfslogo‟s en in religieuze symboliek. Dat valt te ontkennen, maar dat is ongeveer te
vergelijken met een wandeling door de natuur en het ontkennen dat groen een veel voorkomende kleur in de
natuur is. De symboliek wordt ons letterlijk opgedrongen. Je hoeft niet eens zo heel erg goed te kijken. We
kunnen dus met een gerust hart stellen dat de Saturnus cult (het satanisme) zich op sleutelposities in de
maatschappij genesteld heeft. Zangeres Katy Perry legt indit filmpje uit hoe zij haar ziel aan de duivel
verkocht. Duivel staat dan in de volksmond voor Satan en Satan is feitelijke de grote architect van deze
matrix-zeepbel. Het lijkt er dus op dat „het verkopen van je ziel‟ een stap richting succes is. We hebben het
dan wel over succes binnen die zeepbel. Binnen die zeepbel is die grote architect de baas; Lucifer/Satan.
Om de zeepbel in stand te houden heeft Lucifer steeds scheppende kracht nodig. De oppervlaktespanning
van de (multidimensionale gelaagde) zeepbel moet op niveau blijven. Hiervoor zijn zieloffers nodig. Die
offers doen de scheppende kracht van de ziel naar de rand van de bel vloeien en houden de cohesie in
stand (in de beeldspraak). Het ultieme offer is het doden van een pasgeboren kind, zo blijkt uit studie van het
Satanisme. Maar dat offer zijn mensen blijkbaar bereid te maken. Er komt namelijk nogal wat voor terug. Het
geeft rijkdom binnen deze matrix. Het geeft garantie op een onbezorgd leven. Het geeft zelfs garantie op
eeuwig leven. Ray Kurzweil en zijn vriendjes zijn dat ondertussen al aan het bouwen via nano-technologie.
In 2045 zijn we dan binnen deze matrix onsterfelijk. En of je je ziel nu via de religie of rechtstreeks aan de
Saturnus cult uitgeleverd hebt is dan om het even. Je wordt beloond binnen deze zeepbel; binnen deze
matrix-illusie; binnen deze testcase.
De grote vraag is natuurlijk of we binnen een illusie gehouden willen worden; of we binnen deze zeepbel
gehouden willen worden. Als we toch weten dat onze ziel buiten die matrix onderdeel van God is en dus
almachtig en scheppend is, dan willen we toch niet binnen die zeepbel blijven? Het punt is dat onze ziel nog
verbonden is met haar origineel buiten de matrix. Het deel wat binnen de matrix is afgedaald, is als het ware
via kwantumverstrengeling verbonden met het origineel. Het matrix-WiFi-netwerk houdt onze
zender/ontvanger echter buiten dat frequentiegebied, waarbinnen we die kwantumverstrengeling kunnen
ervaren. Angst, problemen, ziekte en allerlei andere zaken binnen deze matrix, houden onze pijnappelklier,
maar ook ons DNA afgestemd op de matrixfrequentie. Die softwarecode van deze zeepbel-illusie moet
ervoor zorgen dat wij de kwantumverstrengeling met onze zielenbron in het goddelijke al – het water / de
lucht die de zeepbel overal omringt – vergeten of niet meer ervaren. Verkoop je je ziel aan de Saturnus
architect (Satan), dan hoeft jouw ziel niet meer via angst en problemen weggehouden worden van die
kwantumverstrengeling; je hebt die dan zelf al vrijwillig opgegeven. Dat maakt de weg vrij voor succes
binnen deze matrix-illusie. Dat is wellicht erg verleidelijk, maar vergis je niet; je kiest ervoor om de echte
vrijheid buiten die zeepbel op te geven. Het grote probleem voor Satan, Lucifer en al zijn aanbidders binnen
deze matrix, is dat zij weten dat de goddelijke kracht die de matrix omringt altijd sterker zal zijn. Zij denken
dat als ze maar miljoenen bloedoffers brengen, die zeepwand wel dik genoeg zal blijven om voor altijd dat
machtsblok binnen die bel te kunnen ervaren. Maar het moment komt dat die illusie knapt. De zeepbel zal
ontploffen. Er ontwaken steeds meer mensen. De echte ontwaking, waarbij mensen hun
kwantumverstrengeling met hun ziel buiten de matrix gaan ervaren staat nu te gebeuren. Die
kwantumverstrengeling zal de zeepbel zowel van binnen als van buiten doen knappen. Dan zijn we terug bij
de scheppende kracht. Dan weten we dat licht beter is dan duister; dat scheppen beter is dan destructie; dan
is de ziel volleert en zijn we weer scheppers. Laat uw ziel niet verleiden tot rijkdom en succes binnen deze
test-case; ga uw echte zielen-kwantumverstrengeling ervaren en help mee de zeepbel te doen exploderen.
Bron linkvermeldingen: lyricsfreak.com, Wikipedia.org
http://www.martinvrijland.nl/2015/03/16/je-ziel-aan-satan-verkopen-wat-is-dat-en-wat-levert-het-op/
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Belarus of wel Wit-Rusland
Aangeleverd door; Leo J.J. Dorrestijn; Kaart van Wit Rusland / Belarus
BELARUS : Springplank naar de Baltische regio - Door V. Remouchamps
Ik werd door een collega gewezen op het feit date er in de huidige controverse tussen Oekraïne en Rusland,
nauwelijks informatie bestaat over Belarus. Het buurland van de Baltische staten Letland en Litouwen is één
van de trouwste bondgenoten van president Putin en vormt een directe bedreiging voor Kiyv in het zuiden en
Baltische staten in het noorden. Het is, zo schrijft hij, alsof aan dat land de huidige ontwikkelingen in
Oekraïne volledig voorbijgaan. Dat is natuurlijk opmerkelijk.
Alexander Lukashenko, president van het land, heeft al sinds 1991 met gemanipuleerde
verkiezingsuitslagen zijn ambtstermijn telkens weten te verlengen[1] en is sinds de ineenstorting van de
Sovjet Unie in 1990 het langst regerende staatshoofd van Belarus. Lukashenko heeft na de val van het
communisme veel van de Sovjet-Unie geërfde instituties in stand gehouden.
Voorbeelden zijn het in staatsbezit houden van de belangrijkste industrieën en het in zijn oor-spronkelijke
vorm handhaven van de Komitet Gossudarstwennoi Besopassnosti, beter bekend als de KGB. Wanneer er
een wedstrijd voor het meest onvrije land in Europa zou worden georganiseerd, dan zou het een nek aan
nek race worden tussen Minsk en Moskou, waarbij het lang onzeker blijft wie als winnaar over de streep
gaat.In 2000 sloten Belarus en Rusland een verdrag waarin voorzichtig werd gehint op een “Staten Unie”.
Op 11 december 2007 verschenen er berichten dat er sprake zou zijn van het creëren van een nieuwe staat.
Op 27 mei 2008 liet Lukashenko weten dat hij de – toen minister-president – Putin beschouwde als de
“Prime minister” van de nieuw te vormen staat Rusland-Belarus. Optisch heeft Lukashenko door de
ontwikkelingen in 2014 en 2015 kennelijk vastgesteld dat de status van “vriend-schappelijke
broederrepublieken”, zoals Belarus en Oekraïne vóór 2014 nog werden genoemd, een loze camouflage
vormt voor Putins werkelijk bedoelingen met beide “broedervolken”. Lukashenko heeft zich wellicht
gerealiseerd dat zijn land bij een eventueel volgend dispuut dezelfde behandeling te wachten staat als
“broederrepubliek” Oekraïne in 2014. Vermoedelijk door die overwegingen is Lukashenko onverwacht
“onafhankelijke” meningen gaan ventileren over het door het Kremlin in Oekraïne gevoerde beleid. Die mate
van onafhankelijkheid moet echter niet overdreven worden.
Minsk gebruikte weliswaar chauvinistische spierballenretoriek over nationale identiteit en onschend-baarheid
van territoriale grenzen, maar verder bleef het stil.
Hoewel die uitspraken bevestigen dat Lukashenko van Moskou af en toe wat afkeurende geluiden mag laten
horen, blijft Lukashenko lid van het koor Kremlin-enthousiasten dat liederen zingt die door Moskou worden
opgedragen. De zelfstandigheid van Belarus bestaat slechts op papier en Minsk was, is en zal ook in de
toekomst niet meer dan een ondergeschikte bondgenoot van Rusland blijven. Lukashenko doet wat Putin
hem opdraagt en mocht hij ineens de kont tegen de krib gooien, dan zijn zijn dagen geteld en zal hij
simpelweg “kalt gestellt” worden.
Voor Putins greep naar de Baltische staten vormt Belarus een uitstekende springplank en dus zal de
samenleving in Belarus rijp gemaakt moeten worden voor die sprong. Ook hier zal destabilisatie het
belangrijkste instrument zijn. Maar ….het zal op een beheerste manier moeten gebeuren, omdat volledige
desintegratie van Belarus te hoge kosten met zich mee zal brengen. Het zal vermoedelijk voldoende zijn om
regionale onrust te genereren, die zich als een olievlek over het land verspreidt en uiteindelijk ook de
Baltische staten, Letland voorop, zal bereiken. Het vermoedelijke scenario zal – gezien de succesvolle
ervaringen in Georgië en Oekraïne – in Belarus er als volgt uitzien:
Putin verklaart in een TV interview dat Belarus, net als Kazachstan, Letland en Oekraïne geen
zelfstandige naties zijn met een eigen identiteit, omdat ze altijd deel hebben uitgemaakt van Rusland.
Een opmerking die vanuit historisch standpunt eenvoudig te ontkrachten is, maar door de
geprogrammeerde Russische media gepassioneerd rondgebazuind zal worden en door het merendeel
van de Russische bevolking wordt gedeeld. Onrust maakt zich vermoedelijk snel meester onder
etnische entiteiten in de betreffende landen.
Nu de identiteit van landen publiekelijk ter discussie is gesteld, is de volgende stap het “onder de hoede
nemen van dat land”. De samenleving is verdeeld en de legitieme regering lijkt “niet in staat te zijn de
onderdanen te beschermen”. Putin zal frequent accentueren dat Rusland een land is met een eigen
identiteit, dat de instrumenten bezit om groepen van een verontruste samenleving wel de gewenste
bescherming te bieden. “Uw grenzen zijn kunstmatig, historisch weerlegbaar, feitelijk onecht en het
resultaat van de grootste geopolitieke ramp uit de geschiedenis van de twintigste eeuw”.[2]
Genereren van onrust in Letland is alleen mogelijk als de bevolking in de grensgebieden met Belarus de
ijzeren vuist van Moskou voelt.
Putin zal onder het motto van Lenin; ‖Vertrouwen is goed maar controle is beter‖, besluiten het
initiatief naar zich toe te trekken en hij zal “het beschermen van Russische bevolkingsdelen buiten
Ruslands grenzen” uit de kast halen om bepaalde stappen op het territoir van Belarus te
rechtvaardigen. Immers, de onrust onder het grote percentage Russisch-sprekenden (waar-onder
uiteraard veel Putin-enthousiasten) in Letland is zo groot geworden, dat Putin dan om bescherming is
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gevraagd daar hij het grondgebied van een soevereine staat niet zonder steun van de bevolking wil
betreden.
Belarus zal zich, zoals eerder in de tekst al is benadrukt, om moverende redenen niet kunnen verzetten
tegen een dergelijk scenario. Overigens zal Putin zich aan een eventueel verzet van de Belarus-leiding, niets
gelegen laten liggen. Bij de uitvoering van het scenario zal Putin dit keer wel willen voorkomen dat onrust en
opstanden in het westen van Belarus net als in het oosten van de Oekraïne resulteren in het ontstaan van
een equivalent van de proxy republiekjes in Oost-Oekraïne; de DPR en LPR.[3] De kans is groot dat gezien
de verdeeldheid en besluiteloosheid in resp. van het tandeloze Westen zo´n scenario opnieuw succes zal
hebben.
Ook voor het destabiliseren van Letland zal ongetwijfeld het succesvolle scenario in Oekraïne worden
gevolgd:
Mobiliseren van Russisch gezinde etnische entiteiten in Letland door het activeren van groepen die in
staat zijn om interne onrust te realiseren. Bij voorkeur gesteund door :
Destabilisatie van “buitenaf”. Destabilisatie in dat deel van Belarus dat grenst aan het westelijke
grensgebied met Letland, zou kunnen leiden tot het vormen van een ―Peace Keeping‖
Eenheid (uiteraard geleid door Rusland) die bij een niet effectief optreden van Belarus te hulp zal
worden geroepen om “het gevaar van verdere escalatie te verhinderen”.
Creëren van een “Letgales Peoples Republic” in de meest oostelijke provincie van Letland.
Ingrijpen á la Donetz en Luhansk, als de onrust zijn hoogtepunt heeft bereikt.
Realiseren van een “spill over” effect naar het noordelijk gelegen Estland dat ook al een grote groep
potentiële “te beschermen Russisch sprekenden” huisvest.
Aandringen op het ontplooien van een door Moskou geleide “Peace Keeping Operation” in de regio! Met
Belarus als uitvalsbasis
Zowel in het Belarus- als Letland-scenario zijn Rusland gezinde, maar etnisch Belarussische agenten
essentiële instrumenten om dat te bereiken. Deze worden vermoedelijk gerekruteerd uit het vorig jaar
opgericht “Russische Vreemdelingenlegioen”, de Russische variant van de Franse elite-eenheid waarin
talloze militairen van velerlei nationaliteiten onderdak krijgen. Opvallend veel militairen uit Belarus. Een
militaire structuur die in het Westen nog te weinig bekend is.De “Legionairs” hebben hun militaire opleiding in
Rusland gekregen en vermoe-delijk ondergaan de meeste huurlingen de initiële en/of aanvullende opleiding,
training en oefening in het bij Rostov aan de Don gelegen uitgestrekte en goed geoutilleerde
opleidingscentrum. Na de succesvolle vol-tooiing daarvan worden ze ingezet bij operaties in Oost-Oekraïne
om de nodige gevechtservaring op te doen. Zij zullen de hoeksteen zijn van de krachten die onrust-haarden
in West-Belarus zullen initiëren en stimuleren. Na het succes in Belarus zullen ze hun destabiliserende werk
voortzetten in Letland met als belangrijkste doel om sturing te geven aan de oprichting van een proxy
republiekje in Letland: de “Latgales Peoples Republic”!
Wanneer Putin de ontwikkelingen in Belarus en Letland beheerst en stuurt, kan hij zijn volgende geopolitieke
plannen verwezenlijken:
Letland losweken uit de greep van de Europese Unie. Putin is er al in geslaagd om binnen een aantal
landen van de Europese Gemeenschap voldoende interne verdeeldheid te kweken.[4]
Letlands lidmaatschap van de NAVO ter discussie stellen. Dat moge wat al te onwaarschijnlijk klinken,
omdat de NAVO onder artikel 5 de veiligheid van Letland garandeert. Doch het zou geen historisch
unicum zijn. Frankrijk maakte tussen 1966 en 1996 ook geen deel uit van de militaire structuur van de
NAVO; vanaf 1996 tot aan 3 april 2009 maakten de Fransen een voorbehoud met betrekking tot militair
optreden. Een dergelijke constructie zou met het aan de macht komen van een Russisch gezinde
Letlandse regering zeker tot de mogelijkheden behoren.
Het bezit van de havenstad Riga. In de periode van de Sovjet Unie het hoofdkwartier van de Noordelijke
Vloot, net zoals Sebastopol dat was (en weer is) voor de Zuidelijke Vloot van de USSR.
Het verschil met de situatie in Oekraïne is het feit dat Letland een EU-lid is en NAVO-partner.
Maar wat is, hoeft niet noodzakelijk zo te blijven!
Hoewel het is een ambitieus plan is, dat de nodige voorbereidingstijd kost, is het nu wel duidelijk geworden
dat Putins ambities en expansiezucht niet zijn gestild. Als Putin door destabilisatie van Belarus zijn eigen
positie heeft versterkt, heeft hij zijn handen vrij om in dat land het volgende hoofdstuk van zijn expansieplan
te gaan voorbereiden. Verder westwaarts richting de Baltische kust. Dit kan net als in de Oekraïne in
stappen gebeuren. Voorlopig is het voldoende wanneer er in de Latgale provincie een permanente haard
van onrust binnen Letland is gecreëerd met dezelfde functie als de Donetz regio in Oekraïne. Verdere
destabilisatie zal leiden tot het verspreiden van nog meer onrust in de gehele Baltische regio.
En onrust is een toestand waar Putins plannen bij gebaat zijn. Onrust leidt naar Riga en in die stad wonen
per slot van rekening ook nog duizenden Russen en Russischtaligen, achtergebleven Russen die bij de
haveninstallaties van de Noordelijke Vloot hebben gewerkt.
Belarus is in dit scenario de gewenste springplank voor Putins greep naar de Baltische regio.
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[1] Verkozen in 1994, herverkozen in 2001, 2004 en 2010. Een eventuele volgende herverkiezing zal ook
ditmaal zonder problemen worden gewonnen, aangezien hij bij de laatste verkiezing meer dan 80 % van de
stemmen op zich kon vestigen. Ongeloofwaardige percentages die alleen in dictatoriale landen zonder
tegenspraak kunnen worden geventileerd.
[2] Vrijwel identieke bewoordingen als in de “Völkischer Beobachter” op 19 september 1939 toen Hitler zijn
bedoelingen over Danzig in een toespraak openbaar maakte.
[3] DPR: Engelse vertaling “Donetz Peoples Republic”, en LPR: “Luhansk Peoples Republic”
[4] Hongarije, Turkije, Roemenië, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland en Cyprus blijken niet allemaal even
stabiele partners te zijn in het sanctiebeleid van de EU, wat een understatement is van de eerste orde.

Meer aanwijzingen komst Nibiru volgend jaar (video)
De wereld vertoont meer en meer “stuiptrekkingen” alsof er sterke
onbekende krachten aan het werk zijn.
Wat mogelijk te verklaren zouden zijn met de komst van de onbekende
planeet Nibiru.
Het komt niet vaak voor dat Nibiru of Planeet X onderzoekers een datum
geven waarop wij de passage van deze planeet kunnen verwachten.
Begin december vorig jaar schreven wij een artikel over de Amerikaanse
onderzoeker Bob Fletcher die voorjaar 2016 noemde als datum waarop wij
deze planeet kunnen verwachten.
Volgens Fletcher hebben we te maken met een planeet die ongeveer vijf keer groter is dan de aarde en
omringd is door een vijf- of zestal kleinere planeten/manen.
Verder zegt hij dat het vroegst mogelijke moment dat we deze planeet kunnen waarnemen over ongeveer
een jaar zal zijn. Tegen Kerst volgend jaar. Het zou ook wat later kunnen zijn, maar niet eerder.
Wanneer dit het geval is, zal de planeet zichtbaar worden als een heldere ster aan de hemel en de passage
en de gevolgen voor de aarde zullen daarna niet lang op zich laten
wachten.
Iemand die ongeveer vergelijkbare voorspellingen doet is Kameran
Fally. Deze in Engeland woonachtige wetenschapper en bankier
van Iraakse afkomst verkeert in de hoogste kringen en adviseert
zowel de Britse als de Iraakse overheid.
De tijdlijn zoals Fally die aanhoudt, komt in grote lijnen overeen met
die van Bob Fletcher.
De planeet heeft een roodachtige kleur vanwege ijzeroxidatie en
laat ook een rood “stofspoor” achter zich.
De planeet is ongeveer vijf keer zo groot als de aarde en vormt een
klein mini zonnestelsel met ongeveer 5 manen of kleine planeten
die het omringen.
Ook Fallly vertelt het verhaal dat overheden er alles aan zullen
doen om de komst van Nibiru zolang mogelijk verborgen te houden,
terwijl de elite in het geheim wel allerlei voorbereidingen treft.
De hele theorie en zijn voorspellingen aangaande de planeet Nibiru
van Kameran Fally staan in een 44 pagina groot document dat heet “A New Chance”. Een aanrader voor de
echt geïnteresseerden om te lezen.
Naast de passage van de planeet Nibiru presenteert Fally in het tweede deel van dat document ook een
theorie die hij noemt Astro-Planetologie.
Het is een theorie die er vanuit gaat dat planeten een soort biologische levensvormen zijn met bewustzijn.
Hoe de zon en de planeten in ons zonnestelsel samenwerken als een familie, waarbij de zon de richting
aangeeft en de andere planeten volgen.
Ook wordt in dat deel van het dokument door Fally duidelijk gemaakt welke belangrijke rol Nibiru speelt in
het geheel. Dat de zon als een soort veldverkenner en beschermer werkt voor de hele familie, ons
zonnestelsel.
Project Camelot heeft een uitgebreid interview gehouden met Kameran Fally. De video van dit interview
staat hieronder, met de kanttekening dat het eerste uur grotendeels wordt gesproken over de afkomst van
Fally en de Islam. Na ongeveer een uur komt de aandacht meer te liggen op Nibiru.
https://youtu.be/Dm65i1eQpCY
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9084:meer-aanwijzingen-komstnibiru-volgend-jaar&catid=35:universum&Itemid=48
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Rusland dreigt kernraketten op Deense marine te richten
Vermoedelijk Russische onderzeeër ‗betrapt‘ in Britse territoriale wateren
De Russische strategische kernonderzeeër Yuri Dolgoryky vuurt een
intercontinentale Bulava raket af.
Rusland dreigt kernraketten op Deense marineschepen te richten als
Denemarken onderdeel wordt van het NAVO raketschild. De regering in
Kopenhagen noemt het dreigement van het Kremlin onacceptabel; de
NAVO zegt dat dit soort uitspraken „niet bijdragen aan het vertrouwen, de vrede of de stabiliteit.‟
Ondertussen is een vermoedelijk Russische onderzeeër door een visser „betrapt‟ in de Britse territoriale
wateren. Denemarken verklaarde vorig jaar augustus marineschepen ter beschikking te stellen aan het in
opbouw zijnde NAVO raketschild, dat Europa moet gaan beschermen tegen aanvallen uit bijvoorbeeld Iran.
Rusland ziet het schild echter als een grote bedreiging voor zijn nucleaire afschrikkingsmacht, en
waarschuwt daarom al jaren voor een nieuwe koude oorlog.
De Russische ambassadeur in Denemarken zei in een interview met de krant Jyllands-Posten dat hij denkt
dat de Denen niet goed beseffen wat de gevolgen van deelname aan het raketschild zullen zijn. „Als dat
gebeurt zullen Deense oorlogsschepen het doelwit worden van Russische kernraketten.‟
Russische onderzeeër betrapt in Britse wateren
De 46 jarige Britse visser Angus Macleod ontdekte in de nacht van vrijdag op zaterdag een vermoedelijk
Russische onderzeeër onder zijn trawler, de Aquarius. De onderzeeër zou geprobeerd hebben los te komen
uit de netten van de vissersboot. Uiteindelijk brak het touw waarmee de netten aan de boot zijn bevestigd,
waarna het door de schroef van de Aquarius aan stukken werd gescheurd.
„Als de onderzeeër naar dieper water was gevaren dan zouden wij mogelijk samen met hen zijn gezonken,‟
zei Macleod, die nadat de onderzeeër was losgekomen uit de netten in staat was om terug naar de haven te
varen.
Onlangs werd een naar verluid Russische onderzeeër ook al betrapt in de territoriale wateren van Zweden.
Xander - (1) Zero Hedge

Wie heeft de meeste macht in de VS? Wat zijn gevolgen voor Rusland?
P.C. Roberts was ooit staatssecretaris van financien onder president Reagan, en mede eindredacteur van
de Wall Street Journal.
The Saker heeft Russische voorouders en was intelligence officier en als zodanig aanwezig in Moskou ten
tijde van de Jeltsin coup en bij de oorlog in Joegoslavië.
De vraag 'Wie heeft de macht in handen in deze wereld' komt aan de orde, en PCR windt er geen doekjes
om.
Over het wereldbeeld van de Russen heeft hij een opmerkelijke mening:
"Voor zover ik begrijp uit mijn vele media-interviews met de Russische media, is er geen Russische
bewustzijn van de Wolfowitz Doctrine.( Wolfowitz, 1992: „Amerika moet elk opkomend land dat de
hegemonie van de VS dreigt op te heffen, kapot maken.‟) Russen denken dat er een misverstand is over de
Russische bedoelingen. De Russische media begrijpen niet dat Rusland onacceptabel is voor de VS omdat
Rusland geen Amerikaanse vazal is. Russen geloven alle westerse bullshit over "vrijheid en democratie" en
geloven dat ze inderdaad tekort schieten op beide terreinen, maar dat ze wel vooruitgang boeken. Met
andere woorden, de Russen hebben geen idee dat zij zijn voorbestemd voor vernietiging."
Het meest pessimistisch is Roberts als het over oorlogsdreiging gaat:
"Rusland wordt gehaat omdat Rusland (en China) de hegemonie van Washington in de toekomst kunnen
beëindigen. Deze groeiende macht van Rusland en China is onaanvaardbaar voor de VS en zal leiden tot
oorlog.
Als de Russen en Chinezen geen rekening houden met een pre-emptive nucleaire aanval vanuit
Washington, zullen Rusland en China worden vernietigd."
Dit is zo'n extreem standpunt dat het bijna ongeloofwaardig is. En toch... Sheldon Adelson, de miljardair die
elk jaar 100 miljoen $ aan allerlei Congresleden schenkt, zei vorig jaar: "We moeten maar een atoombom op
Iran gooien, om ze in het gareel te krijgen."
Zie:http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Adelson-US-should-drop-atomic-bomb-on-Iran-329641
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/wie_heeft_de_meeste_macht_in_de_vs_wat_zijn_gevolgen_voor_rusland
Bron / origineel: thesaker.is
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Menselijke ontlasting bevat edelmetalen
Menselijke ontlasting bevat een aanzienlijke hoeveelheid edelmetalen, zo blijkt uit een nieuwe studie van
Amerikaanse wetenschappers.
In de uitwerpselen van mensen zitten kleine deeltjes goud en zilver, maar ook zeldzame metalen die worden
gebruikt bij de productie van elektronica, zoals palladium en vanadium.
Gouddeeltjes zijn zelfs in zo‟n grote mate aanwezig dat het lucratief zou kunnen zijn om goud te winnen uit
het riool.
Dat meldt de US Geological Survey.
Shampoo
De wetenschappers namen 58 monsters van afvalstromen in verschillende Amerikaanse riolen. Vervolgens
zochten ze met een elektronenmicroscoop in de ontlasting naar minuscule deeltjes van edelmetalen.
De hoeveelheid goud die in de uitwerpselen werd aangetroffen was vergelijkbaar met het metaalgehalte in
rotsen waaruit door commerciële bedrijven goud wordt gewonnen.
De edelmetalen in ontlasting zijn vooral afkomstig uit verzorgingsproducten, zoals shampoo en deodorant.
Ook bestaan er alcoholische dranken waarin kleine goudkorreltjes zijn verwerkt.
“Metaal zit overal in”, aldus onderzoekster Kathleen Smith. “In haarproducten en schoonmaakmiddelen
bijvoorbeeld, soms worden er zelfs nanodeeltjes gestopt in sokken om nare geurtjes te voorkomen.”
Telefoons
Met behulp van behulp van speciale chemicaliën kunnen de metaaldeeltjes mogelijk uit de afvalstroom in het
riool worden gefilterd. “We zijn geïnteresseerd in het verzamelen van waardevolle metalen die vervolgens
weer kunnen worden verkocht”, verklaart Smith in het Amerikaanse weekblad Time.
De wetenschappers richten zich ook op metalen die belangrijk zijn in de technologiesector, zoals vanadium
en koper. Die stoffen worden gebruikt bij de productie van mobiele telefoons en computers.
Koper
Eerder onderzoek van de Amerikaanse chemicus Paul Westerhof heeft uitgewezen dat in het afvalwater van
een miljoen mensen gemiddeld alleen al 13 miljoen dollar aan koper te vinden is.
“We hergebruiken al glas, papier en plastic”, verklaart Westerhof in New Scientist. “Nu veel edelmetalen
steeds moeilijker te winnen zijn, is het niet meer dan logisch om te onderzoeken hoe we deze metalen
precies consumeren en of we ze misschien kunnen hergebruiken.”
Door: NU.nl/Dennis Rijnvis

Large Hadron Collider kan Big-Bang-theorie weerleggen
De detectie van mini zwarte gaten door de Large Hadron Collider kan bewijzen dat parallelle universa
bestaan en dat er nooit een oerknal is geweest, zo zeggen wetenschappers.
Met behulp van de deeltjesversneller, die deze week opnieuw wordt opgestart, kan volgens onderzoekers
van CERN in Zwitserland worden aangetoond dat het universum oneindig oud is en dat het niet is ontstaan
vanuit een enkel punt – geen Big Bang dus.
Het vroege universum zou er heel anders uit hebben gezien. Als je terug zou gaan in de tijd, zou het
universum steeds dichter worden en een oneindige dichtheid naderen. De 27 kilometer lange
deeltjesversneller werd begin 2013 uitgeschakeld voor een upgrade.
Wetenschappers denken dat ze nu het eerste bewijs voor alternatieve realiteiten buiten ons eigen universum
kunnen gaan vinden. Het is namelijk mogelijk dat de zwaartekracht vanuit ons universum in parallelle
universa lekt, aldus de onderzoekers.
“Net zoals vele parallelle vellen papier – tweedimensionale voorwerpen (breedte en lengte) – in een derde
dimensie kunnen bestaan (hoogte), kunnen parallelle universa in hogere dimensies bestaan,” zei dr. Mir
Faizal. “We voorspellen dat zwaartekracht in extra dimensies kan lekken. Als dat het geval is kunnen er mini
zwarte gaten worden geproduceerd met behulp van de LHC.”
Hij voegde toe dat zwaartekracht vanuit ons universum naar extra dimensies kan stromen en dat dit kan
worden getest door middel van de detectie van mini zwarte gaten.
De Large Hadron Collider is de afgelopen twee jaar zodanig aangepast dat de energieniveaus zijn
verdubbeld ten opzichte van de eerste run waarbij het Higgsboson werd ontdekt. Daardoor zijn veel
krachtiger botsingen tussen subatomaire deeltjes mogelijk.
“We hebben na alle aanpassingen een bijna nieuwe machine,” zei directeur van de LHC Frédérick Bordry.
“We draaien de magneten van de LHC eerst op halve kracht warm. Over twee maanden hopen we het
apparaat op volle kracht te benutten.”
[Telegraph] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/large-hadron-collider-kan-big-bang-theorie-weerleggen/
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De Antichrist steeds dichterbij (video) : Hillary Clinton for president 2016
Volgens de christelijke leer is de Antichrist de ultieme manifestatie van het kwaad in een menselijk wezen.
Helaas voor onze wereld is er een hele grote kans dat de Antichrist
de volgende president van Amerika wordt.
In een artikel enkele weken geleden schreven wij over Hillary Clinton,
misschien wel de volgende Amerikaanse president na de
verkiezingen in 2016, het volgende:
De vrouw waarvan de democraten in Amerika graag willen dat ze
in 2016 de nieuwe president wordt, Hillary Clinton, heeft een
nieuwe bijnaam: “de slager van Benghazi”. Uit een recent
onderzoek blijkt hoe “evil” deze vrouw is en als zij gekozen wordt tot
nieuwe president dan is de Antichrist misschien toch vrouwelijk.
Na alle schandalen, de wreedheid en het vele bloed aan haar handen, komt er nu een nieuw verhaal over
wie Hillary werkelijk is, bovendrijven.
Mevrouw Clinton doet zich graag voor als een voorvechtster voor de rechten van vrouwen. Overal zie je haar
speeches geven over hoe betrokken zij is bij de vrouwenrechten en hoe zij opkomt voor hen die mishandeld
zijn en verkracht.
Hoera voor Hillary! Dit is iemand waar vooral vrouwen veel van kunnen verwachten.
https://youtu.be/9lvKOfim32U
Dan komt, uit een onverwachte hoed, de waarheid naar buiten over hoe begaan Hillary wérkelijk is met het
lot van vrouwen.
In haar vroegere jaren was deze ex first lady advocaat. Als zodanig heeft ze niet bepaald grote prestaties
geleverd, maar één van de zaken die ze gedaan heeft was de verdediging van een man die was beschuldigd
van een afgrijselijke verkrachting van een 11-jarig meisje.
Alhoewel Hillary wist dat de man schuldig was, gebruikte ze een aantal legale tactieken waarbij het meisje
werd weggezet als een “psychisch gestoorde slet”. Waarbij ze het voor elkaar kreeg dat de dader uiteindelijk
werd veroordeeld tot een minimale straf en zelfs na een paar maanden voorarrest alweer vrij kwam.
Het meisje dat na de verkrachting in een coma terechtkwam omdat ze niet alleen verkracht was maar ook
geslagen, heeft maanden in een ziekenhuis doorgebracht om te herstellen. Ze heeft daarna tien jaar lang
therapie gehad en kreeg van haar artsen te horen dat ze waarschijnlijk nooit meer kinderen zou kunnen
krijgen. Ze is nu 52, is nooit getrouwd en heeft nooit kinderen gekregen.
Deze vrouw heeft nu, voor het eerst, een interview gegeven waarin ze ondermeer het volgende zegt:
“I would say [to Clinton], „You took a case of mine in ‟75, you lied on me… I realize the truth now, the heart of
what you‟ve done to me. And you are supposed to be for women? You call that [being] for women, what you
done to me? And I hear you on tape laughing.”
De tape waar de vrouw aan refereert is een oude bandopname die boven water is gekomen. Waarin Hillary
met een verslaggever praat over deze zaak. Waar ze lacht en grappen maakt over de “handige manier”
waarop ze de dader buiten schot heeft weten te houden. Een beetje op dezelfde manier waarop ze lachte
over de dood van Gaddafi.
De bandopname volgt hieronder. Kijk, luister en oordeel zelf over of hieruit duidelijk blijkt dat Hillary Clinton
geen seconde stilstaat bij wat er dit meisje is overkomen. Natuurlijk heeft een dader recht op een advocaat
en was het in die hoedanigheid ook haar plicht om hem te verdedigen. Wanneer ze echter niet alleen
smerige tactieken gebruikt, maar er later ook nog hartelijk om kan lachen en gniffelen, zonder er ook maar
één enkele seconde bij stil te staan dat het leven van een vrouw is verwoest, dan gaat dat haar primaire
plicht als advocaat om een dader te verdedigen ver te buiten. En dat ze begaan zou zijn met het lot van
vrouwen? Voor ons blijkt mede hieruit dat dat propaganda is en geen boodschap uit een liefdevol hart.
Het bevestigt het “evil” dat Hillary Clinton heet en misschien binnenkort wel eens over het lot van de wereld
zou kunnen gaan beslissen.
Bronnen: Free Beacon, The Daily Beast
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8078:de-antichrist-steedsdichterbij&catid=37:wereld&Itemid=50
De onbekende Poetin was even weg
23 maart, 2015 | Auteur: Boudine
Gisteren kwam de Russische schaker Garri Kasparov ons
in Buitenhof (vanaf minuut 23) vertellen dat Poetin echt door en door
slecht was! Erger dan Hitler en Stalin! En hij heeft kernwapens! De
bedoeling was kennelijk dat we van angst onder de salontafel zouden
kruipen. Intussen wordt Rusland systematisch omsingeld door de
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NATO, de grote boze Breedlove, de enge Obama en andere vredesprijs winnende oorlogsmisdadigers,
maar daar gaat het niet over. Het gaat over Poetin!
Poetin was onlangs even zoek! Hij was weliswaar gewoon aan het werk, maar hij kwam een aantal dagen
niet op de tv en volgens de westerse media ben je dan zoek! Misschien wel vermoord? Was het een
staatsgreep? Had Poetin de griep? Was zijn vriendin soms aan het bevallen en hield hij haar hand vast?
Toen Poetin weer in beeld kwam, werd er zelfs gezegd dat dit Poetin misschien niet zelf was, maar een
dubbelganger.
What the Story of Putin‟s “Disappearance” Says about How the West Misunderstands Russia
A story was spun out of thin air — simply because it fit the West‘s fantasy about Russia torn by
internal conflict
Het beeld dat de media ons van Rusland schetst, is echt heel scheef. Rusland is een parlementaire
democratie, maar volgens de propaganda heerst er inRusland slechts één echte man: Poetin. De overige
142.500.481 inwoners zijn onmondige slaven. Zij komen nooit aan het woord, want de censuur is heel streng
en de oud KGB-er Poetin houdt hen allemaal in de gaten. Dat Poetin in Rusland een populariteit geniet van
ruim 80%, daaruit zou blijken dat niemand durft te zeggen dat Poetin niet aardig is. Je mag in Moskou zelfs
geen punk-concert geven in de kathedraal! Zou dat in Rome wel mogen in de Sint Pieter?
Het volgende filmpje is al een jaar oud:
Why Americans Should Cheer for Putin https://youtu.be/BOgLby3Beb0
De volgende reportage van de Russische Pravda uit 2011 gaat over de rol van Poetin in de herovering van
de Russische olie-industrie, over de criminele situatie en de bittere armoede in de jaren ‟90, de vernietiging
van de Russische industrie in die zelfde periode, over vijf mislukte aanslagen op Poetin, de huidige
economische groei en stabiliteit van Rusland. Uit deze video blijkt dat Poetin 10 jaar lang zo stil zijn eigen
gang ging, dat men zelfs in Rusland niet wist wat hij aan het doen was. Hij werd echter gesteund door de
KGB, daarom leeft hij nog! En omdat de levensstandaard in Rusland onder Poetin weer steeg, heeft hij in
Rusland nu de status van een popster.
Deze documentaire heeft al eerder op BOUblog gestaan. Hij bevat veel details over de jongste geschiedenis
van Rusland en de revolutionaire rol van Poetin na jaren van armoede en roofkapitalisme onder Jeltsin.
Toen de Sovjet Unie uiteenviel, wilde de VS de economie van Rusland volledig kapot maken. Dit alles was
goed gepland. De industrie kwam tot stilstand, de olie vloeide het land uit, de winst verdween naar de
Zwitserse banken en belasting werd er nauwelijks betaald. Het gevolg was dat er in de jaren ‟90 jaarlijks een
miljoen mensen stierven van honger, koude of andere vormen van bittere armoede!
De Russische tekst wordt ingesproken door een Engels sprekende dame. Dat is verwarrend, want als er
iemand wordt geïnterviewd, dan worden vragen en antwoorden ingesproken door dezelfde stem. De
documentaire is ook nogal verwarrend, hij springt een beetje van de Russische hak op de tak. De essentie is
echter duidelijk: Poetin heeft de door het kapitalisme gesloopte industrie zo goed mogelijk hersteld. Zijn
beleid ging ten koste van de roofwinsten van het “vrije wilde Westen” en de oligarchen. Het Amerikaanse
ideaal van unipolariteit (wereldheerschappij!) werd door Poetin doorbroken. Daarom is Rusland nu de grote
vijand van het Westen en wordt Poetin afgeschilderd als de boeman. Dat er nog steeds geen wereldoorlog is
uitgebroken, is echter te danken aan het rustige Rusland van de stille Poetin.
The Unknown Putin bestaat uit twee delen en duurt 29 en 27 minuten.
https://www.youtube.com/watch?v=qCU4C6ajgBI
https://www.youtube.com/watch?v=LRSVNPQKDkM
http://www.boublog.nl/2015/03/23/de-onbekende-poetin-was-even-weg/#more-21751
De Krim
De Krim is een schiereiland in de Zwarte Zee en heeft een rijke historie. Van Griekse bewoners in de
oudheid tot onderdeel van het kalifaat en sultanaat van het Ottemaanse Rijk in de Middeleeuwen en de
latere herovering door de Russen in de laat 18e eeuw en begin 19e eeuw.
In 1954 heeft de communistische dictator Nikita Krutschev het schiereiland cadeau gedaan aan de
toenmalige Sovjetrepubliek de Oekraïne, vanwege vermeende dapperheid, dit terwijl een groot deel van de
Oekraïners de kant van de nazi´s kozen tijdens de 2e Wereldoorlog. Enigszins begrijpelijk, vanwege de
enorme hongersnood die heerste dankzij het terreurbewind van de dictator Jozef Stalin in de jaren 30. Zo´n
7 miljoen Oekraïners hebben het leven moeten laten, evenals zo´n geschatte 33 miljoen andere burgers in
de toenmalige Sovjet Unie. Het communisme is verantwoordelijk geweest voor een van de grootste
massamoorden in de geschiedenis en heeft daarom voorgoed afgedaan als een levensvatbare ideologie.
De overdracht van de Krim ging natuurlijk zonder instemming van de toenmalige bewoners, die voornamelijk
Russen waren en nauwelijks banden hadden met het gezag in Kiev. Toen in 1991 de Sovjet Unie na meer
dan 70 jaar van armoede, geweld en ellende uit elkaar viel wilden de Krimbewoners onafhankelijk worden
van de Oekraïne en zich weer voegen bij hun oude moederland, Rusland. Dit werd verboden door het
regime in Kiev en men kreeg in plaats daarvoor een beperkte autonomie. Ze konden een eigen autonome
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regering samenstellen, maar ze bleven schatplichtig aan Kiev. Als ze zich zouden afscheiden dan vertelde
Kiev dat er een oorlog zou uitbreken en de Oekraïne met geweld de Krim innemen. Omdat de Russen zwak
stonden, vanwege de economische instorting moesten zij zich schikken in deze eenzijdige overeenkomst.
Hoewel men altijd een hunkering had naar afscheiding en terugkeer naar het moederland.
In 2013 kwam er een ´opstand´ in Kiev, gefinancierd en ondersteund door de Amerikanen en de EU om de
legitieme en democratisch gekozen regering van Janukovich met geweld omver te
werpen. Janukovich wilde nog een oplossing door middel van het uitroepen van
verkiezingen in mei 2014. Maar dit werd getorpedeerd door de opstandelingen en
Janukovich werd verdreven met geweld en een nieuwe junta geïnstalleerd met
vazallen die door de Amerikanen zijn gefinancierd. Er zijn snel drie Amerikanen
genaturaliseerd om te dienen als ministers in het huidige Oekraiense regime. Er
werden ´verkiezingen´ uitgeschreven, maar het resultaat stond al vast. De junta,
met Jatsenjuk moest premier worden en leider van het land.
Couppleger Jatsenyuk
De Krim erkende de putsch en deze junta niet en verklaarde zich onafhankelijk en scheidde zich af van de
Oekraïne na een referendum. De Krimbevolking sprak zich voor meer dan 80% uit voor onafhankelijkheid en
aansluiting bij Rusland. Hierbij werden ze weliswaar geholpen door Russische militairen, die sowieso een
basis hadden in de Krim. Als deze militairen er niet zouden zijn geweest, dan was er een invasie geweest
van het Oekraiense leger en had er een slachting plaatsgevonden onder de bevolking. Hetzelfde zien we nu
gebeuren in Lugansk en Dombass, waar vele burgers zijn omgekomen vanwege de bombardementen van
het Oekraiense leger. Zelfs een recente opiniepeiling gaf aan dat verreweg de overgrote meerderheid van de
Krimbevolking bij Rusland wilde blijven. In ieder geval volgens internationale afspraken is het zo dat elke
bevolking het recht heeft om zich voor zelfbeschikking uit te spreken. Dat kan dan altijd gebeuren via
referenda, waarbij de volkeren zelf de beslissing kunnen maken om zich af te scheiden.
In het westen zien we het tegenovergestelde, want de bevolking van Catalonië is het verboden om zich af te
scheiden van Spanje. In 1861 wilden de zuidelijke staten in de Verenigde Staten zich afscheiden van de
noordelijke staten, maar dat werd verboden door Abraham Lincoln, die een veroveringsoorlog voerde tegen
de zuidelijke staten. Het referendum in de Europese Unie werd niet ontvankelijk verklaard, want men is
gewoon doorgegaan op de ingeslagen weg van centralisering van de macht in Brussel.
Geen wonder dus dat men de gevaren ziet van regio´s als de Krim, Lugansk, Dombass, Noord-Ossetië etc.
want als dit eveneens gemeengoed gaat worden in de VS en de EU, dan hebben zowel het
Washingtonregime als de Eurocraten een groot probleem en zullen hun macht zien tanen en dat is uiteraard
het laatste wat ze willen. Natuurlijk spelen er ook andere zaken mee, zoals een omringing van de
vermeende vijand Rusland, alsmede het in standhouden van de petrodollar en de
parasitaire schuldeconomie. Deze laatste worden bedreigd door de oprichting van de BRICS en een nieuw
financieel-economisch stelsel in zowel Rusland alsChina, Rusland is in mei klaar met dit systeem en China
in september. Veel landen, ook in het westen in weerwil van de VS, hebben zich aangemeld voor de nieuwe
Aziatische ontwikkelingsbank en zijn voorbereid om de petrodollar voorgoed te verlaten. De Amerikanen en
hun Eurocratische vazallen weten dat hun spel ten einde komt en dat er conflicten moeten worden uitgelokt
om het failliete financieel-economisch stelsel te laten voortduren. Daar past de oorlogshitsing tegen Rusland
heel goed bij. De ene na de andere Amerikaanse Dr. Strangelove komt aan het woord met dreigementen en
krijgszuchtige taal, maar dat past helemaal in het plaatje van een ondergaande corrupte en failliete
supermacht. Maar dit is ijdele hoop, want vanwege de westerse schuldverzadiging en de toenemende
stroom richting de BRICS, waarbij al 150 landen zijn aangesloten, is het een gelopen race.
Geheime CIA operaties 2012-2014
Als Frankrijk, Duitsland en Italië ook overgaan naar
de Euraziatische handelsunie, en alle indicatoren wijzen
hierop, dan staan de Verenigde Staten er helemaal alleen
voor en zijn we eindelijk verlost van de CIA, NSA,, het militairindustrieel complex (de enige sector die uitstekend
functioneert in de VS), de financiering van terrorisme, de
ondersteuning van gefingeerde kleurenrevoluties, de
parasitaire Wereldbank en IMF, de intimidatie van overheden,
de moorden op regeringsleiders, de speciale infiltratietroepen enzovoorts. De kans is dan om een echte
vrijhandelsassociatie op te richten met de BRICS-landen, waarbij soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht van
de volkeren voorop staan en afscheid te nemen van de Europese Unie, de Nato en het miltair-industrieel
complex. http://www.vrijspreker.nl/wp/2015/03/de-krim/
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Ontving Germanwings een waarschuwing voor een aanslag ?
WHITE HOUSE: NO INDICATION OF TERRORISM IN AIRPLANE
CRASH, luidde de tekst van een persbericht dat het Witte Huis uit liet
gaan in opdracht van president Barack Obama. Ook de Franse
president Francois Holland en de Duitse Bondskanselier Angela
Merkel haastten zich de media te verzekeren dat de crash van de
Germanwings Airbus A 320 niets te maken heeft met enige soort van
terreuraanslag.
Het wachten is dan nu ook op het verlossende antwoord van de heer Benno Baksteen, die in dit soort
gevallen voor de camera‟s gehaald wordt en dan al dan niet middels een uitnodiging in een TV
praatprogramma de Nederlander zal vertellen wat er nu werkelijk gebeurd is , waarmee ons land dat toch al
hoog scoort als het gaat om het oplossen van vliegtuigongelukken ( Tjibbe Joustra en de MH 17) nog wat in
internationale achting zal stijgen.
In vervolg op ons artikel van gisteren en aanvullende gegevens van onze collega‟s van Waarin
Holland hebben wij middels enige afbeeldingen het verloop van deze vlucht voor u op een rij gezet.
Om te beginnen het vluchtverloop van vlucht 4U9525 :
U kunt hieruit ontnamen dat om 09.30 uur het toestel net het
luchtruim boven de Middellandse Zee te hebben verlaten op de
kruishoogte van 11.500 meter vloog. Vlak daarna begon het aan een
10 minuten durende steile daling, die eindigde in de crash tegen een
berghelling.
Nu laten wij u zien met welke snelheid het toestel vloog en ook hier
kunt u zien dat er tot op het moment voor de “daling” er sprake was
van een normale vluchtsnelheid rond de 900 km/uur en deze
snelheid pas in de laatste 5 minuten van de daling terugliep via 800
naar 700 km/uur, de snelheid waarmee het toestel tegen de
bergwand vloog.
Nu tonen wij u het vluchtverloop via een kaart en weer zult u zien dat
het toestel zijn “daling”inzette, vlka na het verlaten van de
Franse Middellandse Zee kust en nog een kleine 100 km
voor Digne les Bains. Daarna vloog het door richting
Barcelonette om circa 60 km voor dat plaatsje te
verongelukken.
U ziet aan de kleur van de “vluchtlijn “dat het toestel op
kruishoogte bleef tot net na het verlaten van de Franse
kustlijn (paars). Boven het Parc regional Verdon begint de
daling, deze zet door bij Digne les Bains en eindigt 60 km
voor Barcelonette.
Nu zijn er in principe 3 mogelijkheden :
1) Het computersysteem werkte foutief en zorgde voor deze daling.
Waarom hebben de bemanningsleden dit niet gemerkt , of hier niets
aangedaan, daar bij helder weer boven land een dermate steile
daling niet onopgemerkt kan blijven.Waarom is er geen
waarschuwing gekomen van de verkeersleiding ( althans
hierover wordt niet gesproken) dat de vlucht zijn kruishoogte
verliet, terwijl de verkeersleiding dit wel moet hebben geconstateerd.
Waarom hebben de vliegers een dergelijke verandering niet
doorgegeven ? Daar via het zgn. transponder systeem blijkt dat het
elektrische systeem werkte, moet net als ons de luchtverkeersleiding
zijn opgevallen dat het toestel ( naar wij aannemen zonder
autorisatie) daalde .
2) De cockpitbemanning is bedwelmd geraakt ? Ofschoon er sinds geruime tijd aanwijzingen zijn, dat giftige
dampen afkomstig van de motoren het cabinesysteem kunnen binnendringen, is ook uit deze berichten
bekend dat een bewusteloos worden niet in enkele seconden gebeurt. Een bemanning is getraind in geval
van mogelijke onraad binnen 30 seconden naar de zuurstofmaskers te grijpen om daarmee het toestel te
kunnen blijven besturen. Dit is kennelijk niet gebeurd en achten wij deze mogelijkheid gering. De zelfde
procedure geldt bij een plotseling drukverlies.
Bovendien zou de bemanning getracht hebben op een veilige vluchthoogte te komen ( zuurstof – de
voorraad is voldoende voor 10 minuten) en had dat niet gedaan boven bergachtig gebied. Een uitwijken naar
Marseille, Avignon had voor de hand gelegen.
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3) Er heeft zich op welke wijze dan ook een 9/11 achtige situatie voorgedaan en het toestel is met opzet
gecrasht.
Tegensprekende beweringen uit de Franse media, waar gisteren nog beweerd werd dat de Flight Date
Recorder gevonden was, blijkt het nu toch te gaan om de Voice Date Recorder. Deze is naar het onderzoek
centrum van de Franse vliegveiligheidsraad in le Bourget gebracht en zal daar worden uitgelezen.Een
optekenen van de in de cockpit gevoerde gesprekken is natuurlijk op dit moment van belang om te laten
horen wat zich in de cockpit heeft afgespeeld, want de radiostilte van 10 minuten, geen nood signaal 7700
via de transponder plaatsen de onderzoekers voor raadsels.
En…. wat deed een Franse Mirage straaljager die het Germanwings toestel volgde of diens koers
kruiste.Werd dit toestel de lucht ingestuurd omdat de verkeersleiding wilde weten waarom vlucht 4 U9525
een daling had ingezet en men geen contact met het toestel kreeg. Hierover wordt in de media gezwegen.
Waarom ?
De haast van een aantal politici om een terreuraanslag af te wijzen, zelfs het Witte Huis !! bij monde van
Barack Obama !! “qui s‟accuse, s‟excuse” doet ons vreemd aan. Zou er toch sprake zijn van een
terreuraanslag waarvan Germanwings pas op het laatste moment werd geïnformeerd. Waarom willen een
groot deel van de Germanwings vliegers niet vliegen ? Uit piëteit ? Enkele dozijnen vluchten zijn
geannuleerd. Vreemd, daar in praktisch alle gevallen van een crash, vliegers van de betrokken maatschappij
gewoon door blijven vliegen.
Worden wij weer misleid ?
http://www.geennieuws.com/2015/03/ontving-germanwings-een-waarschuwing-voor-een-aanslag/

De Krim, terug naar huis (video)
Ongeveer tien dagen geleden werd er een indrukwekkende
documentaire uitgezonden op Russische televisie.
Deze is nu beschikbaar met Engelse ondertiteling en laat zien wat er een jaar
geleden werkelijk gebeurde met betrekking tot Oekraïne en de Krim. Een heel
ander verhaal dan de mainstream propaganda ons vertelt.
Het in ongeveer een jaar geleden dat de Krim ervoor koos om zich aan te
sluiten bij de Russische Federatie. Volkomen terecht, het is wat het volk wilde
en het is waar ze thuis horen.
Ongeveer tien dagen geleden werd de onderstaande documentaire uitgezonden op Russische televisie. Een
documentaire die veel stof heeft doen opwaaien, zeker niet in de laatste plaats omdat de Russische
president Poetin hierin ook vertelt dat hij bereid zou zijn geweest om kernwapens te gebruiken. Zo belangrijk
is en was het voor Rusland om hun inwoners niet in de steek te laten.
Rusland was bereid om zijn kernwapens in staat van paraatheid te brengen aan het begin van de crisis rond
Oekraïne en de Krim. Dat zegt de Russische president Poetin in een documentaire die vanavond is
uitgezonden op de Russische staatstelevisie.
Natuurlijk speelde de Zwarte Zee basis ook een belangrijke rol in het geheel.
Door het Westen, met Amerika en de Telegraaf voorop, werd dit afgedaan als het agressieve landjepik van
Poetin en dat dit de directe aanleiding is voor de oorlog tussen Kiev en de oostelijke republieken.
Echter, zoals de documentaire, gemaakt door Andrey Kondrashov, aantoont, kon de Russische overheid
zien op welke gewelddadige manier de wettelijk gekozen president Janoekovitsj de laan werd uitgestuurd.
Deze coup drukte uiteraard een vette Amerikaanse vingerafdruk op het geheel en dit betekende dat er
binnen de kortste keren totale chaos zou ontstaan door geheel Oekraïne. Dat de etnisch Russische
bevolking in de Krim de eerste was die het heel zwaar te verduren zou krijgen van de Neo Nazi milities die
door het gehele land raasden en iedereen aanpakten die niet loyaal was naar het door Amerika
geïnstalleerde en gesteunde regime.Toen president Janoekovitsj op 21 februari 2014 wegvluchtte uit de
hoofdstad zette president Poetin een aantal "antwoorden" in werking die voor het eerst aangemerkt konden
worden als het uitdagen van de Amerikaanse hegemonie.
We zien ook in de documentaire dat Janoekovitsj gedood zou zijn als hij niet was gered door Russische
Spetsnaz troepen.
Ook toont de video welke specifieke maatregelen de Russische overheid nam om de veiligheid van de Krim
te waarborgen. Dat hield onder meer in het op afstand houden van de Amerikaanse destroyer USS Donald
Cook, het stationeren van soldaten op het schiereiland, die in tegenstelling tot wat de propaganda ons wil
laten geloven, met open armen werden ontvangen door de lokale bevolking.
Crimea: The Way Home - EN Subtitles - Full Documentary from Sott.net onVimeo.
Bron: Sott Net
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9098:de-krim-terug-naarhuis&catid=37:wereld&Itemid=50
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Germanwings verdwijnt als gevolg van al langer bestaand onveilig imago
Gingen vliegtickets vanaf € 9,99 ten koste van de veiligheid?
De dagen van Germanwings zijn geteld.
De Duitse prijsvechter Germanwings gaat op termijn geheel
verdwijnen. Nadat gisteren een Airbus A320 om nog altijd onbekende
redenen neerstortte in de Franse Alpen werd al snel duidelijk dat de
budgetmaatschappij al langer kampte met het imago niet
betrouwbaar en niet veilig te zijn. Tot aan de herfst wordt eerst het
logo van Germanwings veranderd; daarna worden alle vluchten stap
voor stap omgezet naar zustermaatschappij Eurowings – een nóg
goedkopere prijsvechter.
Experts haastten zich gisteren te benadrukken dat Germanwings een
„veilige‟ maatschappij is, maar piloten en andere medewerkers van de maatschappij denken daar heel
anders over. De ramp gisteren was voor velen de druppel; complete crews weigerden om nog langer met de
toestellen te vliegen. Talloze vluchten moesten hierdoor worden geannuleerd. (2)
Germanwings staat al langer te boek als een onbetrouwbare maatschappij. Ook staken de piloten van
Lufthansa en dochtermaatschappij Germanwings te vaak en kosten daarom teveel geld. Maar kan een
bedrijf dat tickets aanbiedt voor € 9,99 – goedkoper dan de bus!- daadwerkelijk uit de kosten komen en
belangrijker nog: veilig blijven vliegen? Na het neerstorten van de Airbus gisteren is het imago van
Germanwings dermate beschadigd, dat het merk op termijn geheel gaat verdwijnen en overgaat in
Eurowings – een nóg goedkopere budgetmaatschappij. (1) Wat we ons daarbij moeten voorstellen is
onduidelijk – gratis vliegtickets bij een twee pakken hagelslag misschien?
Xander - (1) KOPP, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
Oekraïne is in staat van ontbinding: de economie
mrt 24, 2015 Bart
September vorig jaar schreef ik al dat Oekraïne hard op weg was om een „failed state‟ te worden: de
burgeroorlog liep slecht voor Kiev, de munt zat in een duikvlucht en de normale Oekraïner kon niet meer
warm douchen door gebrek aan energie. Een half jaar later hangt de vlag er slechter bij dan ooit. U zult het
niet lezen in de reguliere media en daarom komen wij met dit thematische overzicht met als eerste deel: de
economie.
De Oekraïense munt Hryvna is feitelijk bijna niets meer waard geworden. Afgelopen februari verloor de
munt meer dan een derde van haar waarde na de reeds desastreuze waardedaling van vorig jaar.
De Financial Times sprak zelfs van een „vrije val‟. Dat heeft vooral gevolgen voor de buitenlandse handel,
die volgens een Poolse bron sinds begin dit jaar aan het instorten is: de handel met de EU daalde met
31% en handel de Russische Federatie was er daling van 60%. Zowel de import als de export daalde met
meer dan 30%. Het veelgeroemde associatieverdrag met de EU wordt overigens aangedragen als een
belangrijke oorzaak:
The decline in exports to the EU has also been caused by the insufficient reorientation of Ukrainian
production to EU markets; not all Ukrainian producers have managed to adapt to the requirements of the EU
standards, or build up a network of contractors.
De Hryvna is echter ook in het binnenland vrijwel waardeloos geworden. De
website tradingeconomics.com heeft een staafgrafiekje, waarin te zien is dat de prijsinflatie van
consumptiegoederen afgelopen jaar voortdurend is gestegen van 3.4% (April 2014) naar 34.5% (Februari
2015). Vergelijk dat met Nederland (0.83% in April 2014 en en 0.14% in Februari 2015) of Indonesië (7.32%
in April 2014 en 6.29% in Februari 2015) en de slechte staat van de Oekraïense economie wordt duidelijk.
De Oekraïense regering heeft dan ook de verwachting van de prijsinflatie voor 2015 bijgesteld van 13% naar
26%. Het is niet alleen een kwestie van een dalende handel en stijgende prijzen, want Oekraïne begint met
serieuze voedseltekorten te kampen. De hyperinflatie leidt tot hamstering van voedsel en medicijnen.
Oekraïne wordt onder druk van de IMF verplicht om landbouwgrond beschikbaar te stellen voor
buitenlandse investeringen. Dit zal er toe leiden dat de Oekraïense bevolking nauwelijks hun eigen
voedsel zullen kunnen betalen als gevolg van hyperinflatie en handelstekorten, terwijl de landbouwproducten
door buitenlandse investeerders over hun hoofden voor grote winsten worden geëxporteerd.
De zwaarste molensteen aan de Oekraïense economie zijn de enorme schulden die het land heeft
opgebouwd met de IMF. Vorig jaar is er 17 miljard US Dollar aan leningen afgesloten met de IMF met als
gevolg een groeiend aandeel van rente-afdrachten in het staatsbudget om buitenlandse schuldeisers van
zich af te houden. Het land zinkt zodoende weg onder de last van groeiende schulden, een dalende export
en een hyperinflatie.
http://vrijetribune.nl/2015/03/oekraine-is-in-staat-van-ontbinding-de-economie/
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Contant geld halen van de bank straks gevaarlijk
Gezien de onstabiele toestand in de wereld in het waarschijnlijk
handig én verstandig om een voorraadje contant geld in huis te
hebben.
Daarom besluit je dus op een goede dag om naar de bank te gaan en
een deel van je geld contant op te nemen.
Misschien doe je dit wel voor een hele andere redenen, bijvoorbeeld
omdat je ergens een leuke auto hebt gezien die je contant moet
betalen.
De reden doet er niet toe, je gaat vol goede moed naar de bank om geld op te nemen.
Er zijn nog net genoeg bankfilialen open om dit te kunnen doen, dus je begeeft je naar de dichtstbijzijnde en
vertelt de dame (dit keer is het een dame) achter de balie dat je 5.000 Euro wilt opnemen van je rekening.
Onmiddellijk zie je dat ze lichtelijk nerveus wordt en vraagt waarom je dat wilt? Je vertelt haar beleefd dat
het haar helemaal niets aan gaat wat jij met je geld wilt doen en vraagt nogmaals om die 5.000 Euro. Ze
vraagt vervolgens of je even wilt wachten en loopt weg.
Wanneer ze terugkomt, vertelt ze jou dat het een paar dagen gaat duren voordat je het geld kunt krijgen
omdat ze niet zoveel in voorraad hebben.
Je bent lichtelijk geïrriteerd vanwege het ongemak, maar niets aan te doen en je gaat weer richting huis.
Op het moment dat je de auto parkeert voor je huis zie je dat er een onaangename verrassing op je staat te
wachten. Op de stoep staan twee politiemensen die je graag even willen spreken. De vraag die ze hebben
gaat over de 5.000 Euro die jij wilt opnemen van je rekening en die je nog steeds niet hebt.
Dit klinkt misschien vergezocht, maar in de praktijk is het dat niet. In Amerika zijn ze iets verder dan bij ons
en daar wil het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat banken hen onmiddellijk informeren wanneer mensen
aanzienlijke bedragen contant willen opnemen.
Op dit moment fungeren banken al wereldwijd als overheidsspionnen. Ze zijn nu al verplicht om “verdachte
transacties” te melden en dat is al het geval bij een paar duizend Euro. Die meldplicht gaat iedere keer een
stapje verder.
Wanneer banken niet meewerken aan de spionage van de overheid kunnen ze hun bankvergunning
verliezen en de directeur van het filiaal kan, in Amerika althans, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en
in de gevangenis verdwijnen.
Alles wat banken nu al verklappen aan de overheid vind het Ministerie in Amerika niet genoeg. Die wil dat de
bank iedere keer de telefoon pakt en belt wanneer er iets “verdachts” plaatsvindt.
Het opnemen van je eigen geld in contanten is absoluut verdacht, héél verdacht zelfs. Het hoeft nieteens
een bedrag van 5.000 Euro te zijn, een paar duizend is al voldoende.
Overal in de Westerse wereld barst nu de strijd tegen contant geld los. Eén van de weinige manieren om
nog dingen anoniem te kunnen doen.
Zo worden er in Frankrijk in september aanstaande maatregelen van kracht waarbij beperkingen worden
opgelegd aan burgers die contante betalingen van meer dan 1.000 Euro willen doen.
Uiteraard allemaal in het kader van de “veiligheid en strijd tegen terrorisme”. Onder de nieuwe Franse regels
worden mensen die in een kalendermaand meer dan 10.000 Euro op hun rekening hebben gestort
automatisch gemeld aan de autoriteiten.
In Engeland gaat de HSBC bank nog een stap verder en wil van klanten weten hoe ze hun geld verdienen
en uitgeven en heeft strenge beperkingen ingevoerd voor contante geldopnames van meer dan 5.000
Engelse ponden.
Kortom, nog even en je kunt niet meer dan een paar honderd Euro bij je bank opnemen zonder dat je de
autoriteiten op de stoep hebt staan. Daarom is het misschien heel handig om nu alvast een deel van je geld
contant op te nemen zolang het nog kan.
Straks zijn het alleen maar getalletjes op een scherm en wordt iedere transactie met die getalletjes stap voor
stap door de overheid gevolgd.
En de bankiers? Die doen uiteraard wat er van hen verlangd wordt. Zij zijn tenslotte het toonbeeld van hoe
een verantwoordelijk burger zich zou moeten gedragen. Toch?
Bronnen: Sovereign Man, Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9093:contant-geld-halen-van-debank-straks-gevaarlijk&catid=15:financieel&Itemid=28
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Steeds meer mensen kiezen voor de rode pil
De gemiddelde mens in de ontwikkelde wereld brengt steeds meer tijd
door met het gebruik van elektronische apparaten.
Dit doet denken aan de film de Matrix, met dit verschil dat waar in de
film mensen gedwongen worden verbonden met de Matrix, dit in
werkelijkheid vrijwillig gebeurt, zij het onder valse voorwendselen.
De gemiddelde Amerikaan (waar staat "gemiddelde Amerikaan", zal dat
voor een Europeaan niet zo gek veel verschillen) brengt meer dan 10
uur per dag door met het gebruiken van een elektronisch apparaat. Merendeels niet eens interactief. Het
meeste van die tijd word passief doorgebracht met het absorberen van inhoud die door iemand anders is
gecreëerd. Dit doet denken aan de film The Matrix, maar met dit verschil dat waar in de film mensen
gedwongen worden verbonden met de Matrix, dit in werkelijkheid volkomen vrijwillig gebeurt.
Onze werkelijkheid wordt voor ons gedefiniëerd via een giga groot systeem en de tijdsduur waar een
gemiddelde Amerikaan hiermee is verbonden blijft groeien. Er zijn miljoenen mensen die het gevoel hebben
dat het “niet helemaal goed” is als er niet tenminste “iets” aanstaat in de achtergrond.
Hoeveel tijd breng jij per dag door met alle elektronische apparaten volledig uit? Dankzij de technologie
leven wij in een tijd waarin meer dan ooit nieuws, informatie en amusement voor het oprapen ligt en wij
consumeren daar dan ook meer van dan ooit tevoren. Uiteraard geeft dit veel macht aan diegenen die al dit
nieuws, informatie en amusement creëren. In Amerika geldt dat van de 90 procent programmering die het
publiek absorbeert, dit slechts in handen is van 6 grote bedrijven. Zij bepalen de mening, houding,
gesprekken en geloofssystemen van die 90 procent. En dat grote percentage leunt achterover en vindt het
wel prima zo. Een onlangs uitgevoerd onderzoek heeft aangetoond met welk soort apparaten en hoe lang
een gemiddelde Amerikaan zich per dag bezighoudt:
Live televisie kijken: 4 uur en 32 minuten
Kijken naar opgenomen programma‟s: 30 minuten
Naar de radio luisteren: 2 uur en 44 minuten
Een smartphone gebruiken: 1 uur en 33 minuten
Internet gebruiken op een computer: 1 uur en 6 minuten
Wanneer je die tijd bij elkaar optelt, kom je aan meer dan 10 uur per dag dat een gemiddelde Amerikaan
verbonden is met de matrix.
Dit kan uiteraard niet zonder gevolgen blijven. Wanneer je gedurende zo‟n lange tijd rotzooi in je hersenen
pompt dan komt er ook weer rotzooi uit.
Het zal dan ook niet voor niets zijn dat Amerika onlangs is uitgeroepen tot één van de minst intelligente
landen in de geïndustrialiseerde wereld. De bevolking wordt expres dom gehouden en hoe meer en hoe
langer ze aan de Matrix verbonden zitten, des te dommer zullen ze worden. En nogmaals, ongeveer
hetzelfde geldt voor ons hier.
Vrijwel ieder televisieprogramma, film, lied, boek, nieuwsuitzending en talk show probeert jouw werkelijkheid
voor je te vormen. Of je het nu wel of niet beseft, je wordt permanent gebombardeerd met boodschappen
over wat waar is, wat goed is en wat fout is, over wat er echt toe doet en wat niet belangrijk is.
Het ironische is dat het juist nu belangrijk is dat de mensheid zelf gaat leren nadenken. In plaats daarvan
vind de meerderheid het nog steeds uitstekend dat ze dagelijks door de Matrix worden geprogrammeerd.
Wanneer je oplet en om je heen kijkt, zul je merken dat de meeste gesprekken tussen mensen gaan over
geprogrammeerde onderwerpen vanuit de Matrix. Iedereen praat graag over een film die ze net hebben
gezien, of wie de Mol was of wat een of andere beroemdheid doet of wat ze die ochtend op het nieuws
hebben gehoord of gezien. Mensen praten over de dingen waarvan de Matrix heeft besloten dat ze
belangrijk zijn. En oh wee als er iemand komt met informatie die de Matrix tegenspreekt dan volgt er vaak
woede en verwarring.
Voor de bulk van de bevolking is de Matrix de ultieme scheidsrechter voor wat betreft de waarheid. “Als jij
gelijk hebt met je chemtrails dan was het wel in het journaal geweest”.
Mensen kunnen zich bijna niet voorstellen dat waar ze via die Matrix kennis van nemen niet de waarheid is.
Voor hen geldt dat alles wat tégen die Matrix in gaat dus niet waar kan zijn.
Gelukkig worden er wel steeds meer mensen wakker die beseffen dat ze een keuze hebben. Het is een
beetje zoals in de gelijknamige film, wanneer Neo de keuze krijgt tussen de rode en de blauwe pil. Helaas
zijn er ook velen die lijken te ontwaken om vervolgens toch maar weer die blauwe pil te slikken en verder te
slapen. Het aantal mensen dat de symbolische rode pil slikt, groeit de laatste jaren explosief. Dit verklaart
ook de snel groeiende populariteit van de alternatieve media. Miljoenen mensen wereldwijd beseffen
intussen dat de Matrix hen niet de waarheid biedt en zij hebben honger naar échte informatie.
Bron: Activist Post
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9092:steeds-meer-mensen-kiezenvoor-de-rode-pil&catid=30:bewustzijn&Itemid=43
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Alles is de schuld van Poetin
Langzamerhand ontstaat een situatie waarbij ongeacht wat er fout gaat
in de wereld, dit de schuld is van de Russische president Poetin.
De alternatieve media wordt beschuldigd van samenzweringstheorieën
terwijl in werkelijkheid de mainstream variant zich er schuldig aan
maakt, getuige de grootschalige, niet onderbouwde samenspanning
tegen Poetin.
Vorig jaar rond deze tijd speelde zich het drama af van de verdwenen
Boeing 777 van Malaysia Airlines, vlucht MH370.
Nog steeds is er helemaal niets teruggevonden van dit vliegtuig, noch van de 239 mensen die zich aan
boord bevonden. Helemaal niets.
Na bijna een jaar zoeken zonder resultaat verklaarde de overheid van Maleisië afgelopen januari dan ook
formeel dat het vliegtuig was neergestort en dat alle passagiers en bemanningsleden dood zijn.
De mainstream media heeft altijd de mond vol gehad over alternatieve verklaringen over het mogelijke lot
van vlucht MH370 en noemde deze uiteraard samenzweringstheorieën. Nu ze doen ze het echter zelf en
dan plots is het heel anders natuurlijk.
De grootste boosdoener is CNN waarvan de “luchtvaartexpert” herhaaldelijk heeft gezegd dat hij denkt dat
het vliegtuig is gekaapt door, juist goed geraden, Vladimir Poetin.
Deze expert is Jeff Wise, wetenschapsjournalist en in zijn vrije tijd piloot. De meeste nieuwszenders hebben
het verdwijnen van het vliegtuig naar de achtergrond verdreven, maar niet CNN. Wise is doorgegaan met
zijn onderzoek naar de gebeurtenis en heeft zelfs een boek geschreven over het verdwijnen van vlucht
MH370.
Hij komt tot de conclusie dat Poetin opdracht heeft gegeven aan Russische elitetroepen om het vliegtuig te
kapen en het naar het Baikonur Cosmodrome in Kazachstan te laten vliegen.
Het vreemde aan deze theorie is dat Wise geen enkele reden kan bedenken waarom Poetin dit gedaan zou
hebben.
Zo schrijft Wise onder andere:
Terwijl ik de afgelopen acht maanden bezig ben geweest met op de goede plek leggen van de puzzelstukjes
voor dit scenario, heb ik mijn theorie met tientallen vrienden, collega‘s en voorbijgangers op straat
doorgesproken. Ieder van hen heeft geduldig geluisterd en vervolgens vroeg iedereen dezelfde vraag: ―Wat
was zijn motief?‖.
Het antwoord is eenvoudig: ―Ik weet het niet‖.
De door Wise genoemde Cosmodrome is de grootste Russische ruimtefaciliteit. Waarom zou Poetin het
risico lopen een vliegtuig met passagiers te stelen en het daar naartoe brengen?
CNN geeft Wise het platform om zijn theorie uitvoerig aan het publiek bekend te maken en we weten
ongeveer hoe dit werkt uit de gebeurtenissen met MH17. Het maakt niet uit of de theorie standhoudt of dat
er geen bewijzen zijn, de bevolking wordt gehersenspoeld met het feit dat het de schuld is van Poetin.
Wanneer Wise was gekomen met onze theorie, namelijk dat het vliegtuig geland is op de geheime
Amerikaanse basis op het eiland Diego Garcia dan had CNN er geen seconde zendtijd aan besteed.
Al met al ontstaat langzamerhand een situatie dat alles wat er fout gaat op deze wereld, de schuld is van
Poetin.
Regel 1: Alles is de schuld van Poetin.
Regel 2: Wanneer het niet de schuld van Poetin is dan treed automatisch regel 1 in werking.
Volgens CNN is Poetin zowel verantwoordelijk voor het verdwijnen van vlucht MH370 als voor het
neerschieten van vlucht MH17. In beide gevallen is er geen enkel motief voor Poetin om iets dergelijks te
doen, maar een kniesoor die daar op let. Benieuwd of en hoe hij de crash van German Wings gisteren in
de Franse Alpen in z'n schoenen geschoven krijgt...
Frankrijk en Duitsland doen per slot mee aan de sancties tegen Rusland. Waarom Poetin dat zou doen?
Zoals Wise zegt op zijn website:
“But then again, it doesn‟t matter what the motive is.”
Bron: Natural News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9091:alles-is-de-schuld-vanpoetin&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Terrorisme? Getuigen zagen gevechtsvliegtuigen kort voor crash Germanwings
Diverse bewoners hebben een ‗luide knal‘ gehoord – ‗Airbus van Lufthansa maakte enkele dagen geleden
vergelijkbare steile duikvlucht als gevolg van bevroren sensoren‘
Het gebied waar de 24 jaar oude Airbus A320 (foto) neerstortte
(Google Earth).
Kort voor de fatale crash van de Airbus A320 van de Duitse
prijsvechter Germanwings in de Franse Alpen zagen bewoners drie
Mirage gevechtsvliegtuigen. Dat voedt eerder op de dag geuite
geruchten dat het vliegtuig mogelijk het doelwit van een kaping of
terreuraanslag was. Verbijsterend: enkele dagen geleden zou een
Airbus van Lufthansa, eveneens onderweg van Spanje naar Duitsland, een vergelijkbare onverwachte
duikvlucht hebben gemaakt. De piloten wisten een crash maar net te voorkomen.
Waarom deden de piloten niets?
Op sites in diverse landen vragen mensen zich af hoe het kan dat de piloten van de Airbus gedurende de 8
minuten die de daling van circa 10 naar 2 kilometer hoogte duurde geen enkel bericht over hun noodsituatie
aan de vluchtleiding stuurden of probeerden om de Alpen te vermijden en elders een noodlanding te maken.
Daar was immers nog ruimte en tijd genoeg voor.
Ook is nog altijd niet duidelijk of de vluchtleiding, die de onverwachte daling onmiddellijk moet hebben
opgemerkt, zelf geprobeerd heeft contact met het toestel te zoeken, iets wat wel voor de hand zou hebben
gelegen. Eén van de mogelijke verklaringen van het uitblijven van een noodbericht van de piloten is dat het
toestel werd gekaapt, of dat de piloten door terroristen waren uitgeschakeld. Vooralsnog zijn dit echter pure
speculaties. Bovendien heeft tot nu toe geen enkele terreurgroep of -organisatie de eventuele aanslag
opgeëist.
Drie gevechtsvliegtuigen kort voor crash gezien
„Pas zeer kort voor de crash op circa 2000 meter hoogte zond het toestel een noodsignaal uit. Vervolgens
sloeg de Airbus tegen een berghelling ten zuidwesten van Barcelonnette te pletter. Hierbij kwamen alle 150
passagiers, inclusief een Duitse schoolklas en twee baby‟s, om het leven.
„Het enige dat ons opviel was het overvliegen van drie Mirage gevechtsjets, die op het vermoedelijke tijdstip
van de crash minstens drie keer overvlogen,‟ verklaarde de burgemeester van de nabij gelegen plaats
Meolans Revel, Thierry Brown, tegen AFP-journalist Isabelle Malsang.
„We zijn gewend er dagelijks een te zien, maar niet zoveel tegelijkertijd,‟ vervolgde hij. Het verband met het
neerstorten van de Duitse Airbus is vooralsnog onduidelijk, maar opvallend is het wel. Andere getuigen
zouden een „luide knal‟ hebben gehoord. Een vrouw verklaarde tegen Le Parisienne dat het toestel lager had
gevlogen dan gebruikelijk, maar dat ze geen rook had gezien.
Gevechtsvliegtuigen worden na 9/11 doorgaans paraat gehouden om eventuele terreuraanslagen met
vliegtuigen te voorkomen. Mocht een gekaapt toestel als vliegende bom richting een stad worden gestuurd,
dan kunnen de piloten de opdracht krijgen het vliegtuig neer te schieten om zo nog meer slachtoffers te
voorkomen.
Vergelijkbare duikvlucht Airbus van Lufthansa
De Duitse Spiegel zou hebben bericht dat een Airbus van Lufthansa enkele dagen geleden een vergelijkbare
onverwachte steile duikvlucht hebben gemaakt toen het onderweg was van Bilbao naar München. De
bemanning wist niet hoe het probleem moest worden verholpen. Net zoals het verongelukte toestel van
Germanwings verloor deze Airbus zo‟n 1000 meter hoogte per minuut.
Bevroren sensoren zouden de oorzaak zijn geweest van de plotselinge daling. De boordcomputer zou
hierdoor verkeerde gegevens hebben ontvangen en het toestel scherp naar beneden hebben gestuurd. Pas
na het uitschakelen van de computer lukte het de piloten om het vliegtuig weer onder controle te krijgen.
Het is tevens opvallend dat de gisteren neergestorte Airbus een dag eerder nog technische problemen had
en gerepareerd moest worden. Volgens de luchtvaartmaatschappij was er echter geen sprake van een
veiligheidsprobleem. Het defecte onderdeel zou de „nose landing door‟ zijn geweest, de klep die opent en
sluit om het neuswiel in en uit te trekken.
(1) Epoch Times*
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/03/Terrorisme-Getuigen-zagen-gevechtsvliegtuigen-kort-voorcrash-Germanwings
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De leugens van de farmaceutische industrie
Big Pharma traint verkopers in het geven van valse informatie
Gwen Olsen is de zoveelste klokkenluider binnen de farmaceutische
industrie en de auteur van het met een award onderscheiden boek
„Confessions of an Rx Drug Pusher‟ (bekentenissen van een Rx
geneesmiddelen-vertegenwoordiger).
Gwen werkte tussen 1985 en 2000 vijftien jaar lang voor McNeil
Pharmaceutical, Syntex Laboratories, BristolMyers Squibb, Abbott
Forest Laboratories. Ze was tijdens het grootste deel van haar
carrière vertegenwoordiger/artsenbezoeker in ziekenhuizen, en
verkocht geneesmiddelen op recept aan artsen in de verloskunde, gynaecologie, orthopedie, cardiologie,
neurologie, endocrinologie en de psychiatrie
Zo vertelt ze dat ze -mede door haar ervaringen met haar nichtje- „ontwaakte‟ zoals ze het zelf noemt en zag
waar ze mee bezig was. Een oneerlijk spel waarbij ze schade toebracht aan haar medemensen. Haar nichtje
werd van een intelligente universitaire wiskunde-student tot een psychiatrische patiënt na bepaalde
voorgeschreven medicatie en dat is desastreus afgelopen.
Ze zegt dat vertegenwoordigers in de farmaceutische industrie worden getraind om mensen verkeerd te
informeren. Toen ze dat besefte is ze dus radicaal gestopt met haar werk en sinds een aantal jaren houdt ze
zich bezig met het geven van presentaties en voorlichting, is ze te zien in interviews op radio en TV en in
documentaires, en is ze actief via de media op diverse internet-sites.
De afgelopen dagen was ik met mijn collega Bob bezig om een lange video tot een kortere versie te
monteren en te ondertitelen en die gaat ook over het bedrog in de farmaceutische industrie (waaronder
GlaxoSmithKline, Merck, Johnson & Johnson) onthuld door diverse eerlijke artsen en daarnaast ook over de
banden met de voedselindustrie en de overheid, waarbij alles alleen maar gebaseerd is op grote winsten. Ik
schreef al eerder over deze uitzending van TROS-Radar waar ze met een verborgen camera een kijkje
achter de schermen namen in de geneesmiddelen branche. We wisten het dus al, maar het wordt door de
media en overheid nog steeds onder de pet gehouden. Dan dus een en ander zelf maar aan de kaak blijven
stellen… Die andere video zal ik hier ook spoedig publiceren.
Het is steeds duidelijker dat we in de tijd van de waarheid leven. Zie hieronder een interview met Gwen
(circa 5,5 minuut), welke ik Nederlands heb ondertiteld.
© Irma Schiffers - https://youtu.be/arM2UeKGZqc
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/03/de-leugens-van-de-farmaceutische-industrie/#.VRLJT_yG_To

Nederland loopt leeg, mensen met gedegen opleiding of ervaring vertrekken
In navolging tot Duitsland waar jaarlijks ruim 100.000 goed opgeleide
mensen het land verlaten vertrekken ook steeds meer Nederlandse
jongeren met goede papieren naar het buitenland. Geen vragen in de
Tweede Slaapkamer of in het Kabinet, waar men zich toch zorgen zou
moeten maken over hoe de Nederlandse economie er over een tiental jaren
uit moet zien, zonder goed opgeleide vakkrachten, of deze nu een
middelbare of hogere opleiding hebben.
Kennelijk is Den Haag tevreden met wat er aan migranten waarvan 60%
economische gelukszoekers ons land binnenkomt en zo zult u op afzienbare
tijd wilt u een gedegen advies hebben bij de aankoop van een wasmachine,
auto of een huis, zich er op in moeten stellen dat de conversatie gevoerd
gaat worden in het Arabisch of wat ons betreft Swahili.
Ofschoon exacte cijfers ook bij de gegevens wonderdoos , het CBS , redelijk
moeilijk de destilleren zijn, wat voor mensen met welke soort van opleiding vertrekken, mag er redelijkerwijze
gesteld worden dat met name jonge mensen die een studie in de ICT en medische sector gevolgd hebben,
ons land verlaten. 40% Van hen geeft aan, dat zij zich elders willen gaan vestigen, vanwege de sinds jaren
door Den Haag toegestane rommelarij , het nepotisme, de fraude, de zwabberende politieke koers en wat
dies meer zij. Terwijl bijna net zo veel zeggen dat zij familieleden of vrienden achterna gaan die reeds een
plaats gevonden hebben in landen waar het economische klimaat beter is, ook al wil onze premier Mark
Teflon en zijn vriendjes het hen anders doen geloven.
Het kabinet zou zich toch eens moeten gaan afvragen waarom mensen waar veel in is geïnvesteerd willen
vertrekken. Het kan toch niet uitsluitend liggen aan de gedachte dat het gras groener is aan de andere kant
van het hek ? Maar ook het willen ontvluchten van een toneelstukje waarmee wij dagelijks geconfronteerd
worden, namelijk de EU , met haar bedilzucht die steeds meer dictatoriale trekjes aanneemt, de daaraan
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verbonden zakken vullerij van Brusselse maar ook nationale politici doet veel Nederlanders besluiten hun
heil elders te zoeken.
En als wij dan lezen dat regeringen niet slechts in ons land zeggen dat het opnemen van migranten goed is,
want onze maatschappij vergrijst en er zal op afzienbare tijd geen voldoende autochtone bevolking meer
zijn, om het ontstane vacuüm op te vullen, dan vragen wij ons af, wat een kabinet of regering doet om
het juist aantrekkelijk te maken voor mensen met een gedegen opleiding of vakkennis om in eigen land te
blijven ?
En daarop volgend, wat doet onze regering als je toch besluit naar Nederland terug te komen ? Per jaar
verlaten ongeveer 120.000 mensen ons land, daarbij inbegrepen mensen die niet van oorsprong uit
Nederland komen. Daarentegen komen er circa 140.000 ons land binnen, waarvan meer dan helft
asielzoekers waarvan weer circa 60% mensen die in ons land willen wonen om economische reden lees:
goede sociale voorzieningen .
En de Nederlanders die terugkomen ? In tegenstelling tot de asielzoekers is er voor hen geen enkele
hulp als zij terugkomen. Geen wetten, geen regels geen ondersteuning, niet binnen 3 maanden een
ingericht huis. Vreemd daar deze mensen toch deel uitmaakten van de Nederlandse gemeenschap, hun
belastingen en sociale afdrachten betaalden. Is het vreemd dat deze groep klaagt, dat zij gediscrimineerd
worden ten opzichte van de asielzoekers ? De Nederlanders die emigreerden om hun geluk elders te zoeken
zijn niet langer welkom in eigen land !
Regeren is al lang niet meer vooruitzien !
http://www.geennieuws.com/2015/03/nederland-loopt-leeg-mensen-met-gedegen-opleiding-of-ervaringvertrekken/

We hebben nog een paar maanden... (video)
Dat is de indringende boodschap van de nu 91-jarige ex Minister van
Defensie van Canada, Paul Hellyer.
We hebben nog een paar maanden om als mensheid van koers te
veranderen, geen jaren.
Paul Hellyer is in verschillende opzichten een bijzonder mens. Niet alleen
is hij tot op zeer hoge leeftijd nog actief, maar hij heeft ook een
indrukwekkende carrière achter de rug waarbij hij toegang heeft gehad tot
veel geheime informatie.
Gedurende de jaren zestig was hij Minister van Defensie in Canada en
later in de regering van Pierre Trudeau was hij Minister van Transport en Vice Premier.
In de tijd dat hij een hoge regeringspositie bekleedde en ook daarna vanwege zijn vele contacten, heeft
Hellyer toegang gehad tot informatie die voor het doorsnee publiek verborgen blijft.
Na zijn pensionering is Hellyer zich meer gaan verdiepen in buitenaardse aangelegenheden en ijvert hij al
jaren voor Full Disclosure.
Hieronder staat een onlangs opgenomen video van hem die je eigenlijk de Full Disclosure video zou kunnen
noemen.
Hij vertelt hierin onder andere hoe hij aan de informatie is gekomen dat UFO‟s en buitenaardse zaken voor
de Amerikaanse overheid destijds prioriteit hadden, nóg belangrijker dan de atoombom.
Hoe de Amerikanen na de crash bij Roswell van een buitenaards ruimteschip er inderdaad in zijn geslaagd
om via “reverse engineering" dit schip na te bouwen en daarom wel degelijk beschikken over geheime
ruimtevoertuigen en -wapens.
Hoe er door president Truman een schaduwregering werd gevormd, Majestic 12, en hoe eigenlijk sinds die
tijd het militair-industriëel complex een geheel eigen leven is gaan leiden volledig uit het zicht van de
reguliere overheid en de president.
Hoe deze schaduwregering die eigenlijk maar bestaat uit een relatief kleine elite niets anders dan kwaad
voor ogen heeft en dat ze via eeuwigdurende oorlogen de New World Order willen realiseren.
Hellyer vertelt hoe de wereld nu eigenlijk op een cruciaal punt is aanbeland. Waarbij wij als wereld (de 99
procent) nog enkele maanden hebben om van koers te veranderen omdat het anders volgens hem
onherroepelijk te laat is.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de steeds verslechterende situatie in Oekraïne en de iedere dag dichterbij
komende Derde Wereldoorlog.
https://youtu.be/79ZyvXMwMtI
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9089:we-hebben-nog-een-paarmaanden&catid=37:wereld&Itemid=50
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Van A (Argentinië) tot Z (Zaïre): 35 landen waar de VS drugsbaronnen, fascisten en terroristen heeft
gesteund
in Buitenland 23 maart 2015
De VS steunt in Oekraïne de extreem-rechtse partij Svoboda en gewelddadige neonazi‟s, die de weg
plaveiden voor een door het Westen gesteunde coup. De bittere realiteit is dat de Amerikaanse overheid al
lange tijd samenwerkt met fascisten, dictators, drugsbaronnen en terroristen uit alle uithoeken van de
wereld. Dat schrijft Alternet.
Deze fascisten, dictators, drugsbaronnen en terroristen maken zich, beschermd door het Amerikaanse
ministerie van Buitenlandse Zaken en de CIA, schuldig aan de ergste misdaden die je je kunt voorstellen,
van moord en martelingen tot staatsgrepen en genocide.
1. Afghanistan
In de jaren tachtig werkte de VS samen met Pakistan en Saoedi-Arabië om de socialistische regering van
Afghanistan af te zetten. Het land financierde, trainde en bewapende troepen die werden geleid door
conservatieve stammenleiders. Nadat de Sovjets het land in 1989 verlieten, werd het land verwoest door
deze krijgsheren en steeg de productie van opium naar recordhoogte. De Taliban drong de productie tussen
1999 en 2001 met 95 procent terug, maar na de Amerikaanse invasie in 2001 kwamen de krijgsheren en
drugsbaronnen weer aan de macht.
2. Albanië
Tussen 1949 en 1953 werkten de VS en Groot-Brittannië samen om de regering van Albanië af te zetten.
Ballingen werden getraind en bewapend om onrust te veroorzaken en een opstand te ontketenen. Veel van
deze ballingen werkten in de Tweede Wereldoorlog samen met de Italiaanse en Duitse bezetters. Het ging
onder meer om oud-minister van Binnenlandse Zaken Xhafer Deva, die de deportatie van Joden,
communisten en verdachte personen naar Auschwitz overzag. Deva was één van de 743 fascistische
oorlogscriminelen die na de oorlog door de VS werden gerecruteerd.
3. Argentinië
Er zijn in 2003 documenten opgedoken over gesprekken tussen de Amerikaanse oud-minister van
Buitenlandse Zaken Henry Kissinger en zijn toenmalige Argentijnse ambtsgenoot admiraal Guzzetti in
oktober 1976, kort nadat de militaire junta de macht had gegrepen. Kissinger sprak zijn goedkeuring uit over
de „vuile oorlog‟, waarbij 30.000 mensen waren omgekomen.
4. Brazilië
In 1964 pleegde generaal Castelo Branco een staatsgreep, waarna het land veranderde in een dictatuur.
Vernon Walter, die later onderdirecteur van de CIA en VN-ambassadeur zou worden, kende Branco nog van
de Tweede Wereldoorlog in Italië. De CIA zorgde ervoor dat de staatsgreep zou slagen door de oppositie en
studentenprotesten te financieren. Amerikaanse mariniers stonden in Sao Paolo paraat, maar waren niet
nodig. De democratisch verkozen president Joao Goulart wilde tijdens de Koude Oorlog neutraal blijven en
dat was voor Washington onacceptabel.
5. Cambodja
Toen president Nixon in 1969 opdracht gaf tot het bombarderen van doelen in Cambodja, moesten
Amerikaanse piloten hun logboeken vervalsen om hun misdaden te verhullen. Ze doodden tenminste een
half miljoen Cambodjanen en gooiden meer bommen op Cambodja dan op Duitsland en Japan in de
Tweede Wereldoorlog. De Rode Khmer, de militaire tak van de communistische partij van Cambodja,
doodde twee miljoen Cambodjanen en werd in 1979 pas verdreven door het Vietnamese leger. De VS
voorzag de Rode Khmer van voedsel en satellietbeelden. Amerikaanse en Britse speciale troepen leerden
de soldaten van de Rode Khmer mijnen leggen, waarvan er nog miljoenen verspreid liggen over grote delen
van het westen van Cambodja.
6. Chili
Toen Salvador Allende in 1970 president werd van Chili, veroorzaakte de VS tekorten en economische
chaos in het land door de handel stop te zetten. De CIA financierde al jarenlang conservatieve politici,
partijen, studentengroepen en media en haalde de banden aan met het leger. Nadat generaal Pinochet de
macht greep, bleven Chileense overheidsfunctionarissen in dienst van de CIA. Ondertussen martelde en
doodde de militaire overheid tienduizenden mensen.
7. China
Eind 1945 vochten 100.000 Amerikaanse soldaten samen met de Chinese Kwomintang en Japanse troepen
in communistische gebieden in het noorden van China. De Kwomintang was mogelijk één van de meest
corrupte bondgenoten van de VS. De samenwerking tussen toenmalig minister van Buitenlandse Zaken
Dulles en de Kwomintang leidde tot twee keer toe bijna tot een kernoorlog met China.
8. Colombia
Toen Amerikaanse speciale troepen Colombiaanse soldaten hielpen om drugsbaron Pablo Escobar te
doden, werkten ze samen met een groep die Los Pepes werd genoemd. In 1997 richtte deze groep de
Zelfverdedigingseenheden van Colombia (AUC) op, die in de jaren daarna verantwoordelijk was voor drie
kwart van alle burgerdoden in Colombia.
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9. Cuba
De VS steunde de dictator Fulgencio Batista en was verantwoordelijk voor de Cubaanse Revolutie, waarbij
20.000 doden vielen. Ambassadeur Earl Smith getuigde voor het Congres dat „de VS zo invloedrijk was in
Cuba dat de Amerikaanse ambassadeur soms belangrijker was dan de Cubaanse president‟. Na de revolutie
trainde de CIA Cubaanse ballingen in Florida om terroristische aanslagen te plegen.
10. El Salvador
Bij de burgeroorlog in El Salvador in de jaren tachtig kwamen tenminste 70.000 mensen om en verdwenen
er nog eens vele duizenden. De waarheidscommissie van de VN concludeerde dat 95 procent van de
slachtoffers was gedood door regeringstroepen en slechts vijf procent door guerrilla‟s. De regeringstroepen
werden getraind, bewapend en aangestuurd door de CIA, Amerikaanse speciale troepen en de US School of
the Americas.
11. Filipijnen
De militaire hulp van de VS aan de Filipijnen is gestegen van 12 miljoen dollar in 2011 tot 50 miljoen dollar
dit jaar. Mensenrechtenactivisten waarschuwen dat deze hulp gepaard gaat met de opkomst van
doodseskaders die zich tegen burgers keren.
12. Frankrijk
De OSS, de voorloper van de CIA, werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog nauw samen met de Siciliaanse
maffia en gangsters uit Corsica. Na de oorlog hielp de CIA deze gangsters aan de macht in Marseille. De
inlichtingendienst beschermde de gangsters terwijl ze heroïnelabs opzetten en drugs begonnen te vervoeren
naar New York, waar de maffia floreerde dankzij de steun van de CIA.
13. Ghana
In 1966 werd Kwame Nkrumah afgezet door de CIA. De Britse pers meldde dat 40 CIA-agenten er vanuit de
Amerikaanse ambassade alles aan deden om Nkrumah van het toneel te laten verdwijnen.
14. Griekenland
Toen Britse troepen in oktober 1944 in Griekenland aankwamen werd het land bestuurd door ELAS-EAM,
een linkse groep die in 1941 was gevormd door de Griekse Communistische Partij. De Britten weigerden
samen te werken met ELAS-EAM en installeerden een regering met nazicollaborateurs. Toen ELAS-EAM
een grote demonstratie organiseerde in Athene, schoot de politie 28 mensen dood. De Britten recruteerden
voormalige nazi‟s om ELAS-leden op te sporen en te arresteren. In 1947 vroegen de Britten de Amerikanen
om het stokje over te nemen. De steun die de VS verleende aan de fascistische regering in Griekenland
wordt door veel historici gezien als het begin van de Koude Oorlog. In 1949 legde ELAS-EAM de wapens
neer en werden 100.000 leden geëxecuteerd, verbannen of vastgezet. De liberale minister-president
Georgios Papandreou werd in 1967 afgezet tijdens een door de CIA gesteunde coup.
15. Guatemala
In 1954 zorgde de CIA ervoor dat de regering van Jacobo Arbenz werd afgezet. De CIA recruteerde en
trainde een leger huurlingen onder leiding van Castillo Armas dat Guatemala binnenviel. Dertig Amerikaanse
vliegtuigen boden steun vanuit de lucht. De Amerikaanse ambassadeur Puerifoy maakte een lijst van
Guatemalteken die geëxecuteerd moesten worden. Armas werd de nieuwe president. Veertig jaar lang
woedde er een burgeroorlog waarbij tenminste 200.000 doden vielen. De regering Reagan, die op de hoogte
was van de genocide, bood militaire steun door zwaar materieel, reserveonderdelen voor helikopters en
militaire adviseurs naar het land te sturen.
16. Haïti
De regering die in 1991 werd geleid door Jean-Bertrand Aristide werd afgezet tijdens een door de VS
gesteunde staatsgreep. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst DIA recruteerde paramilitairen om de
beweging van Aristide in Haïti te vernietigen. De CIA huurde de leider van deze groep paramilitairen,
Emmanuel „Toto‟ Constant, in en verscheepte wapens vanuit Florida. Toen Aristide in 2000 opnieuw werd
verkozen tot president, werd hij al snel weer afgezet door Amerikaanse troepen.
17. Honduras
De staatsgreep in 2009 in Honduras leidde tot zware onderdrukking. Uit WikiLeaks-cables blijkt dat de
Amerikaanse ambassade een grote rol speelde bij deze coup en de formatie van een regering die haar
eigen volk onderdrukt en uitmoordt.
18. Indonesië
In 1965 kwam generaal Soeharto aan de macht. Bij de schermutselingen die daaraan vooraf gingen kwamen
op zijn minst een half miljoen mensen om het leven. Amerikaanse diplomaten gaven later toe dat ze lijsten
hadden doorgespeeld met namen van 5000 leden van de Communistische Partij die gedood moesten
worden.
19. Iran
In 1953 werd de democratisch gekozen regering van Mohammed Mossadegh afgezet door de CIA en MI6.
Iran had zijn olie-industrie genationaliseerd, waardoor er een einde kwam aan het monopolie van BP. De
CIA betaalde miljoenen aan legerofficiers en gangsters om onrust te stoken in de straten van Teheran.
20. Israël
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Sinds 1966 heeft de VS 83 keer zijn vetorecht gebruikt in de Veiligheidsraad en 42 keer ging het om
resoluties die te maken hadden met het conflict tussen Israël en Palestina. Mensenrechtenorganisatie
Amnesty International stelde in een reactie op de illegale Joodse nederzettingen in bezet Palestijns gebied
dat de huidige Israëlische regering geen respect heeft voor mensenrechten. De zogeheten Leahy Law stelt
dat de VS geen militaire steun mag geven aan landen die mensenrechten schenden, maar die wet lijkt voor
Israël niet te gelden.
21. Irak
In 1958 huurde de CIA de 22-jarige Saddam Hoessein in om president Abdul Qasim te doden. Hoessein
faalde en hij vluchtte naar Libanon. De CIA huurde voor hem een appartement in Beiroet en verplaatste hem
daarna naar Caïro, waar hij werkte voor de Egyptische inlichtingendienst en vaak bezoekjes bracht aan de
Amerikaanse ambassade. Qasim werd in 1963 gedood tijdens een door de CIA gesteunde coup. De CIA gaf
de nieuwe regering een lijst van 4000 communisten die moesten worden gedood. De olie-industrie werd
genationaliseerd en in 1979 werd Hoessein president. Hij startte een verwoestende oorlog tegen Iran. De
Amerikaanse DIA voorzag hem van satellietgegevens en Donald Rumsfeld verwelkomde hem als
bondgenoot tegen Iran. Nadat Irak Koeweit was binnengevallen had de VS meer aan Hoessein als vijand
dan als bondgenoot.
22. Joegoslavië
De bombardementen van de NAVO in Joegoslavië in 1999 waren in strijd met internationale wetten. De
NAVO streed samen met het Bevrijdingsleger van Kosovo, dat werd geleid door Hashim Thaci, tegen
Joegoslavië. Thaci stond aan het hoofd van de Drenica-groep, een criminele organisatie die in verband werd
gebracht met grootschalige heroïnehandel, illegale oraanhandel en daarmee in verband staande moorden.
Hij is nu premier van Kosovo.
23. Korea
Na 1945 werd het zuidelijke deel van Korea bezet door het Amerikaanse leger. De VS installeerde Syngman
Rhee, een Koreaanse balling, in 1948 als president van Zuid-Korea. Rhee werd een dictator, doodde
100.000 mensen en wilde uiteindelijk zelfs Noord-Korea overnemen.
24. Laos
De CIA bood in 1950 luchtsteun aan Franse troepen in Laos en bleef nog 25 jaar actief in het land. De CIA
was verantwoordelijk voor tenminste drie staatsgrepen tussen 1958 en 1960 om te voorkomen dat Pathet
Lao aan de macht zou komen. De inlichtingendienst werkte met drugsbaronnen als generaal Phoumi
Nosavan en vervoerde opium tussen Birma, Laos en Vietnam. In 1962 recruteerde de CIA een
huurlingenlegioen van 30.000 veteranen om tegen Pathet Lao ten strijde te trekken. Toen de CIA er niet in
slaagde Phatet Lao te verslaan, gooide de VS twee miljoen ton bommen op Laos.
25. Libië
De NAVO voerde 7700 luchtaanvallen uit in Libië, waarbij 30.000 tot 100.000 mensen om het leven zijn
gekomen. Islamitische rebellen, getraind en bewapend door het Westen, namen olierijke gebieden in. De
Misrata-militie, getraind en bewapend door westerse speciale troepen, is één van de meest gewelddadige en
machtige groepen.
26. Mexico
Bij de drugsoorlogen in Mexico zijn meer dan 100.000 mensen omgekomen. Het meest gewelddadige
drugskartel is Los Zetas, een kartel dat is gevormd door Mexicaanse veiligheidstroepen die in Fort Benning,
Georgia en Fort Bragg, North Carolina zijn getraind door Amerikaanse speciale troepen.
27. Myanmar
Na de Chinese Revolutie werden generaals van Kwomintang machtige drugsbaronnen in het noorden van
Birma. Ze kregen logistieke steun van de CIA. De opiumproductie in Birma steeg van 18 ton in 1958 tot 600
ton in 1970.
28. Nicaragua
Anastasio Somosa regeerde 43 jaar lang met onvoorwaardelijke steun van de VS over Nicaragua. Zijn
nationale garde maakte zich schuldig aan alle vormen van misdaad die je je maar kunt voorstellen. Toen hij
in 1979 werd afgezet, recruteerde de CIA huurlingen om Nicaragua binnen te vallen en terroristische
aanslagen te plegen om het land te destabiliseren.
29. Pakistan, 30. Saoedi-Arabië en 31. Turkije
In de afgelopen 12 jaar heeft de VS voor 18,6 miljard dollar aan militaire steun gegeven aan Pakistan. De VS
heeft pas geleden de grootste wapendeal in de geschiedenis gesloten met Saoedi-Arabië. Turkije is geruime
tijd lid van de NAVO. Deze drie landen, die terrorisme financieren, zijn allen bondgenoot van de VS.
32. Panama
De VS wilde de toenmalige directeur van de militaire inlichtingendienst in Panama Manuel Noriego in 1971
arresteren, maar hij was al lange tijd agent en informant van de CIA. Hij bracht ieder jaar 100.000 dollar in
het laatje. Toen hij min of meer de macht kreeg over Panama, werd hij voor de CIA nog waardevoller. Hij
werd uiteindelijk vervolgd zodat de VS Panama kon binnenvallen en meer controle over het land kon krijgen.
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33. Syrië
Qatar heeft voor drie miljard dollar aan wapens naar Syrië gebracht. Saoedi-Arabië heeft wapens vanuit
Kroatië overgebracht naar Syrië. Westerse en Arabische speciale troepen hebben duizenden
fundamentalistische jihadisten getraind die zich inmiddels aangesloten hebben bij Al Qaida. De westerse
leiders hebben liever een andere president in Syrië dan vrede. Zoals Phyllis Bennis zei: “De VS en haar
bondgenoten blijven liever vechten tot de laatste Syriër.”
34. Uruguay
Toen politiechef Alejandro Otero in 1970 niet wilde dat Amerikanen zijn agenten trainden in martelpraktijken,
werd hij uit zijn functie gezet. Bij de trainingen, die werden gegeven door Dan Mitrione van het Amerikaanse
Office of Public Safety, werden daklozen gemarteld tot ze het leven lieten.
35. Zaïre
Patrice Lumumba werd de eerste democratisch verkozen premier van de Republiek Congo. In 1960 werd hij
door Joseph-Desire Mobutu afgezet tijdens een door de CIA gesteund staatsgreep. Lumumba werd gedood
door Belgische huurlingen waar hij in de provincie Katanga een felle strijd mee had gevoerd. Mobutu maakte
een einde aan verkiezingen en heerste 30 jaar over het land als dictator. Toch bleef de Republiek Zaïre,
zoals het land nu heet, militaire steun ontvangen uit de VS.
[Alternet] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/van-argentinie-tot-z-zaire-35-landen-waar-de-vs-drugsbaronnen-fascisten-enterroristen-heeft-gesteund/
Fout declareren voor goede zorg
Emiel Kerpershoek, Martijn Groenleer en Hans de Bruijn − 22/03/15
© Colourbox.
Essay Artsen sjoemelen geregeld met behandelmethoden en
diagnoses. Het lijkt fraude, maar dat is het vaak niet.
We willen allemaal goede zorg. En dus willen we dat artsen niet
voortdurend worden ingesnoerd door managers, protocollen en
bureaucratische rompslomp. Een arts die daarover klaagt, kan
automatisch op onze sympathie rekenen. We willen ook allemaal betaalbare zorg. En dus willen we dat er
geen geld wordt verspild aan onnodige behandelingen, of dat hoge bedragen in rekening worden gebracht
voor niet-verrichte ingrepen - dat gaat immers ten koste van het budget voor de zorg of leidt tot een
nodeloos hoge verzekeringspremie.
Vandaar dat we enig inzicht willen hebben in de kosten van de zorg. Stel dat het ene ziekenhuis twee keer
zoveel kosten maakt voor een ingreep als het andere ziekenhuis, terwijl de kwaliteit niet duidelijk verschilt.
Of duurdere ingrepen verricht, terwijl daarvoor geen aanwijsbare oorzaak is. Dat eerste ziekenhuis kan
wellicht van de collega's leren hoe zo'n ingreep goedkoper kan worden gemaakt, of het aantal dure ingrepen
kan worden gereduceerd. Dezelfde kwaliteit tegen lagere kosten - daar kan niemand tegen zijn.
Taal van marktwerking
Maar hoe krijg je inzicht in de kosten van de zorg? Daartoe moet je eerst weten wat een arts eigenlijk doet
wanneer je je als patiënt meldt met een klacht. In essentie zijn dat twee handelingen. Allereerst doe je als
arts onderzoek dat in een diagnose resulteert. Vervolgens kies je de geschiktste behandeling. De diagnose
is bijvoorbeeld een blindedarmontsteking, de bijpassende behandeling is een chirurgische ingreep.
In de taal van de marktwerking, die lang populair was, kun je zo'n Diagnose-Behandel Combinatie (DBC) het
'product' noemen dat de arts levert, de 'output' of de 'prestatie' van een arts. De bekostiging van de
ziekenhuiszorg in Nederland is voor een groot deel gebaseerd op deze DBC's. Als je een overzicht hebt van
alle geleverde DBC's, kun je als ziekenhuis melden hoeveel 'productie' je hebt geleverd. Voor die productie
krijg je vervolgens een vergoeding. Die vergoeding is trouwens altijd een gemiddelde prijs voor zo'n
behandeling. Je kunt je bij veel behandelingen voorstellen dat die bij de ene patiënt eenvoudig en bij de
andere veel complexer is. De ene bevalling is de andere niet - maar je krijgt per bevalling een gemiddelde
prijs vergoed. Dit soort managementsystemen die 'prestaties' meten, zijn in de afgelopen decennia overal in
de (semi-)publieke sector ontstaan - niet alleen in de zorg en niet alleen in Nederland.
Verdenkingsdiagnose
Hoe werkt zo'n systeem in de praktijk? Ongetwijfeld in veel gevallen gewoon zoals bedoeld. Maar, zo weten
we uit ons onderzoek in Delft onder medici (zie kader onderaan), vaak ook niet. Artsen registreren geregeld
iets anders dan wat ze feitelijk doen. Enkele voorbeelden.
Er bestaat zoiets als een verdenkingsdiagnose. Een patiënt meldt zich bij een arts met klachten. De arts
vermoedt een hersenvliesontsteking en toetst dat vermoeden met een ruggeprik. De uitkomst van dat
onderzoek kan zijn dat er geen sprake is van hersenvliesontsteking - de patiënt heeft gewoon griep. Dat is
goed nieuws voor de patiënt, maar de arts zit met een probleem. Het onderzoek sluit hersenvliesontsteking
uit, maar daar was wel een ruggeprik voor nodig. De kosten ervan zitten in het tarief van een DBC voor
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hersenvliesontsteking, maar niet in een DBC voor griep. Dus registreert de
arts maar een hersenvliesontsteking, terwijl de patiënt alleen griep heeft.
Het systeem kent combinaties van diagnoses en behandelingen. Vaak
kunnen bij een en dezelfde diagnose verschillende typen behandelingen
worden gegeven (en andersom). Die behandelingen kunnen niet altijd aan
elke diagnose worden gekoppeld, bijvoorbeeld als daar dure geneesmiddelen
voor nodig zijn. Soms weet een reumatoloog dat patiënten baat kunnen
hebben bij een behandeling met kostbare biologische medicatie, maar
ondersteunt het systeem dat niet. Het gebruik van de medicatie wordt alleen
vergoed in combinatie met de diagnose reumatoïde artritis - en bijvoorbeeld
niet met de diagnose polyartritis die de arts bij deze patiënten stelt. Dus
registreert de arts een andere diagnose, waardoor hij de gewenste
medicijnen toch kan voorschrijven. Net als in het vorige voorbeeld is dat niet de feitelijke diagnose.
Geïndiceerde zorg
Cosmetische behandelingen worden in principe niet vergoed. Het verwijderen van een talgkliercyste,
ontstaan als gevolg van acne, komt niet in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering bij de
diagnose 'acne', maar wel als een 'goedaardige tumor' als diagnose wordt geregistreerd. Dus wat doen
dermatologen of plastisch chirurgen soms? Ze registreren cosmetische ingrepen als medisch geïndiceerde
zorg. Als de specialist zegt dat verwijderd weefsel moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van
kwaadaardige cellen, kunnen ook cosmetische behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen.
De grens tussen cosmetische en medisch noodzakelijke zorg is niet altijd duidelijk en artsen en
zorgverzekeraars verschillen hierover ook vaak van mening.
Eigenlijk zijn deze constateringen niet bijzonder. Van alle prestatiemeetsystemen weten we dat ze tot dit
soort 'perverse' gedragingen leiden. Minstens zo interessant is het om te bezien welke oordelen daarover
worden geveld. Het eerste oordeel is dat artsen de boel beduvelen. Ze registreren iets anders dan ze
daadwerkelijk doen ('upcoding') en daar verdienen zij, hun afdelingen of ziekenhuizen extra geld mee.
'Fraude', lees je dan al snel in de media. Of misschien zelfs 'georganiseerde fraude' als dit gedrag in verband
wordt gebracht met afstemming binnen verenigingen van medisch specialisten of zou zijn aangeleerd in de
opleiding tot specialist.
Kiezen voor de patiënt
Het is een erg gemakkelijk oordeel. Natuurlijk heeft het gedrag van artsen iets met geld te maken. Maar er is
echt wel meer dan dat. Kruip even in de huid van een arts. Je hebt je onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid van hersenvliesontsteking en daarvoor kosten gemaakt - en het blijkt griep te zijn. Dan kun je
het toch ook als onrechtvaardig zien dat je de DBC voor griep moet registreren? Je wilt het beste voor de
patiënt, je hebt je diagnose gesteld en wilt hem een medicijn voorschrijven. Wat blijkt dan? Het systeem kent
die combinatie van diagnose en behandeling niet. Tja, kies je dan voor de patiënt of voor het systeem? Voor
de patiënt - en je registreert een andere DBC.
De grens tussen cosmetisch en medisch is niet zo scherp en je hebt een patiënt voor je met een kleine
beurs. De patiënt lijdt echt onder de cyste in het gezicht als gevolg van acne. Als je het een cosmetische
ingreep noemt, weet je dat de patiënt van behandeling afziet omdat die ingreep te duur is.
Dat maakt het systeem toch ook een beetje oneerlijk. Weer is de vraag: kies ik als arts voor de patiënt of het
systeem?
In alle voorbeelden die we noemen, is dus ook iets anders aan de hand: het systeem past niet op de
professionele werkelijkheid. Nogmaals: bedenk even wat zo'n systeem met een professional doet - je
verricht zorg, en vervolgens moet je een systeem in duiken dat een heel andere rationaliteit kent. Die van
een manager. De meeste artsen denken vanuit het perspectief van de patiënt, niet vanuit het product, of het
systeem. Dit is een voedingsbodem voor een cultuur waarin registreren volgens de regels geen prioriteit
heeft en de grens tussen 'anders' registreren en fraude niet zo eenvoudig meer te trekken is.
Waanidee
Het tweede oordeel is dat het declaratiegedrag van artsen het gevolg is van een misplaatst geloof in
marktwerking. We horen het politici en columnisten zeggen. Er waart in Nederland een waanidee rond dat
professionele organisaties gemanaged kunnen worden als bedrijven. Dat waanidee hebben we te danken
aan het neoliberale geloof van dwaallichten als Reagan en Thatcher. Vanuit dit geloof ontstaan systemen
waarin zorg verwordt tot een 'product'. Maar de zorg is geen markt en wie dat toch denkt, roept dit soort
ellende over zichzelf af.
Je hoort dit verhaal heel vaak en het is altijd een comfortabele manier van framing. Je ziet iets wat in de
praktijk niet werkt, je benoemt het als onderdeel van een verwerpelijke ideologie en je kunt verder stoppen
met nadenken. Afschaffen die idiote systemen. Systemen mogen niet heersen over professionals.
De kritiek komt altijd uiterst geleerd over: dit gaat niet om een of ander declaratiesysteem, dit gaat om een
meer fundamentele vraag, om een onderliggende, verwerpelijke ideologie. Maar het is toch ook weer erg
gemakzuchtige kritiek.
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Hoe we het ook wenden of keren, we zullen een manier moeten bedenken om inzicht te krijgen in de kosten
van de zorg. Net als andere prestatiemeetsystemen heeft het DBC-systeem ook goede dingen
voortgebracht, zoals inzicht in soms verbazingwekkende verschillen in kosten die ziekenhuizen voor
eenzelfde behandeling maken. Elk systeem dat we met elkaar bedenken, zal op gespannen voet staan met
de professionele werkelijkheid; het perfecte managementsysteem bestaat niet. De kunst voor iedereen manager en professional - is om verstandig met die spanning om te gaan.
Wat kunnen we doen om een systeem als het DBC te laten werken? Wie vindt dat de artsen fout bezig zijn,
zal alles doen om hen in hun hok terug te jagen. Het systeem wint. Wie dit allemaal neoliberale onzin vindt,
zal alles doen om het systeem om zeep te helpen. De professional wint.
Leren leven met
Beide opties doen echter geen recht aan het eenvoudige gegeven dat we goede zorg willen, maar ook iets
van inzicht in de kosten ervan. Dus heb je iets van een systeem nodig. Dat zal nooit helemaal op de
professionele werkelijkheid passen. Dus is het misschien het beste om te leren leven met die spanning
tussen professie en systeem en om te proberen de perverse prikkels zoveel mogelijk uit het systeem te
halen.
Wat kun je dan doen? Je kunt het systeem minder verfijnd maken, dan heb je minder mogelijkheden om
'creatief' te registreren. Het inmiddels tot DOT ('DBC Op Weg naar Transparantie') omgedoopte systeem
omvat veel minder producten.
Je kunt wat meer aan monitoring en controle doen. Je kunt met elkaar (artsen, bestuurders, verzekeraars)
regelmatig kijken waar het systeem niet functioneert en aanpassingen maken. Je kunt proberen de financiële
consequenties voor de artsen wat minder direct te maken. Als je als individuele arts niet direct ziet wat elke
keuze in de registratie aan geld oplevert, is de prikkel minder groot om 'creatief' te registreren vanwege het
geld dat dit kan opleveren.
Tegelijkertijd: wees terughoudend met dit soort maatregelen. Monitoring en controle helpen, maar de arts
moet wel wat ruimte houden. Regelmatig de praktijk van het systeem evalueren helpt, maar je kunt het
systeem niet voortdurend veranderen. Een financiële prikkel hoeft niet heel zichtbaar zijn, maar ook niet
helemaal onzichtbaar.
Systemen passen niet op een professionele werkelijkheid. Dat is een weinig opzienbarende constatering. Je
kunt daar gemakzuchtig op reageren: of artsen moeten zich voegen naar het systeem, of we draaien het
systeem de nek om. Accepteer liever dat een systeem nooit zal passen op de professionele werkelijkheid.
Dat het altijd zal schuren tussen systeem en professie, dat er altijd geschaafd moet worden en dat de
perfecte wereld niet bestaat. En probeer dan om er het beste van te maken.
Emiel Kerpershoek, Martijn Groenleer en Hans de Bruijn zijn verbonden aan de faculteit techniek, bestuur en
management van de TU Delft. Kerpershoek promoveert 2 april op een proefschrift over de praktijk van
prestatiemeetsystemen in de zorg.
Creatief declareren: soms kan de arts niet anders
Medisch specialisten en ziekenhuizen kiezen soms voor een duurdere Diagnose Behandel Combinatie
(DBC) dan medisch noodzakelijk, bleek in 2011 uit promotieonderzoek van Fleur Hasaart: 'Incentives in the
diagnosis treatment combination payment system for specialist medical care'.
Hoe vaak dit - en ook overdeclaratie - voorkomt, werd in haar studie niet duidelijk. Hasaart: "Op macroniveau
blijkt het een trend, die de kosten van de gezondheidszorg opdrijft."
Ook uit het onderzoek waar Emiel Kerpershoek 2 april op promoveert, is niet af te leiden wat de omvang
ervan is; hij deed kwalitatief onderzoek. De schattingen lopen uiteen van meer dan 1 miljard euro aan 'overdeclaraties' in de periode 2006-2008 (Hasaart) tot 800 miljoen euro aan 'opvallende' declaraties over 2012
(Nederlandse Zorgautoriteit).
Dat 'creatief registreren' vaak voorkomt, is zeker, aldus Kerpershoek; iedere arts die hij interviewde 'kan wel
enkele voorbeelden noemen uit de eigen praktijk'. Dat gedrag is niet zozeer 'financieel gedreven'.
Professionele waarden zoals kwaliteit en gelijkheid spelen een belangrijke rol. "Voor de arts staat de zorg
voor de individuele patiënt centraal en niet het systeem."
Toezichthouders en zorgverzekeraars gaan creatieve registratie dus tegen omdat die het zicht op prestaties
vertroebelt.
Een jaar geleden beboette de Nederlandse Zorgautoriteit het St. Antoniusziekenhuis wegens te hoge
declaraties; in Nieuwegein zou 24,6 miljoen euro te veel in rekening zijn gebracht.
Bij een analyse daarvan bleek dat sommige kosten waren opgevoerd om het haperende DBC te omzeilen.
Zo hoefden patiënten geen zware openhartoperatie te ondergaan, maar volstond een veel goedkopere
katheterisatie - die niet in het DBC was opgenomen. En lijders aan een bepaalde vorm van neusbloedingen
konden daarvoor behandeld worden, maar die behandeling viel slechts te declareren als er 'neustumor'
gediagnosticeerd was, een bloedneus volstond niet.
Fleur Hasaart zei in een vraaggesprek dat 'in sommige gevallen' zo'n onjuiste registratie te verdedigen viel,
"want de behandeling is hoogstwaarschijnlijk wel uitgevoerd".
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3919491/2015/03/22/Fout-declareren-voor-goedezorg.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20150322
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Joden schuldigen Holocaust
Iran en Amerika: „Er komt een nucleaire deal aan!‟
Leuren Moret, Fukushima Update deel 2: DNA mutaties in planten, dieren en mensen -Tjernobyl,
Three Mile Island en Fukushima
Fasciatie is een groeiafwijking. Een voorbeeld: een
paardenbloemstengel die hol hoort te zijn, ziet er opeens breed, plat
en ribbelig uit. Stelen en bloemen groeien aan elkaar vast. Of een
bloem die normaal rond is, wordt langgerekt. Het verschijnsel heet ook
“hanekam”. Aardbeien krijgen vreemde uitstulpingen. Fasciatie doet
zich vooral voor bij planten die snel groeien, zoals onkruid en jonge
boompjes.
De radiopresentatrice ontdekte bloemen in haar leefomgeving met die
afwijking en riep haar luisteraars op om foto‟s van hetzelfde fenomeen
dat ze aantroffen, naar haar op te sturen. Ze ontving honderden
reacties.
Leuren prijst dit initiatief, want de informatie moet uit de bevolking, van
de mensen zelf komen. De regering zal hen zeker niet inlichten over
deze gevolgen van blootstelling aan radioactiviteit.
Na Tjernobyl lieten bomen in besmette gebieden, vooral pijnbomen,
vreemde vergroeiingen zien. De boom blijft relatief kaal, maar op een
plek verschijnen allemaal takken die in het wilde weg alle kanten op
groeien.Dit verschijnsel heet de heksenbezem.
Leuren: We hebben te maken met spirituele oorlogvoering, en dit is
een van de duisterste tijden die de mensheid ooit heeft gekend.
Daarom is het zo belangrijk dat we deze informatie verspreiden en
elkaar inlichten over wat er werkelijk gaande is.
Effecten van straling op DNA waren al veel eerder bekend. Al in 1920
was er in de V.S. een Amerikaans geneticus, dokter Hermann Joseph
Muller, die effecten bestudeerde van röntgenstraling op fruitvliegjes.
Omdat die een hele korte levenscyclus hebben, kan je snel het effect
van een mutatie door vele generaties heen bestuderen.
Hij ontdekte dat als je een mannelijk fruitvliegje aan röntgenstraling
blootstelt, het sperma wordt aangetast. Als hij zich voortplant met
gezonde vrouwtjes, zal hij die genetische afwijking aan alle
toekomstige generaties doorgeven. Deze studies liepen van de jaren
1920 tot in de jaren 60/70. Dat zijn heel veel generaties fruitvliegjes,
die allemaal genetisch aangetast bleven.
Er werden fruitvliegjes geboren die geen vleugels hadden of een extra
set vleugels, of witte oogjes. Bovendien bleek dat een percentage
vliegjes als embryo‟s stierven. Het blijkt dat er vreemde dingen
gebeuren in bestraalde cellen. Bij een gezonde cel splitsen de
chromosomen zich en de cel deelt zich in tweeën. Een bestraalde cel
ziet er heel anders uit. Het proces van celdeling is verstoord: sommige
chromosomen zijn gebroken, of misvormd, of kunnen zich niet
opsplitsen. De cel kan zich niet delen. Sommige afwijkingen zitten niet
in de chromosomen maar in de genen zelf. Muller ontdekte dus dat de effecten permanent waren. Er waren
wisselende uitdrukkingsvormen en soms werden generaties overgeslagen, maar de afwijkingen verdwenen
niet. In 1964 won dokter Muller een Nobel-prijs voor zijn ontdekkingen van voor 1920.
De machthebbers achter de schermen hebben zijn onderzoeksresultaten misbruikt door er wapens tegen de
mensheid van te maken. In de jaren dertig van de vorige eeuw heeft Bertrand Russell al gezegd, dat het de
bedoeling is om 95 % van de mannen en 60% van de vrouwen onvruchtbaar te maken. En de 5% van de
mannen en 40% van de vrouwen die dan nog wel vruchtbaar zijn, zullen worden gebruikt als voer voor de
kanonnen – dus om oorlog mee te voeren. Bertrand Russel was deel van de Nieuwe Wereldorde.
Door radioactieve straling worden nu embryo‟s aangetast. Er zijn foto‟s van kittens en puppies die met
vreselijke afwijkingen geboren worden. Na Fukushima zijn er monsters genomen in Japan, door o.a. Yoyi
Otaki. Hij verzamelde de grijze vlinders die daar voorkomen en deed verslag van de vreemde afwijkingen in
de patronen met donkere stippen die normaal op hun vleugels te zien zijn. Ook hun ogen, pootjes en
vleugels vertoonden afwijkingen. Soms ontbraken hele stukken uit hun vleugels.
Toen Otaki deze vlinders bleef doorkweken in zijn lab, namen de afwijkingen in de volgende generaties met
18% toe. Hij onderzocht de vlinders nog eens in de natuur in september van 2011. Dat ging om de vierde
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generatie na de ramp met de kerncentrales, en zij vertoonden nog grotere afwijkingen. En dat terwijl
wetenschappers geloven dat deze insecten minder gevoelig zijn voor straling dan mensen.
Soorten DNA-mutaties door straling
Dr. Muller onderzocht later ook planten zoals varens en cipressen, en vogels. Bij de vogels ging het om wat
die hadden gegeten, zoals insecten en plantjes. Bij de cypres onderzocht hij de voortplantingsorganen die
op de takken groeien en toonde aan hoe besmet met straling die waren.
Cipressen behoren mannelijke en vrouwelijke takjes te hebben, maar na Fukushima bleken de takken zowel
mannelijke als vrouwelijke delen te bevatten: het was genetisch gesproken een rommeltje geworden. Dit
verschijnsel heet “interseksualiteit.” In plaats van aparte mannelijke en vrouwelijke exemplaren manifesteren
beide zich door elkaar. We zien dit nu ook bij mensen: er worden steeds meer hermafrodieten geboren,
mensen met geslachtsdelen van beide seksen.
In Japan en in de Verenigde Staten worden alle abnormale baby‟s geaborteerd. De artsen en specialisten
zeggen tegen de moeders dat het kind niet in orde was en is gestorven.
Mogelijke effecten van mutaties veroorzaakt door straling zijn:
- Interseksualiteit/hermafroditisme (bij planten, dieren, mensen)
- Tweelingen
- Reuzengroei
- Dwerggroei
- Tweekleurigheid (heterochromie: ogen, haren, huid)
- Albinisme
- Fasciatie (zie boven)
- Heksenbezem (zie boven)
Dr. Muller toonde al voor 1920 aan dat voor elke geboorteafwijking die aan de buitenkant zichtbaar is, er in
dezelfde populatie 10 afwijkingen van binnen zitten die niet aan de buitenkant zichtbaar zijn.
Na Tjernobyl werden er koeien met twee met elkaar vergroeide hoofden geboren, spinnen met vier poten en
herten met halve geweien, om maar een paar gruwelijke afwijkingen te noemen.
Leuren vertelt hoe ze rond de Kerst met het openbaar vervoer ging en schrok van het aantal moeders met
baby‟s die afwijkingen aan de ogen vertoonden. Die ontstaan als de moeder binnen 30 dagen na de
bevruchting wordt blootgesteld aan straling. Ze zag een peuter met kleine olifantenbeentjes en veel te korte
armpjes. Haar oppas vertelde haar dat dit meisje een dwerg was en nooit groter zou worden. Dat betekent
dat de klieren (o.a. de schildklier en de epifyse) die allerlei lichaamsfuncties regelen waaronder de groei van
het lichaam, niet naar behoren functioneren.
Dat is wat er met kleine mensen aan de hand is: bij hun voorouders is er volgens Leuren Moret sprake
geweest van blootstelling aan radioactieve straling. Na Fukushima zullen er veel meer kleine mensen
geboren worden.
Koeien in Engeland die dood gaan, worden als veevoer opnieuw aan het levende vee aangeboden. Men
doet of men maar niet begrijpt waar de gekke-koeienziekte nou toch door veroorzaakt wordt, maar de Britten
weten het maar al te goed. Er is wel degelijk onderzoek verricht naar deze koeien. Men zocht naar zware
metalen in de hersenen en vond plutonium. Die niveaus namen elk jaar toe. Als je stralingsbesmette dode
koeien opnieuw voert aan levende koeien, neemt dat niveau met elke generatie toe.
Maar ook de vispopulaties, alle melkproducten, het drinkwater – alles is nu besmet. Dat geldt nu ook voor
onze hele generatie mensen: de niveaus van besmetting zullen door komende generaties heen alleen maar
toenemen.
Daar komt nu het gebruik van chemicaliën bij door “fracking” overal ter wereld, maar vooral binnen de
Commonwealth. (fracking = met behulp van water onder hoge druk verpulveren – een techniek waarbij water
en zand wordt vermengd met chemicaliën om gas of petroleum aan te boren). Het grondwater wordt
hierdoor nu overal ter wereld besmet – miljoenen jaar oud water dat nog nooit door iemand aangeraakt is en
onder de grond in bronnen zit. Het grootste bedrijf dat hiermee bezig is, is van de Rothchilds. De Britse
koningin wil gewoon haar oude koloniën terug en moordt de bevolking uit terwijl ze daarmee bezig is.
De gevolgen van atoomproeven in de atmosfeer
Toen er veel kernproeven werden gedaan in 1963, daalden de scores van eindexamenkandidaten
opeens met 12%, en zij zouden zich nooit herstellen. Ook de Amerikaanse eindexamenkandidaten
van 2011 behaalden opeens een bedroevend laag resultaat – het laagste gemiddelde van de
afgelopen 40 jaar.
Leuren: Dr Ernest Sternglass, die werkte voor General Electric, stond min of meer in zijn eentje op om het op
te nemen tegen de atoomindustrie. Hij is niet alleen een natuurkundige maar ook een ingenieur. Hij begon in
het Congres in Washington te getuigen tegen het gebruik van atoomenergie, en schreef talloze artikelen om
te waarschuwen tegen atoomproeven. Hij zei al dat de radioactieve stofdeeltjes onze kinderen zouden
vermoorden en op grote schaal kanker veroorzaken.
Ernest Sternglass heeft ook de achteruitgang in de visvangst berekend in de Stille Oceaan en heeft dit in
verband gebracht met de kernproeven die jaar op jaar in Nevada zijn gehouden. Hij heeft berekend hoeveel
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extra becqerels aan vervuiling weer een zoveelste percentage aan afname van het visbestand tot gevolg
had. Hij kon ook een verband leggen met toenemende schade aan de hersenen, wat wordt weergegeven
door de achteruitgang van de schoolprestaties van kinderen in de VS.
John F. Kennedy is de enige president geweest die zich werkelijk zorgen heeft gemaakt over gevolgen voor
het nageslacht. Een van de artikelen die Sternglass geschreven had, heeft Kennedy ervan helpen
overtuigen dat de proeven moesten stoppen. Men had Sternglass graag willen vermoorden, maar hij was te
opvallend geworden. Leuren gelooft dat dit ook voor haar geldt, want toen ze met haar waarschuwingen
begon, wist ze ook niet precies wie ze tegenover zich had. Door met zoveel mogelijk onafhankelijke groepen
in veel landen samen te werken, zullen ze worden gehoord.
De hoeveelheid vis in de Stille Oceaan heeft zich nooit hersteld na de atoomproeven van de jaren vijftig en
zestig. Het officiële verhaal is overbevissing, maar dat is onzin. De vissen gingen dood door de straling, net
als veel vissers.
Nu, na Fukushima, hebben we met nog hogere doses straling te maken en zullen er zo veel stralingsziekten
op zo‟n agressieve manier de kop opsteken, dat we er alles aan moeten doen om de mensen op de hoogte
te stellen.
Japan is voor zijn voedsel zeer afhankelijk van de oceaan: vis en zeewier, garnalen, plus een heleboel verse
groenten. Ze produceerden alles zelf en hadden een gezonde bevolking. Dat gold ook voor Amerika tot de
tweede wereldoorlog. Daarna begonnen Amerikanen bewerkt voedsel te eten. Dus toen de ramp in
Fukushima plaatsvond, was de gemiddelde Japanner gezonder dan de gemiddelde Amerikaan.
Amerika heeft voor zijn atoomproeven eilandjes in de Stille Oceaan gebruikt en wist dat de lokale bevolking
proefkonijnen waren. Daarna introduceerde men de kerninstallaties in de VS – er zijn er nu maar liefst 110!
Japan heeft 55 kerninstallaties en dat is een landje dat niet groter is dan Californië.
Door protesten heeft men geen kerninstallaties kunnen sluiten, maar in de jaren 70 wel de bouw van nog
meer nieuwe kunnen tegenhouden. Ze wilden er eigenlijk nog een stuk of 25 in Californië hebben, ook in
Silicon Valley.
Er zijn al meer dan 60.000 babytandjes verzameld (om blootstelling aan radioactiviteit in een bepaalde
leefomgeving te meten) en anderen hebben ze in Engeland verzameld. In de VS is aangetoond dat de
meeste gevallen van borstkanker voorkomen in de omgeving van kerninstallaties.
Er zijn meer dan 1300 kernproeven gedaan in Nevada – een woestijngebied. De locaties van de
kerninstallaties zijn doordacht: men weet hoe de wind waait, en er zijn heel wat Indianenstammen die te
maken hebben met de vervuilde lucht van zulke installaties die door hun reservaat heen blaast. Echt geen
toeval. Zo is er ook zo‟n installatie in Harlem geplaatst, waar veel negers wonen. Men richt zich op bepaalde
minderheden.
Een aanrader om te lezen is het boek van Edwin Black, The War Against the Weak.Eugenetica is
overgewaaid uit Engeland en was afkomstig van de Rockefellers. Zij hebben ook het onderzoek naar dat
supperras in Duitsland gestimuleerd en eraan meebetaald in de jaren 30 en 40. Nu gaat dit programma
gewoon verder, maar deze keer wordt vervuiling door kernenergie ingezet om bepaalde bevolkingsgroepen
uit te dunnen; evenals het voedsel.
Drie of vier jaar geleden verscheen er een heel lang artikel in The New York Times over suikerziekte. Er was
een kaartje bij met plekken op aarde waar de ziekte het vaakst voorkwam. Daar kon je dus een kaart
overheen leggen van atoomkernproeven: precies dezelfde breedtegraden – in Rusland, de VS, Engeland en
China.
Leuren concludeerde dat niet plutonium maar uranium de grootste vervuiler van de kernproevenperiode
geweest moet zijn – uranium is de grootste veroorzaker van suikerziekte sinds de tweede wereldoorlog.
Nuked, Deel 3: Hoe nu verder?
http://boinnk.nl/blog/89438/fukushima-update-deel-2/

Leuren Moret, Fukushima Update deel 3: Hoe nu verder?
Leuren: Onze lichamen kunnen niet gezonder zijn dan onze omgeving. Regeringen zijn terroristische
organisaties die beweren dat ze op terroristische organisaties jagen. Als we nu eens leren begrijpen dat
ALLE regeringen zelf terroristische organisaties zijn, dan zouden we niet meer zo in de war zijn. Nu laten we
het juist aan hen over om ons te helpen, te beschermen, te redden! Dat is absurd.
We moeten dus onze wereld weer opeisen en zelf de universiteiten worden, die ons nu zo helpen
onderdrukken. We moeten onze gezondheid opeisen, en de gemeenschappen die we willen vormen, en ons
geluk terugvinden.
We hebben de bestaande universiteiten niet nodig - ze zijn niet voor ons opgericht maar voor de bankiers. In
universiteiten is genetisch gemanipuleerd voedsel ontworpen en ontwikkeld. In universiteiten zijn
atoombommen ontwikkeld. Waarom zijn universiteiten betrokken bij de ontwikkeling van allerlei
massavernietigingswapens? Omdat ze er niet zijn voor ons maar voor de bankiers!
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Universiteiten zijn geen klaslokalen en de professoren zijn niet je docenten. Als je echt iets wil leren heb je
bibliotheken en het internet nodig. Verder hebben wij mensen elkaar nodig - en niet de universiteiten.
Vrije radicalen
In hun boek Free Radicals in Biology and Medicine beschreven de auteurs Barry Halliwell en John
Gutteridge voor het eerst een enorme lijst ziekten waar mensen aan zijn gaan lijden sinds de tweede
wereldoorlog. Zij beweren dat die ziekten worden veroorzaakt door vrije radicalen. Er is niets dat hogere
niveaus van vrije radicalen produceert dan ioniserende straling - van kernenergie. Deze enorme
hoeveelheden energie komen vrij uit de kern van atomen.
Uranium en plutonium zijn in supernova's gevormd, dus in hun kern zit een stukje van een supernova. Onze
lichamen zijn eigenlijk zakken water, dus als je een stukje van een supernova in een zak water stopt dan
begint er van alles te koken.
Ons DNA, de dubbele helix, is eigenlijk een soort antenne die bepaalde frequenties uitzendt en ontvangt. De
sluipmoordenaars gebruiken bepaalde frequenties juist om ons ziek te maken. Leuren heeft een zgn. biomat
die infrarode frequenties produceert. Via infrarood licht kunnen organismen met elkaar communiceren
zonder woorden.
Algemene tips
- Volgens een vriendin van Leuren is het mogelijk om de gevolgen van HAARP te neutraliseren met korte
radiogolven. We kunnen dus elektromagnetische frequenties gebruiken om onszelf te beschermen. Artsen in
Rusland en Oost-Europa doen dat al bijna een eeuw, maar Amerika en het westen willen er niet aan. Alle
artsen die deze technologie wilden toepassen zijn verjaagd.
- Tegen vrije radicalen helpen groenten die rood of oranje gekleurd zijn - peen, radijs, bieten. Ook rode en
blauwe bessen/bramen zijn hier goed voor.
- Alle verse kruiden bevatten ongelooflijk veel goede dingen. Gebruik geen gedroogde kruiden die aan
straling zijn blootgesteld.
- Geen magnetron gebruiken - dat doodt ook alles wat nog voedzaam is aan ons eten.
- Koop rijst uit landen dat niet genetisch is gemanipuleerd. In Amerika is alles nu GMO-voer geworden. Dat
is giftig voer.
- Suikerziekte kan genezen door het gebruik van de wortel van de devil's club, de wandelstok van de duivel.
- Tai chi oefeningen of andere methoden om meridianen te openen of geopend te houden zijn nuttig.
- De hennepplant heeft veel eigenschappen die het menselijk lichaam helpen herstellen.
- Uit proeven is gebleken dat ook LSD kan helpen om DNA te herstellen.
Eind november 2011 wilde geen enkele van de grotere mediastations nog iets met Leuren te maken hebben.
Maar dat was geen probleem - ze gebruikte YouTube om het grote publiek te bereiken.
Verder zorgt ze ervoor dat ze niemand persoonlijk in de weg gaat zitten. Ze zet de informatie weg, zorgt
ervoor dat haar gegevens kloppen, en voor de rest moeten de mensen er zelf hun weg mee vinden.
Juli 2013
Zie ook over Leuren Moret:
Interview met Leuren Moret, CMN, 2008
Over Google en DNA-manipulaties
Fukushima - lezingen april 2011
http://www.ascensie.nl/MoretFukushimaUpdate3.htm

Leuren Moret: Over Google en DNA-manipulaties
Radio-interview met Jeff Rense, december 2010
Over het internet, Google, DNA, Agenda 21, Passive Avoidance
Jeff: Dit kan belangrijke informatie zijn voor veel luisteraars. Wat is er nou werkelijk aan de hand met
Google? Google heeft meer tentakels dan tien octopussen... Google is betrokken bij bijzonder
wetenschappelijk onderzoek waar wij niets van af weten. Het gaat om het in kaart brengen, het leren
beheersen en manipuleren van jouw DNA... dit gaat allemaal over totale beheersing van de wieg tot aan het
graf. Te gast vanavond is Leuren Moret, die met dit verhaal naar ons toe is gekomen. Welkom terug in ons
programma, Loren...
Leuren: Dank je, Jeff. Het is van belang dat ik met updates kan blijven komen over het Google verhaal.
Jeff: Ze zijn bezig ons iets aan te doen. Kijk toch eens naar hun logo, dat er zo heerlijk onschuldig uit ziet !
Google heeft vrij spel en wordt gesteund door de internationale Elite, die de touwtjes in handen heeft.... Ze
maken er geen geheim van waar ze op uit zijn: complete beheersing! Kijk naar wat ze met hun satelliet
hebben gedaan. Je kunt luidkeels protesteren, maar jouw huis en tuinpad staan op het internet. Privacy??
Vergeet het maar! Ze zijn bezig om jouw waardigheid af te nemen. Ze willen je breken en kneedbaar maken,
opdat ze met je kunnen doen wat ze willen.
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Leuren: Laten we kijken naar de geschiedenis van het internet. Dat laat zien wie achter al die programma's
zit. Van 1989 tot 1991 werkte ik in een lab en kwam toen te weten dat de ruggengraat van het internet werd
ontwikkeld in Livermore. Ze deden dat aanvankelijk vanwege mensen die werkten voor Defensie, die fysiek
dicht bij elkaar moesten wonen, om samen te kunnen werken in Defensieprojecten. Defensie ontwikkelde
het internet zodat betrokkenen niet meer bij elkaar hoefden te wonen, maar verspreid over de VS konden
werken. In het geval van een luchtaanval zou een enkele bom hen niet meer onschadelijk kunnen maken.
Niet alleen vanuit het verleden, maar tot aan het heden toe, heeft het Internet alles te maken met de
Amerikaanse Defensie. Het is opgezet door het Pentagon en wordt beheerd en beheerst door het Pentagon.
Het wordt gebruikt door het Pentagon om mensenmassa's te beheersen. Dat is het doel van het internet, en
niets anders. Ze gaven het aan ons en we vonden het geweldig! Het was als een prachtige nieuwe
sportauto, we sprongen er allemaal in en we hadden de grootste lol.
Het is niet alleen verslavend. Wat belangrijker is: het internet leidt mensen, het grote publiek, af van sociale
en maatschappelijke verbanden, waardoor men elkaar niet meer in de ogen hoeft te zien.
Jeff: Inderdaad, oogcontact en fysieke nabijheid zijn van groot belang voor het ontstaan van echte contacten
in een samenleving die vooruitgang wil boeken. Onze maatschappij is een steegje ingelokt en zit nu zijn
eigen staart achterna in een virtuele wereld van leegte.
Leuren: Dat klopt. Elke keer als we weer zo iets leuks, prachtigs, wonderbaarlijks krijgen om ons leven te
'verbeteren', nemen ze ons iets af dat verband houdt met onze menselijkheid en spiritualiteit, met onze
verbondenheid. We leveren waardevolle zaken in, in ruil voor rotzooi. Via het internet kunnen ze nu aan een
grootschalig onderzoek beginnen dat anders niet mogelijk was geweest.
Ze hebben dus het internet opgezet, wij zijn eraan verslaafd geraakt, en vervolgens werden er allemaal
programma's op gezet. Het begon met Microsoft en Bill Gates. Dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat er
een wereldwijd systeem zou zijn, waardoor Defensie toegang heeft tot alle computers in de wereld. Toen
werd Google in het leven geroepen als zoekmachine. Laten we eens kijken naar de achtergrond van de
zogenaamde 'oprichters': Larry Page and Sergey Brin.
Sergey Brin is in Rusland geboren, zijn ouders zijn immigranten. Zijn vader was een wiskundige verbonden
aan de universiteit van Maryland, en zijn moeder werkte bij de NASA. Daar parkeren Larry Page en Sergey
Brin hun privéstraaljagers: op het terrein van de NASA. Larry Page is een Amerikaan. Zijn ouders waren
allebei ICT-professoren aan de universiteit van Michigan; zijn vader was expert op het gebied van
kunstmatige intelligentie.
Sergei Brin is getrouwd met een Pools-Amerikaanse vrouw, Anne Wojcicki, en toen ze gingen trouwen kreeg
ze 20 miljoen dollar om haar werk te doen. Anne had een bedrijf opgericht, dat heette 23 and me . Mensen
konden dan vrijwillig hun DNA aanbieden via het internet. Ze betaalden duizend dollar voor een DNAonderzoek en kregen dan advies over een partner die goed bij hen zou passen. Nu zou je misschien denken
dat mensen dit zelf moeten weten, maar dat is niet helemaal waar. Als je namelijk het DNA van een persoon
uit een familie hebt, dan heb je alles - alle informatie over de hele familie.
Jeff: De volgende keer dat je iets opzoekt met Google, bedenk dan dat je met een planetair monster te
maken hebt, een beest.
Lauren: Inderdaad. Google, Microsoft, Facebook, Hyves en de sociale netwerk-websites, E-bay, Skype,
Google Mail, Yahoo Mail - dat is allemaal hetzelfde monster, met elkaar verbonden. Er wordt gekocht,
verkocht en verhandeld. Het zijn allemaal militaire operaties van het Amerikaanse leger.
Een natuurkundige vertelde me dat in de jaren zeventig mensen in het lab konden worden opgespoord, door
de frequenties te meten die worden uitgezonden door hun DNA. Met andere woorden, elk levend wezen is
een antenne die uitzendt en ontvangt, en het DNA van elk levend wezen heeft een unieke frequentie en
signaal. Dat gebruiken ze, daar richten ze hun aandacht op als wapen om ons te onderdrukken.
Het DNA Human Genome Project werd uitgevoerd in het lab in Lawrence Berkeley, maar andere militaire
labs waren er ook bij betrokken. Het atoomwapen-lab bestaat voor het Pentagon en het Pentagon bestaat
voor de grote oliemaatschappijen. Het Human Genome Project is opgezet en wordt betaald om te kunnen
experimenteren, om het menselijk genoom te onderzoeken, beschrijven en in kaart te brengen.
Agenda 21
Google is nu bezig met DNA-onderzoek vanuit de ruimte. Het gaat dan om NASA en het leger. NASA wordt
bestuurd door het leger. Ze hebben afgezonderde volkeren ontdekt, bijvoorbeeld in het Amazonegebied, die
nog nooit een westerling hadden gezien. Het zijn jagers en verzamelaars.
Daarnaast worden de dieren in kaart gebracht en er worden veel nieuwe soorten ontdekt. Ze werken volgens
een schema. Eerst hebben ze de westkust van Zuid-Amerika onderzocht, daarna de Oostkust, en nu zijn ze
bezig in Zuid-Oost Azie. Als je naar het nieuws kijkt is er bijna elke week wel melding van de ontdekking van
een nieuwe soort. Dit is onderdeel van het Agenda 21 programma van de Verenigde Naties.
David Rockefeller heeft over Agenda 21 gezegd, dat we uiteindelijk allemaal gechipt gaan worden, en dat
mensen dan alleen nog uit het systeem mogen halen wat ze er zelf in hebben gestopt. Dus als je 12 uur hebt
gewerkt per dag, dan mag je voor die 12 uur iets van waarde uit het systeem halen, maar niets meer. Zo
worden mensen tot robots gemaakt. Vrije keus en spiritualiteit worden buiten spel gezet.
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The J. Craig Venter Institute ( CIA ) heeft een missie: "het smeden van nieuwe levensvormen". Ze zijn ook
bezig met een computer code die DNA kan manipuleren. Wat betekent dit? Docter Helen Wallace van
GeneWatch zei in 2002 al: we zijn in groot gevaar.
Het instituut is bezig de software van het leven zelf te ontwikkelen. Ze gebruiken computers, medicijnen,
technologie en de politie om een totalitaire wetenschappelijke oligarchie te scheppen. Ze willen deze
informatie gebruiken in discriminerende programmeringen waarbij de rijken profiteren en de armen worden
benadeeld. Het tweede deel van die agenda is het doen afnemen van de bevolking.
Men heeft het nu over een 'synthetisch genoom' en het vermogen om de complete erfenis van een
organisme te kopiëren. Dit gaat om geavanceerde, bijzonder ingewikkelde programma's. In 2008 had ik een
interview. Ik heb toen twee uur gepraat over de giftigheid van nanodeeltjes, zoals chloride en chemtrails,
verarmd uranium, hoe mobiel nanodeeltjes zijn; en over een nieuwe ontdekking die ik toen net had gedaan:
een lab in Berkely had iets bewezen.
Ze stuurden een bekend liedje naar een nanodeeltje en er was een ontvanger om het lied te ontvangen dat
werd teruggestuurd door dat nanodeeltje. En ik vroeg mij af: hoe kan dat in hemelsnaam worden toegepast?
Als mensen worden blootgesteld aan uranium-deeltjes uit de oorlogen in Iran en Afganistan, en Joegoslavië,
dan blijft het vastplakken aan ons DNA en onze mitochondria (de energiecentrales van de cellen) die het
lichaam van energie voorzien.
Ik praatte daarover met een microbioloog. Het ging ook over HAARP, dit alles is opgenomen in het HAARP
systeem. Hij heeft voor defensie gewerkt en de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties. Hij
heeft voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek gelezen en was bekend in dat veld, omdat hij adviseur
voor de regering was.
Dus ik vroeg aan hem: Dr Parker, wat is de toepassing van deze ontdekking, dat nanodeeltjes zenders en
ontvangers zijn? Hij hield even zijn adem in, en zei: "Nou, zo kan het menselijk genoom opnieuw worden
ontworpen."
Jeff (sarcastisch): O, is dat alles? Ze gaan een hele nieuwe soort ontwerpen, daar gaat het over.
Leuren: Het gaat om het scheppen van wat ze maar willen! Het gaat om een totalitaire, waanzinnige
wetenschappelijke oligarchie -waarbij de macht in handen is van een paar psychopaten die geloven dat ze
kunnen doen wat ze maar willen.
Jeff: Tot nu toe is er niemand in de buurt die ze kan tegenhouden, helaas...
Leuren: Wat is er om ons heen steeds aan het zenden en ontvangen? Wat dacht je van mobiele telefoons?
Die werken in de megahertz frequenties. DNA kan beschadigen door blootstelling aan elektromagnetische
radiofrequenties. Daar werd onderzoek naar gedaan eind jaren negentig. Begin tweeduizend veranderde de
aard van het onderzoek. Het ging dan bijvoorbeeld over het versterken van immuniteit, of juist het
doelbewust verlagen van immuniteit.
Passive avoidance
Leuren: Men onderzocht ook hoe passive avoidance behaviour kan worden opgewekt. Dat is gedrag waarbij
mensen passief blijven en zich niets aantrekken van belangrijke informatie. Je biedt hen die informatie aan,
je probeert mensen te waarschuwen, maar het kan hen niet schelen. Dit soort gedrag kan worden opgewekt
in mensen met behulp van ... mobiele telefoons! Ook steriliteit en kanker kunnen zo worden opgewekt en
gedragspatronen veranderd. De scanners op vliegvelden hebben ook dit effect.
Jeff: Dat verbaast me niks. Er wordt ook erg weinig aandacht geschonken aan het elektrische netwerk dat
ons vierentwintig uur per dag omringt. Thuis, op het werk, overal - het heet de bedrading in de muren; 60 Hz.
Die frequenties kunnen ook alle andere vormen van communicatie dragen die je je maar kunt indenken, en
jouw gedrags- en denkpatronen kunnen erdoor worden veranderd.
Leuren: Die invloed is zo groot omdat ons lichaam een elektrisch systeem is en we zenden en ontvangen de
hele tijd door.
Jeff: We zijn in de eerste plaats een elektrisch systeem en pas op de tweede plaats een chemisch systeem,
mensen begrijpen dat vaak niet.
Leuren: Inderdaad... veel van dit alles werd voor het eerst beschreven in de jaren dertig van de vorige eeuw
door Bertrand Russell, tijdens zijn lezingen aan de universiteit van Oxford. Die zijn in 1952 uitgegeven onder
de titel Het effect van de wetenschap op de samenleving.
Jeff: Het is opmerkelijk dat de afkorting AI staat voor zowel Artificial Intelligence (Kunstmatige Intelligentie)
als voor Artificial Insemination (kunstmatige bevruchting).
Leuren: Interessant. Ze hebben in principe een onbeperkt budget, en onbeperkte onderzoeks-faciliteiten ook
aan de universiteiten; vandaag de dag komt ruimt 50 procent van alle onderzoeksgelden uit het Pentagon.
Jeff: Ze zien er zo onschuldig en zelfs vredig uit, die universiteiten, maar daar zitten de mannen en vrouwen
die massavernietigingswapens maken, zich bezighouden met het manipuleren van de massa's (mass social
engineering); het manipuleren van informatiesystemen, ontwerpen van veranderingen en ontwikkelingen in
de maatschappij...
Leuren: Ja, de universiteiten hebben hun lichaam verkocht aan de rijken. Ze kennen geen
gewetensbezwaren.
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Jeff: Nee, de meesten niet. Ze zitten in hun labje en vinden het best zolang er geld is voor onderzoek, en het
kan hen niet schelen dat ze misschien deel uitmaken van een project om miljoenen mensen om te brengen.
Leuren: De verhoogde uraniumniveaus in het drinkwater in Los Angeles zorgen ervoor dat de klassen daar
bijna alleen nog uit meisjes bestaan.... het is het tijdperk van de verdwijnende mannen.
Jeff: Leuren, bedankt voor je bijdrage. En graag tot de volgende keer!
Interview met Preston Nichols - http://www.ascensie.nl/LeurenMoret2.htm
Een exorcist over de rook van de duivel in het Vaticaan
Iedereen heeft zo zijn eigen agenda.. Het totaalplaatje zit nogal ingewikkeld in elkaar. omdat zowel hulpjes
van het duister als gevallen lichtwezens. zich er niet van bewust hoeven te zijn. in welke agenda van welke
groepering ze zijn ingelijfd.. Het massabewustzijn in het westen is zwaar geprogrammeerd met het idee. dat
duistere krachten in absolute zin niet bestaan.. Voor de psychologie betekent dit concreet dat bezetenheid
niet mogelijk is:. elk menselijk lichaam wordt gewoon bewoond door een enkele spirit,. een enkele geest of
bewustzijnseenheid,. die in zijn eentje dat lichaam kan beheren en besturen.. Bezetenheid in al zijn vormen
–. van lichte astrale beïnvloeding via tijdelijk overschaduwen,. van manipulaties op afstand tot complete
overname -. wordt in alle toonaarden ontkend.. Er zijn een aantal prullenbakbegrippen geïntroduceerd.
binnen de psychologie en de psychiatrie. waar men al het onverklaarbare in kwijt kan:. wanen, hallucinaties,
schizofrenie.. Dit zijn geen verklaringen, het zijn etiketten.. Wie nog verder op zoek gaat naar een verklaring.
zoekt die meestal in de biologie van het fysieke lijf:. hormonale, chemische reacties die een ongewenst
effect hebben.. Culturen die nog kennis hebben over bezetenheid,. al dan niet aangevuld met bijgelovige
angst -. worden in het Westen afgeschilderd als primitief en achterlijk.. Er is een plan in uitvoering, bijna
volbracht eigenlijk,. om culturen met gedegen sjamanistische kennis. over bezetenheid en de aard van de
materiële werkelijkheid. te verdrukken, klein te houden of gewoon uit te moorden.. Binnen de westerse
Christelijke cultuur. is er een traditioneel bolwerk van kennis over duivelsuitdrijving,. aanwezig en actief in
het Vaticaan.. Dat is een slangenkuil die vele soorten gif herbergt.. Maar de tijden veranderen, ook daar -.
want de exorcisten van het Vaticaan worden binnen Christelijke gelederen. in een verdomhoekje gestopt..
Hier volgt de vertaling van een interview uit 2001,. van Stefano Maria Paci van het blad 30Dagen. met Pater
Gabriël Amorth, hoofd exorcist van het Vaticaan..
Over de rook van de Duivel.
Er zijn 29 jaren voorbij sinds die gedenkwaardige dag,. 29 juni 1972, het feest van de heilige Paulus, prins
der Apostelen.. Dat feest van Paulus bracht het Evangelie van Christus. naar de verre uithoeken van het
Westen.. Op die gedenkwaardige dag had Paulus IV een dramatische waarschuwing. doen uitgaan naar de
wereld. Hij sprak over God‟s aartsvijand,. de vijand der mensheid, Satan, vijand van de kerk.. De rook van
Satan, waarschuwde Paulus de Vierde,. heeft zich door de spleten heen een weg de Kerk in gebaand.. Hoe
zit het daarmee, vandaag de dag, 29 jaar later?. Is die rook opgelost of alleen maar dikker geworden?.
30Dagen heeft een bezoek gebracht aan de man. die dagelijks te maken heeft met Satan en zijn streken..
Het is zowat zijn vak. Hij is de beroemdste exorcist van de wereld:. Pater Gabriël Amorth, oprichter en
erevoorzitter. van de Internationale Vereniging van Exorcisten.. Een andere aanleiding voor dit bezoek. was
het feit dat op 15 mei 2001 de Italiaanse vertaling. van het nieuwe Uitdrijvingsritueel was goedgekeurd.
tijdens de Italiaanse conferentie van Bisschoppen.. Er zijn nog wat formaliteiten die moeten worden
uitgevoerd,. maar dan kan het in de praktijk in gebruik worden genomen.. Is dit het nieuwe wapen in de strijd
van Kerk tegen de Vijand?. Zal het die rook verdrijven, als dat nog niet is gebeurd,. die de tempel van de
Heer was binnengedrongen?. Zeer zeker niet! Is de mening van Pater Amorth.. Hij zou ons vertellen hoe
deze oorlog die al millennia woedt. nu in al zijn furie oplaait. De frontlinies van die veldslag. hebben zich nu
verplaatst naar het interieur van het huis van de Heer.. En die rook… heeft zich in onverwachte richting
verplaatst.. . Eindelijk is die Italiaanse vertaling van het uitdrijvingsritueel er dan..…. Amorth: Inderdaad.
Vorig jaar kon het nog niet worden goedgekeurd. tijdens de Bisschoppelijke Conferentie omdat er
vertaalfouten in zaten.. Wij duivelsuitdrijvers die het zouden moeten gaan gebruiken,. hebben toen weer van
de gelegenheid gebruik gemaakt. om erop te wijzen dat wij het niet eens zijn met die Nieuwe Rite.. De
originele Latijnse tekst is niet veranderd door de vertaling.. Deze Rite waar we zo lang op hebben gewacht
blijkt een aanfluiting te zijn,. een zure grap die ons aan banden legt in onze strijd tegen de Duivel.. Dat is een
serieuze beschuldiging.. Kunt u uitleggen wat u daar precies mee bedoelt?. Amorth: Ik kan u twee
voorbeelden geven, twee duidelijke voorbeelden.. Punt 15 gaat over het kwaad in de betekenis van het
„boze oog‟. en hoe wij ons zouden moeten gedragen.. Het „boze oog‟ is een vorm van kwaad die
rechtstreeks. tegen een persoon is gericht door middel van de Duivel.. Dit kan op verschillende manieren
worden uitgevoerd,. zoals door betoveringen, vervloekingen, voodoo en hekserij.. Het Romeinse Ritueel
(The Roman Rite) legt uit hoe je daarmee om moet gaan.. De nieuwe Rite daarentegen stelt dat het
verboden is. om in deze gevallen uitdrijvingen te doen. Dat is gewoonweg absurd.. In de praktijk
manifesteert het kwaad zich in meer dan 90% van de gevallen. op deze manier; het is de oorzaak van
demonische bezetenheid. en andere verdorvenheden die de Duivel ten uitvoer brengt.. Je kunt exorcisten
net zo goed vertellen dat ze met pensioen kunnen gaan.. Dan staat er in Punt 16 heel plechtig verkondigd,.
dat er geen uitdrijving mag worden uitgevoerd. tenzij de aanwezigheid van de duivel overduidelijk is
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vastgesteld.. Dat is werkelijk helemaal een meesterwerk van incompetentie,. want wij kunnen alleen maar
vaststellen of er werkelijk van bezetenheid sprake is. door dat uitdrijvingsritueel uit te voeren.. De schrijvers
van het Nieuwe Ritueel hebben er niet bij stil gestaan. dat ze de Leer van de Katholieke Kerk tegenspreken..
Die adviseert duidelijk uitdrijving in geval van demonische bezetenheid. en ander kwaad dat de Duivel
veroorzaakt.. Het stelt ook dat de rituelen moeten uitgevoerd bij zowel mensen als dingen.. De Duivel zelf is
nooit in objecten aanwezig, wel zijn invloed.. De beweringen van de Nieuwe Rite zijn bijzonder ernstig en
schadelijk.. Het zijn de vruchten van onwetendheid en onervarenheid.. Maar waren het dan geen experts die
het hebben opgesteld?. Amorth: Welnee, in tegendeel.. In de afgelopen tien jaar hebben twee commissies
aan de Rite gewerkt:. de Commissie van Kardinalen die eerder de Prenotanda hebben bewerkt,. en de
Commissie die gaat over de gebeden.. Ik weet zeker dat geen enkel lid van beide commissies. ooit een
uitdrijving heeft uitgevoerd of zelfs maar bijgewoond.. Geen enkel commissielid heeft ook maar een flauw
idee wat een uitdrijving is.. Daar ligt de grote fout, de oerzonde die aan deze nieuwe Rite ten grondslag ligt..
Er is geen expert op het gebied van exorcisme bij betrokken geweest.. Hoe is dat nou mogelijk?. Amorth:
Dat moet u niet aan mij vragen.. In het verleden werden er altijd experts betrokken bij elke commissie. die
zijn werk moest verrichten binnen de Kerk.. Dat is ook gebeurd toen delen van de Romeinse Rite zijn
bewerkt.. Maar niet in dit geval. En als er ooit een werkgebied bestaan heeft. waar praktijkervaring van
doorslaggevende betekenis is, dan is het dit wel.. Wat is er dan precies gebeurd?. Amorth: Wat er is
gebeurd is dat wij exorcisten niet zijn geraadpleegd.. Sterker nog, toen wij zelf met suggesties kwamen,.
werden die met een zekere irritatie door de commissies ontvangen.. Dat was nogal paradoxaal allemaal.. De
verschillende delen van de Romeinse Rite werden geleidelijk doorgenomen,. in verband met de verzoeken
van het Tweede Vaticaanse Concilie.. Wij exorcisten zaten te wachten op Titel XII, dat is de Rite van het
Exorcisme.. Maar het werd kennelijk als iets onbelangrijks beschouwd,. want de jaren gingen voorbij en er
gebeurde helemaal niets.. Toen opeens, op 4 juni 1990, verscheen een tussentijdse Rite. die moest worden
getest.. Wij waren stomverbaasd dat niemand om onze mening had gevraagd;. wij hadden ons al goed
voorbereid.. We hebben bijvoorbeeld voorgesteld om de gebeden te herzien.. We wilden ook Onze Lieve
Vrouwe kunnen aanroepen:. zullen aanroepingen ontbreken nu volledig.. En we hebben ook gevraagd om
meer specifieke uitdrijvingsgebeden.. Maar ons werd niets gevraagd.. We hebben gewoon de kans niet
gekregen om een bijdrage te leveren.. Wij hebben ons daar niet door laten weerhouden.. Die teksten zijn
tenslotte voor ons bestemd.. We zijn er dus mee aan de slag gegaan;. ook omdat Kardinaal Eduardo
Martinez Somalo had gevraagd. aan de Bisschoppen om binnen twee jaar advies en suggesties te krijgen.
van de priesters die met de Rite zouden moeten gaan werken.. Ik heb toen 18 ervaren exorcisten van over
de hele wereld bij elkaar gebracht.. We hebben de tekst uitgeplozen en in gebruik genomen.. We waren vol
lof over het eerste deel dat het Evangelie aanhaalt. als fundering voor uitdrijving. De Bijbeltechnische kant
ontbrak niet.. De Rite stamt uit 1614 en werd toen samengesteld onder Paus Paulus V.. In die tijd was het
helemaal niet nodig om de mensen te helpen herinneren. aan het bestaan van de duivel en de noodzaak
van uitdrijvingsrituelen.. Iedereen wist dat er in de Bijbel over gesproken wordt en accepteerde de riten.. Nu
is die toevoeging wel noodzakelijk.. Maar toen we bij het deel belandden dat aanspraak doet op ervaring,.
bleek overduidelijk dat de schrijvers die niet hadden.. We leverden onze commentaren en verbeteringen,
artikel voor artikel,. en we hebben die ingeleverd bij alle betrokken partijen,. inclusief de Paus zelf.. Hoe
werden die aantekeningen ontvangen?. Amorth: De ontvangst was uitermate koel, en het effect ervan nihil..
We stonden voor een muur van afwijzing en minachting.. Toen kwam er een beschuldiging:. een groep
exorcisten en zogenaamde demonologen (demonen-experts). zouden een internationaal verbond hebben
gevormd. en bezig zijn campagne te voeren tegen de nieuwe Rite.. Dit was een onbehoorlijke
beschuldiging.. Wij zijn nooit met een campagne bezig geweest.. Die Rite was voor ons bestemd. en toch
was geen enkel persoon met verstand van zaken. uitgenodigd om deel uit maken van een van de
commissies.. Beweert u dan dat de Rite waardeloos is in de strijd tegen de Duivel?. Amorth: Ja.. Het is hun
bedoeling geweest om ons uit te rusten met een plastic zwaard.. Een aantal zeer effectieve gebeden zijn
geschrapt:. gebeden met een geschiedenis van 12 eeuwen.. Nieuwe gebeden zonder enig effect zijn
toegevoegd.. Maar gelukkig kregen we op het allerlaatste moment. nog een ontsnappingsmogelijkheid
aangeboden.. Kardinaal Jorge Medina heeft een Aantekening toegevoegd aan de Rite.. Daar staat in dat
exorcisten verplicht zijn om deze Rite te gebruiken,. maar ook nog gebruik mogen maken van de oude als ze
dat willen, . als men daar een verzoek toe indient bij de bisschop.. Bisschoppen moeten daarvoor
toestemming vragen bij de Gemeenschap,. die dat „maar al te graag‟ zal verlenen. Maar al te graag?. Dat is
toch een vreemde formulering…. De aanleiding voor die toevoeging was dat Kardinaal Joseph Ratzinger. en
Kardinaal Medina hebben geprobeerd om een artikel toe te voegen. aan de Rite zelf – artikel 38 zou dat
geweest zijn -. die exorcisten zou toestaan om de oude Rite te gebruiken.. Dat was ongetwijfeld bedoeld om
ons te behoeden voor de grote fouten. die in de Nieuwe Rite staan.. Maar dit initiatief van die twee
kardinalen werd verworpen.. Medina heeft toen gedaan wat hij kon onder de omstandigheden,. en nu
kunnen wij nog op individueel niveau onder de nieuwe Rite uit.. Hoe kijkt de Kerk eigenlijk tegen jullie aan?.
Amorth: We worden bijzonder slecht behandeld. Mijn collega-priesters. die deze problematische taak van
uitdrijving op zich nemen,. worden als waanzinnige fanaten afgeschilderd.. In het algemeen worden ze nog
maar net getolereerd. door de Bisschoppen die hen benoemen.. Kunt u een voorbeeld geven van die
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vijandigheid?. Amorth: We hebben ooit een internationale conventie van exorcisten gehouden. in de buurt
van Rome. We hebben toen verzocht om een ontvangst bij de Paus.. We wilden niet apart worden
ontvangen, we hebben alleen maar gevraagd. of we op woensdag onder het publiek mochten staan op het
St Pietersplein.. We hebben zelfs niet gevraagd of we mochten worden vermeld. tijdens de speciale
begroetingen van de Paus.. De dag van tevoren vertelde de heer Nicolo ons -. en hij voelde zich er zo
ongemakkelijk bij dat het overduidelijk. niet zijn beslissing was – dat we niet mochten komen.. We hadden
geen toestemming. Het was ongelooflijk.. Daar waren we met 150 exorcisten bij elkaar uit vijf continenten,.
allen priesters door hun Bisschoppen benoemd -. wat al inhoudt dat ze veel moeten bidden, veel kennis
moeten hebben. en een goede reputatie, en zo meer.. We kregen te horen dat we „natuurlijk een verklaring
per brief‟ zouden krijgen.. Dat was vijf jaar geleden en ik wacht er nog steeds op.. Ik weet dat het niet Paus
Johannes Paules II was die ons heeft geweerd.. U bent dagelijks betrokken bij gevechten tegen de Duivel..
Wat beschouwt u als Satan‘s grootste overwinning?. Amorth: Het feit dat hij de mensheid ervan heeft
overtuigd dat hij niet bestaat.. Hij heeft dat zelfs binnen de Kerk voor elkaar gekregen.. We hebben nu te
maken met een Kerk vol mensen die niet meer in het bestaan van de Duivel geloven, in exorcisme, in
bezetenheid;. in het buitengewone kwaad dat de Duivel kan veroorzaken,. zelfs niet in de macht die Jezus
ons heeft gegeven om demonen te verdrijven.. Drie eeuwen lang heeft de Rooms-Katholieke Kerk. – in
tegenstelling tot de Orthodoxe Kerk en verschillende Protestantse kerken –. de dienst van het exorcisme
vrijwel geheel de rug toe gekeerd.. Dus, omdat ze geen uitdrijvingen meer uitvoeren, of bestuderen,. en
omdat ze die nooit hebben meegemaakt,. geloven ook de geestelijken niet meer in het bestaan ervan.. En
ze geloven niet meer in de Duivel.. Er zijn nu hele landen zonder exorcisten,. zoals Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland, Spanje en Portugal.. Dat is een beschamende tekortkoming.. U heeft Frankrijk niet genoemd. Is
de situatie daar dan anders?. A: De beroemdste Franse exorcist, Isodore Froc, heeft een boek geschreven..
Het heet: Exorcisten. Wie ze zijn en wat ze doen.. Het is in het Italiaans vertaald en heeft de goedkeuring
gekregen. van de Franse Bisschoppen. In dat boek staat nergens. dat er in bepaalde gevallen uitdrijvingen
moeten worden uitgevoerd.. De auteur heeft voor de Franse tv verklaard dat hij nog nooit. een exorcisme
heeft uitgevoerd en dat ook nooit zal doen.. Er bestaan maar zo‟n 100 Franse exorcisten. en slechts vijf van
hen geloven in de Duivel en voeren uitdrijvingen uit.. Al de anderen verwijzen de mensen gewoon door naar
psychiaters.. De Duitse Bisschoppen hebben aangegeven dat men het nut niet in zag. van een nieuwe Rite
voor uitdrijving.. En het zijn de bisschoppen die exorcisten moeten benoemen.. Je zou toch verwachten dat
ze dan minstens een uitdrijving willen bijwonen,. alvorens ze zo‟n belangrijk besluit tot benoeming nemen..
Helaas is dit bijna nooit het geval.. Maar als een Bisschop een serieus verzoek tot een uitdrijving krijgt,. en
hij voorziet daar niet in, dan maakt hij zich schuldig aan een doodzonde.. En dan is hij verantwoordelijk voor
het lijden dat de betreffende persoon. moet ondergaan, lijden dat soms een leven lang aanhoudt. en dat die
bisschop had kunnen voorkomen.. U beweert toch niet dat de meeste bisschoppen van de Katholieke Kerk.
zich schuldig hebben gemaakt aan een doodzonde?. A: Toen ik jong was, zei de oude priester in onze
parochie. dat er Acht Sacramenten waren: de Achtste was Onwetendheid.. Dat Achtste sacrament kan meer
mensen redden dan de andere zeven bij elkaar.. Om een doodzonde te begaan moet men willens en wetens
zondigen.. Het is een ernstige zaak dat zo veel Bisschoppen in gebreke blijven.. Maar ze weten niets van
deze dingen af dus begrijpen ze niet wat ze doen.. Vindt u dat een mens nog wel Katholiek is als hij niet
gelooft dat de Duivel bestaat?. Amorth: Nee. Ik zal eens een verhaal vertellen.. De eerste keer dat ik Pater
Pellegrino Ernetti ontmoette,. een befaamd exorcist die 40 jaar in Venetië heeft gediend,. zei ik tegen hem:
“Als ik de Paus zou mogen ontmoeten,. dan zou ik hem vertellen dat ik veel te veel bisschoppen ontmoet.
die niet in het bestaan van de Duivel geloven.”. De volgende middag kwam Pater Ernetti me vertellen. dat hij
die ochtend door Paus Johannes Paulus II was ontvangen.. “Uwe heiligheid,” had hij gezegd, “Er is een
exorcist hier in Rome,. Pater Amorth, die u zou zeggen als hij u kon ontmoeten,. dat er veel te veel
bisschoppen zijn die niet in de Duivel geloven.”. De Paus antwoordde recht op het doel af:. “Wie niet in de
Duivel gelooft, gelooft niet in het Evangelie.”. Dat was wat de Paus heeft gezegd, en ik zeg het hier
opnieuw.. Dus u zegt, dat veel bisschoppen en priesters eigenlijk niet Katholiek zijn?. Amorth: Laten we het
erop houden. dat ze niet in de waarheid van het Evangelie geloven.. Ik zou hen graag zien ophouden hun
godslasterlijke taal te verspreiden.. Maar we kunnen ook daar duidelijk over zijn:. iemand is pas een
godslasteraar als hij of zij. officieel ergens van wordt beschuldigd. en dan in die fout blijft volharden.. Maar in
de Kerk van vandaag wordt geen enkele bisschop ervan beschuldigd. dat hij niet in de duivel gelooft, of in
het bestaan van bezetenheid,. of dat hij in gebreke blijft omdat hij geen uitdrijving adviseert. aangezien hij
daar niet in gelooft.. En toch kan ik u ook de namen geven van vele bisschoppen en kardinalen. die direct na
hun benoeming exorcisten uit hun functie hebben ontzet:. ze mochten de Rite niet meer toepassen.. Ook zijn
er bisschoppen die beweren dat ze niet in de Duivel geloven,. dat het gaat om zaken uit het verleden.
Waarom?. De Tweede Vaticaanse Raad heeft gevraagd om een aantal teksten te herzien.. In plaats van ze
aan te passen, werden ze soms volledig herschreven.. Heel wat riten zijn er flink op achteruit gegaan,.
omdat men het idee had helemaal opnieuw te moeten beginnen.. Alsof de Kerk ons tot nu toe in de maling
heeft genomen. en nu pas in deze tijd de echte genieën, supertheologen, echte Bijbelkenners. en superliturgisten leven die weten wat goed is voor de Kerk.. Dit is een leugen: de aanbeveling was om de teksten te
herzien,. niet om ze te vernietigen.. De Uitdrijvingsrite, bijvoorbeeld, moest worden aangepast, niet
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herschreven.. Er stonden gebeden in die waren ontstaan uit 12 eeuwen ervaring.. Voor we gebeden
afschaffen die al eeuwen lang hun effectiviteit hebben aangetoond,. zouden we eerst eens hard en diep
moeten nadenken.. Dat is niet gebeurd.. We hebben die nieuwe gebeden in de praktijk getoetst. en ze zijn
totaal waardeloos.. Ik heb elke regel van de Nieuwe Rite gelezen,. elke pagina van de 1200. En het blijkt dat
elke verwijzing is verwijderd. naar het feit dat de Heer ons tegen de Duivel moet beschermen. en dat de
engelen ons tegen aanvallen van de Duivel moeten beschermen.. Ze hebben alle gebeden verwijderd die
scholen en huizen zegenen.. Van alles kon worden gezegend en beschermd,. maar nu hebben we die
bescherming niet meer.. Jezus zei: Bescherm ons tegen Satan, en Bescherm ons tegen de Kwade.. Dat
wordt nu vertaald met: Bescherm ons tegen het kwaad – zo in het algemeen.. Vindt u dat Satanisme in
opkomst is?. Amorth: Ja zeker, heel erg. Als het geloof wegvalt, neemt het bijgeloof toe.. In bijbelse termen
uitgedrukt verlaat men de heer en wendt zich tot idolen.. In moderne termen: men verlaat God en wendt zich
tot het occulte en helderzienden.. De satanische sekten doen het goed. De aanbidding van de Duivel. wordt
aan hele mensenmenigten verkondigd. tijdens Satanische rockfestivals zoals Marilyn Manson.. Zelfs
kinderen zijn het slachtoffer –. hun stripverhalen vertellen over magie en Satanisme.. Seances zijn heel
gewoon, waarbij de doden worden opgeroepen. omdat men op zoek is naar antwoorden.. Men kan
tegenwoordig per computer, telefoon , tv en bandopnamen. seances houden. Ze hebben geen mediums
meer nodig.. Dit is doe-het-zelf-spiritisme.. Onderzoek geeft aan dat 37% van alle studenten minstens een
keer. met het ouija-bord heeft geëxperimenteerd.. Dat is gewoon een seance.. Ik heb wel eens een school
bezocht waar de leerlingen vertelden. dat ze dit gedurende hun catechese-lessen deden, met instemming
van hun leerkracht.. Werkt dat dan echt?. Amorth: Er is geen onderscheid tussen witte en zwarte magie.. Als
er magie in het spel is, is de Duivel in het spel.. Alle vormen van occultisme, zoals massale toevlucht naar
Oosterse godsdiensten. met hun esoterische associaties, zijn open deuren voor de Duivel.. Zo komt hij
binnen. En wel meteen.. Hoe slaagt de Duivel erin mannen en vrouwen te verleiden?. Amorth: Zijn strategie
is eentonig.. Ik heb hem dat ook gezegd en hij geeft het zelf toe... Hij overtuigt mensen ervan dat de hel niet
bestaat,. dat zonden niet bestaan, dat het gaat om de ervaring van het leven.. Wellust, succes en macht zijn
drie grote passies waar de Duivel wel bij vaart.. Hoe veel gevallen van bezetenheid bent u in uw leven tegen
gekomen?. A: Na de eerste honderd ben ik gestopt met tellen.. Honderd? Dat is veel.. U schrijft in uw
boeken dat gevallen van werkelijke bezetenheid zeldzaam zijn…. Amorth: Dat zijn ze ook. Maar ik heb de
„klantenkring‟ geërfd. van een beroemd exorcist, Pater Candido. Dat waren de gevallen. die hij niet had
kunnen oplossen. Bovendien sturen andere exorcisten. hun meest hardnekkige gevallen ook naar mij toe..
Wat is het moeilijkste geval dat u ooit bent tegen gekomen?. Amorth: Daar ben ik nu al twee jaar mee
bezig. Het is het geval van dat meisje dat afgelopen oktober. in het Vaticaan door de Paus is gezegend,.
ofschoon dat geen exorcisme was. Het heeft de kranten gehaald.. Ze wordt 24 uur per dag aangevallen.
Haar martelingen zijn onbeschrijflijk.. Artsen en psychiaters weten niet wat ze met dit geval aan moeten.. Het
meisje zelf is helder en bijzonder intelligent. Het is een heel moeilijk geval.. Hoe valt men ten prooi aan de
Duivel?. Amorth: Mensen kunnen door het buitengewone kwaad van de Duivel. worden aangevallen om vier
redenen:. 1) Om iemands goedheid om zeep te brengen,. zoals bij vele Heiligen het geval was;. 2) omdat
iemand in zijn zonden volhardt. 3) omdat iemand via de Duivel is vervloekt;. 4) omdat iemand zich met
occulte praktijken inlaat.. Wat voor verschijnselen doen zich voor tijdens een uitdrijving?. Amorth: Ik herinner
me een analfabeet, een boer die alleen Engels sprak.. Ik had een vertaler nodig om hem te verstaan..
Sommigen worden opeens bovenmenselijk sterk.. Sommigen gaan leviteren – in de lucht zweven -. waarbij
zelfs meerdere mensen er niet in slagen hem in zijn stoel te houden.. Maar we hebben het dan over
bezetenheid binnen een bepaald verband.. Heeft de Duivel u ooit kwaad gedaan?. Amorth: Toen kardinaal
Poletti mij vroeg om een exorcist te worden,. heb ik tot onze Lieve Vrouwe gebeden:. “Omhul mij in uw
mantel en ik zal veilig zijn.”. Ik ben vaak door de Duivel bedreigd maar hij heeft me nooit kwaad gedaan.. De
Nieuwe Riten maken het moeilijk om een exorcisme te doen.. Exorcisten worden geweerd uit het publiek op
het Sint Pietersplein. Wat is er gaande?. Amorth: De rook van Satan dringt overal door, overal.. Misschien
mochten wij dat plein niet op omdat ze bang waren. dat al die exorcisten de legioenen demonen zouden
verdrijven. die zich in het Vaticaan hebben genesteld.. Dat is toch zeker een grapje?. Amorth: Dat klinkt
misschien zo maar ik denk niet dat het een grap is.. Ik twijfel er niet aan dat de Duivel bezig is de hoogste
regionen te verleiden,. niet alleen in de kerk – maar ook politiek, industrieel.. U zegt dat Satan, net als in elke
andere oorlog ,. de leiders van de vijand overneemt?. Amorth: Dat is de beste strategie.. Altijd al geweest,
vooral als de vijand niet op een aanval bedacht is.. Maar de hemel zij dank wordt de Kerk in stand
gehouden. door de Heilige Geest, dus kan Satan hooguit een deelgebied veroveren.. De duivel kan een
veldslag winnen, zelfs een belangrijke veldslag,. maar niet de hele oorlog.. (Uit: 30Days, No. 6 – juni
2001)http://www.ascensie.nl/exorcisme.htm
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Obama als hypnotiseur
Inleiding
We weten dat politici van alles zeggen om gekozen te worden. Betrouwbaar zijn ze meestal niet, maar toch
stralen sommigen iets bijzonders uit. Hoe heeft Obama het voor elkaar gekregen om hele mensenmassa's te
overtuigen van zijn kunnen?
Het onderstaande document van ruim 60 pagina's circuleert sinds 2008 over het internet. Het bevat veel
juiste en interessante informatie over de aard van hypnose, maar ook misleidende en (her)programmerende
informatie.
De gevestigde orde doet suggestieve aannames over de aard van bewustzijn en spirituele essentie. Men
spreekt over het bewustzijn, onderbewustzijn en de onbewuste geest alsof die allemaal van ons als spiritueel
wezen zijn. De schrijver van dit artikel gaat daar niet tegen in. Wij worden dus geprogrammeerd om ons
volledig te identificeren met het lichaamsbewustzijn en de programmeringen van ons lichaam. Daar ben ik
het niet mee eens, maar het voert te ver om in dit hele artikel steeds over lichaamsprogrammering of het
lichaamsbewustzijn te spreken, waar de gevestigde orde spreekt over "onze" onderbewuste geest of "ons"
onbewuste.
Als iemand je op een dwaalspoor zet over wie je echt bent, door je bijvoorbeeld te laten identificeren met
gedachtevormen uit het massabewustzijn (Jung) of met 'het beest' in jou (Freud), dan word je
geprogrammeerd. De lezer wordt verzocht om hier tijdens het lezen van onderstaande samenvattende
vertaling doorheen te prikken.
Obama als hypnotiseur, deel 1
* Inleiding
* Argumenten van sceptici
* Wat is hypnose?
* Hypnosetechniek: pacing
* Trance-inductie
* Erickson's gesprekshypnose
* De kritische factor
"Onderzoek naar het gebruik
van verborgen hypnosetechnieken
in Obama's speeches" - 2008
Waarom liggen miljoenen mensen (zeker in 2008, toen dit artikel verscheen) aan Obama's voeten? Omdat
hij zo'n kundig, inspirerend en geweldig leider is? Nou nee, er is iets anders aan de hand. Obama kan
mensenmassa's hypnotiseren met zijn speeches.
Obama maakt uitgebreid gebruik van subliminale boodschappen (onder de drempel van het bewustzijn) om
mensen te manipuleren; hij gebruikt hypnosetechnieken om ervoor te zorgen dat mensen niet meer normaal
kunnen nadenken. Hij legt zonder toestemming van zijn publiek de suggestie in dat hij geweldig is en dat
mensen op hem moeten stemmen. Obama's speeches bevatten hypnosetechnieken van Dr Milton Erickson.
Deze zijn ontwikkeld om te worden verstopt in een schijnbaar normaal gesprek of een speech, en werden
door Erickson zonder instemming van zijn patiënten toegepast.
Maar door de wijze waarop Obama deze technieken misbruikt, valt hij de democratie rechtstreeks aan.
Alleen door hem aan de kaak te stellen en bewust te worden van wat hij doet, kunnen mensen zich verweren
tegen dit ontoelaatbare gedrag.
Argumenten van sceptici
Sceptici beweren dat hypnose niet bestaat of nooit op zo'n grote schaal zou kunnen werken(1); dat Obama
deze technieken niet expres gebruikt (2) of dat zijn populariteit niets met hypnose te maken kan hebben(3).
Het laatste argument is dat hij de technieken wel toepast, maar dat dit niet immoreel is. Het zou een politicus
zijn toegestaan. (4).
Al deze argumenten worden in dit artikel betwist. Het buiten spel zetten van het verstand van een publiek dat
wordt gehypnotiseerd om op jou te stemmen is immers niet wat wij verstaan onder een 'democratisch
gekozen president.'
Deel 1: Wat is hypnose?
Wat Obama doet zal niet worden opgemerkt door iemand die niets van hypnose af weet. Hypnose is geen
slaap en wordt in films vaak onjuist voorgesteld. Hypnose- suggesties kunnen worden verborgen in wat
iemand zegt, zonder dat de betrokken personen hiervan op de hoogte zijn. Zij hebben dus geen
toestemming gegeven voor de hypnose.
Er wordt doelbewust gebruik gemaakt van bepaalde patronen in de taal en de intonatie, soms in combinatie
met lichaamstaal. Er zijn meerdere technieken die zeer herkenbaar zijn voor mensen die ermee werken.
Obama wekt een trancetoestand op in zijn publiek en doet dat volgens het boekje.
Voor wie weet hoe deze hypnose werkt is het een duidelijke zaak dat Obama vaak afwijkt van normale
spraakpatronen en dat hij kunstmatige, aangeleerde patronen gebruikt die dienen om een trance op te
wekken.
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Het overweldigende succes van Obama kan niet worden verklaard door te stellen dat hij een goed spreker
is. Goede sprekers zijn er zo veel. Ook al is Obama nog zo'n goed spreker, dat verklaart niet waarom zijn
aanhang kan flauw vallen in zijn aanwezigheid; hem ziet als gezonden door God, als de grootste leider van
hun generatie, als John F. Kennedy, als iemand die het machtigste land ter wereld zal gaan veranderen
terwijl hij in zijn eigen carrière in dat opzicht nog helemaal niets heeft laten zien.
Obama gebruikt slimme hypnosetechnieken. Een voorbeeld: wanneer hij spreekt over JFK roept hij sterke
gevoelens op in zijn publiek, die hij vervolgens door middel van handgebaren op zichzelf overbrengt. Het
nietsvermoedende publiek gaat zijn warme gevoelens voor JFK voortaan associëren met Obama, die in de
praktijk niets anders heeft gedaan om dit te verdienen dan het inleggen van een suggestie.
Hypnose: definities
Het is normaal dat een mens gedurende de dag van tijd tot tijd een moment, enkele minuten of zelfs veel
langer in een soort trance leeft. De meeste mensen zijn zelfs vrijwel de gehele dag in trance.
Hypnose is een toestand waarin je buitengewoon open staat voor suggesties. Die toestand wordt opgewekt
door een combinatie van ontspanning, het in beslag nemen van de aandacht, en suggestie. Ten tweede
moet het vermogen om kritisch na te denken op non-actief worden gezet. In plaats daarvan wordt een vooraf
bepaalde serie keuzemogelijkheden geboden.
Het vermogen om kritisch na te denken bepaalt wat men binnenlaat in zijn onderbewustzijn als waar of
aanvaardbaar. Maar wat eenmaal is binnengelaten, wordt opgeslagen alsabsolute waarheid! Het
onderbewustzijn functioneert als een soort computer die deze 'waarheden' opslaat.
Dit verklaart waarom het schijnbaar terloopse commentaar dat bijvoorbeeld een verslaggever toevoegt aan
wat een spreker zegt, zo belangrijk kan zijn. Hij kan op subtiele wijze beïnvloeden welke informatie jij als
'waar' of ' onwaar' opslaat.
Milton Erickson beschreef de onbewuste geest als "zowel het functioneren van de dominante hersenhelft
onder de bewustzijnsdrempel, als ook het functioneren van de niet-dominante hersenhelft."
De meeste mensen hebben een dominante hersenhelft. In onze samenleving gebruikt het overgrote deel
van de mensen vooral hun linkerhersenhelft - die de rechterkant van het lichaam bestuurt. We zijn dus
voornamelijk 'rechtshandig'. Dit is het deel dat kan rekenen, werkt met feiten, analyse, etc: de no nonsense
"meten is weten"-mentaliteit zit verankerd in de linkerhersenhelft.
De rechterhersenhelft is creatief en werkt voornamelijk met beelden, intuïtie, symbolen, gevoelens, emoties.
Mensen die we tegenwoordig het etiket dyslectisch opplakken, gebruiken meestal voornamelijk hun
rechterhersenhelft. Mensen die in staat zijn te switchen tussen beide helften, of nog beter, die in staat zijn ze
simultaan te gebruiken, kunnen uitstijgen boven capaciteiten van mensen die slechts een enkele dominante
hersenhelft hebben.
Hypnosetechniek: pacing
Pacing is een techniek die o.a. in reclame en de politiek wordt toegepast om mensen een suggestie te laten
aanvaarden zonder dat men dat in de gaten heeft.
De politicus of advertentie beweert een aantal zaken waar iedereen het mee eens zal zijn (= inleidende
pacing); vervolgens wordt de suggestieve bewering ingelegd die men aanvaard wil hebben; men sluit daarna
meteen af met nog een of meer beweringen die het doelwit/publiek als "waar" zal aanvaarden (= afsluitende
pacing).
Wie pacing-technieken effectief beheerst, hypnotiseert anderen met het idee dat men alles wat is gezegd of
aangeboden voor waar moet aannemen. Het doelwit zal niet zo maar in opstand komen omdat hij vanuit zijn
onderbewustzijn de boodschap ontvangt dat alles waar en juist is, wat deze persoon beweert. Zijn kritisch
denkvermogen is buiten spel gezet.
Trance-inductie
Volgens Erickson is trance-inductie (het opwekken van een trancetoestand in het doelwit) mogelijk door:
1. Pacing en het afleiden van de dominante hersenhelft.
2. Gebruik maken van de dominante hersenhelft; taalverwerkingsprocessen activeren die onder de drempel
van het bewustzijn liggen;
3. Toegang vinden tot de niet-dominante hersenhelft.
Door deze technieken toe te passen gaat het onderbewustzijn de dienst uitmaken in plaats van het actieve
(kritisch denkende) bewustzijn. Dit kan gebeuren terwijl je leest, tv kijkt, naar muziek luistert of iemand hoort
praten...
Freud noemt het bewustzijn waar je mee denkt het 'ego'. Jouw geweten noemt hij het 'superego' en het
laagste deel van de psyche noemt hij het 'id', het beest in de mens. Vanuit dat 'id' komen instincten, emoties
en onderdrukte verlangens.
Ik heb dit vaker besproken: Freud en Jung zijn handlangers van het duister die lichtwezens in verwarring
moeten brengen over hun identiteit. Freud heeft het over "de psyche van de mens": je wordt verondersteld je
te identificeren met de programmeringen van je biologische en etherische lichamen, inclusief het 'beest'.
Mijn uitgangspunt is dat we hier een spirit in een menselijk lichaam zijn. Dat lichaam is door gentechnologen
geprogrammeerd om snel oud te worden en zich te richten op deze materiële werkelijkheid. Bovendien is het
geprogrammeerd met een overlevingsdrang, de neiging tot voortplanting, het afbakenen van een territorium,
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etc. Door de suggestie aan te nemen dat alles wat uit het id komt van jou is (= dus dat jij die auto bent, ipv
de bestuurder ervan) doe je jezelf in spiritueel opzicht geweld aan.
"De onbewuste geest is niet kritisch en accepteert alle ideeën die daar binnen kunnen komen als een
enorme computer met opslagruimte," aldus het handboek van een hypnotiseur.
Die 'onbewuste geest' is wat sjamanen en sommige 'primitieve' culturen de 'body soul' noemen. Het is het
bewustzijn van je lichaam, van de auto die jij slechts ten dele bewust bestuurt. Het is ontworpen om bevelen
te gehoorzamen als een domme, kritiekloze slaaf. Elke sjamaan en mentalist weet dat, maar de moderne
mens wordt expres zo veel mogelijk in onwetendheid gedompeld en aangemoedigd om zich te identificeren
met die domme, kritiekloze slaaf.
Jezelf deprogrammeren betekent niet: ontsnappen aan alle programma's. Dat is niet mogelijk, je zit in die
auto en je moet ermee verder. Daarom wil je al die programma's van die auto niet op non-actief zetten, zelfs
als je dat zou lukken. Maar hoe meer je van die auto af weet, hoe beter je hem kunt besturen. En je kunt dat
maar beter zo veel mogelijk zelf doen, in plaats van anderen achter het stuur te laten.
Erickson's gesprekshypnose
Erickson is de meest toonaangevende hypnosetherapeut van vandaag. Hij begreep dat in gesprek met een
patiënt diens onderbewuste en onbewuste altijd meeluisteren. Hij ondervond ook dat patiënten tijdens
hypnosesessies weerstand boden tegen zijn therapeutische suggesties - om bijvoorbeeld van een fobie of
het roken af te komen.
Hij ontwikkelde een methode om de suggesties tijdens een schijnbaar normaal gesprek in te leggen, in
plaats van tijdens een hypnosesessie. Hij werkte met woordspelingen en boodschappen die waren ingebed
in een zin of zinsdeel.
Erickson's techniek wordt tegenwoordig gesprekshypnosegenoemd, en wordt toegepast door hypnotiseurs
en psychiaters. Zij nemen het woord hypnose niet in de mond, en passen de technieken dus zonder
medeweten en toestemming van hun patiënten toe. Afgeleide technieken kunnen worden toegepast om een
product aan de man te brengen of een vrouw te versieren.
Dr Erickson begreep dat deze technieken alleen in het belang van de patiënt mochten worden toegepast en
dat ze in verkeerde handen een gevaarlijk instrument zouden vormen. Maar je kunt je afvragen hoe
geoorloofd het is om iemands vermogen tot kritisch denken doelbewust buiten spel te zetten, zelfs als dat
gebeurt in het belang van een patiënt met een fobie...
De kritische factor
Het filter, het vermogen tot kritisch nadenken en het bewust aannemen of verwerpen van een bewering,
noemt men de 'kritische factor'. Met betrekking tot de dominante hersenhelft moet die kritische factor worden
omzeild om de suggesties met succes ongefilterd binnen te laten komen.
Wat zo binnen is gekomen gaat deel uitmaken van wat je voor waar aanneemt en waar je geen kritische
vragen over stelt. Als iemand jou een 'ei' of een 'watje' noemt, dan is het jouw vermogen tot actief redeneren
dat begrijpt dat je niet letterlijk een ei of een watje bent. Als dat wordt omzeild, kan de suggestie worden
ingelegd dat je dit letterlijk wel bent.
De kritische factor is vergelijkbaar met de uitsmijter van een bar of discotheek. Hij bepaalt wie er binnen mag
en kan iemand die is toegelaten er later eventueel alsnog uit gooien. Hypnose gebruikt taalpatronen, visuele
trucs, lichaamstaal, de stem, toonhoogte en andere aspecten van communicatie om "suggesties" die bar in
te loodsen terwijl de uitsmijter wordt afgeleid.
Als een therapeut hypnose wil gebruiken om een roker van het roken af te helpen, dan komt de suggestie "ik
ben een niet-roker" die bar niet in, omdat de uitsmijter donders goed weet dat dit een leugen is. Als je gele
vingers hebt, elke ochtend staat te rochelen bij de wasbak en je lichaam, haren en kleding een grote
stinkwolk zijn, dan laat jouw kritische factor zich echt niet beet nemen.

Obama als hypnotiseur, deel 2
http://www.ascensie.nl/ObamaHypnose1.htm
Obama als hypnotiseur
Deel 2: Waar Obama mee bezig is
Op deze pagina:
* BeLIEve
* Effecten van massahypnose
* Hypnose illegaal verklaard
* Hypnosethecnieken: pacing en suggestie aanreiken
* Bovenliggende en onderliggende structuren
* Schijnbare causaliteit
* Afwezigheid van details
* Trancetoestand opwekken: onnatuurlijk langzaam spreken,
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ritme, vaag taalgebruik en trans-derivatie,
gebruik van beelden en voorstellingsvermogen,
emoties oproepen, taalpatronen opstapelen,
handgebaren
De schrijver van het artikel beweert nogal naïef, dat wanneer de mensenmassa erachter zou komen dat een
politicus bezig is zijn publiek om de tuin te leiden, dit een onmiddellijk eind van zijn carrière zou betekenen.
Vervolgens beweert hij: "Onze geloofsovertuigingen zijn doorgaans gebaseerd op ons rationele vermogen
tot oordelen en een bewuste analyse van de wereld."Een geheime agenda van diverse Elite duisterlingen
betreft het geheim houden van de Mind Control technieken die op de slavenbevolking worden losgelaten.
Deze technieken zorgen ervoor, dat de geloofsovertuigingen en meningen over deze wereld volledig zijn
voorgeprogrammeerd, opgelegd, aangereikt, en zeker niet kritisch bekeken en besnuffeld door de uitsmijter
van onze bar. Dat is een van de redenen waarom een lang document als dit over hypnose door bepaalde
mensen wel gelezen en begrepen zal worden, maar er bepaald geen gevaar voor een volksopstand dreigt.
Obama werkt met de suggestie "beLIEve" - wat op subliminaal niveau betekent: neem iets aan omdat je het
gelooft, niet omdat je weet dat het waar is. Het mag best een leugen zijn (LIE) maar dat maakt niet uit: je
gelooft het toch. Hij werkt met de suggestie dat je hem "KIEST" - terwijl je dat helemaal niet zelf hebt
gedaan.
Obama spreekt over het gezinsleven en over onze kinderen in een hypnotiserend tempo, en roept zo
allemaal warme gevoelens op, die hij vervolgens associeert met zichzelf. Zo kan zijn publiek naar huis met
gevoelens van warmte en verbondenheid die kunstmatig zijn opgeroepen, zonder dat men door heeft hoe hij
dat heeft gedaan. Een geweldig man, die Obama. Iemand die je kunt vertrouwen, die Obama. Je gaat naar
huis met het idee dat jij zelf hebt besloten hem te steunen en op hem te stemmen.
De uitsmijter is buiten spel gezet en het publiek spreekt vol passie over Obama. Informatie over Obama die
de aangenomen suggesties tegenspreekt kan niet meer binnenkomen: het past niet bij de waarheid die het
onderbewustzijn heeft aanvaard.
En zo komt het dat Obama president kon worden zonder een bijzondere staat van dienst, zonder ooit
uitspraken te doen over wat hij precies gaat doen (CHANGE - verandering, maar wat en hoe? Die details
vult hij niet in). Hij kan van de ene dag op de andere een andere positie innemen over bepaalde
overheidsbesluiten zonder daar een verklaring voor te geven; er kan bewijs boven komen drijven van
contacten uit zijn verleden met extremisten, racisten, contacten met Iran en Hamas; hij kan beweren dat hij
een goed Katholiek is zonder iets te weten over zijn eigen pastoor.
Op het bewuste niveau is al deze informatie storend voor een kritisch denkend mens, maar het onbewuste
twijfelt niet... Obama for president!Effecten van massahypnose
Veel experts zouden beweren dat gesprekshypnose letterlijk een vorm van Mind Control is - Mind Control
door middel van het gesproken woord. De verrichtingen van Derren Brown en anderen tonen aan dat
gesprekshypnose kan worden gebruikt om iemand zijn portemonnee aan je te laten overhandigen.
Joost A.M. Meerlo schreef het boek Rape of the Mind(Verkrachting van de Geest). Hij bespreekt de gevaren
van massahypnose:
(Uit: Hoofdstuk 3)
Veel kwakzalvers werken met hypnose, niet om hun slachtoffers te helen maar om hen te onderwerpen. De
vraag is of iemand onder hypnose in staat is een misdaad te plegen die hij bij vol bewustzijn niet zou
begaan. Veel psychologen geloven dat dit niet mogelijk is, maar wat iemand gedwongen kan worden te doen
hangt feitelijk af van de mate waarin hij afhankelijk van hypnose kan worden gemaakt en hoe vaak de posthypnotische suggesties kunnen worden herhaald.
De manier waarop mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Nazi's werden geconditioneerd behoudt
nog jaren en jaren zijn effecten. Onder hypnose kan een slachtoffer een mentale slaaf van zijn meester
worden. Hij wordt 'bevrijd' van enige morele verantwoordelijkheid voor zijn daden. Ook Pavlov beweerde dat
propaganda hele mensenmassa's onder hypnose kan brengen. Amerikanen geloven dat hen dat niet kan
overkomen, omdat ze in een democratie leven...Hypnose illegaal verklaard
In 1954 probeerde de politie een bekentenis los te krijgen van een verdachte. Toen dat niet lukte, werd de
hulp van een hypnotiseur ingeroepen waarna de verdachte bekende. Het gevecht over de vraag of zijn
bekentenis tegen hem kon worden gebruikt in de rechtszaal kwam bij het Hoge rechtshof terecht; dat
besliste dat zijn getuigenis onder hypnose ontoelaatbaar was.
Net zoals iemand onder hypnose aan de hypnotiseur toegang kan verlenen tot zijn bankrekening, zo zou het
Amerikaanse publiek tegen hun eigen vrije wil in op Obama gaan stemmen. En dat is illegaal.
Velen steunen hem zoals een roker zijn eigen hunkering naar een sigaret blijft voeden. En net als rokers
verkondigen ze met het grootste gemak de kromme logica die nodig is om hun eigen gedrag te
rechtvaardigen.Hypnosetechnieken: pacing en suggestie aanreiken
Pacing en het aanreiken van de suggestie (lead) is de basis voor verborgen hypnose. Een suggestie in de
wereld van hypnotiseurs is geen voorstel dat men rationeel en kritisch overweegt; het is juist iets dat de bar
binnen glipt wanneer de uitsmijter even niet oplet.
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Onder suggestie verstaan we de nieuwe informatie, bewering of het commando dat de hypnotiseur wil
opleggen aan zijn slachtoffer.
De ademhaling is een voorbeeld van een gewone pace bij hypnose. Meestal zijn we niet bewust aan het
ademhalen en staat ons onbewuste aan het roer.
Voorbeelden uit de speech van Obama in 2008 betreffen waarheden als een koe die in de taal opgesloten
zitten. Het publiek vermoedt niets, maar het zijn waarheden die het onderbewuste herkent als absoluut waar,
en die doelbewust worden herhaald.
Twee voorbeelden: now is the time (de tijd is nu) en as I stand here before you (zowaar ik hier voor u sta).
Dit zijn waarheden die niet kunnen worden ontkend: de tijd is nu, op het moment van spreken, en terwijl hij
zijn publiek toespreekt staat hij daar voor hen. De boodschap die men ontvangt (buiten het kritisch denkend
vermogen om!) is: deze man spreekt steeds de waarheid.
In zijn 'convention speech' van 2008 gebruikte Obama de woorden 'that's why I stand here tonight', 'now is
the time' en 'this moment' maar liefst 14 keer. Voorbeelden van waarheden waar iedereen het mee eens zal
zijn: 'Now is the time to help families with paid sick days and better family leave, because nobody in America
should have to choose between keeping their jobs and caring for a sick child or ailing parent." Dùùùh.
Niemand zou moeten hoeven kiezen tussen het behouden van zijn baan en het kunnen zorgen voor een
ziek kind of behoeftige ouder. En zo komen er nog een paar van die opmerkingen waar iedereen in het
publiek het mee eens zal zijn.
Deze 14 'pacing'-taalpatronen zijn niet per ongeluk in Obama's speech terecht gekomen en het is al
helemaal absurd om te geloven dat hij zich normaal zo zou uitdrukken. Het barst in zijn speech van de
andere pacing statements waar iedereen het mee eens zal zijn, zoals we need change; we are the hope of
our future en natuurlijk yes we can! De beweringen zijn vaag en betekenisloos, maar geven hoop en spreken
vaak jonge mensen aan.Hypnosetechniek: bovenliggende en onderliggende structuren
Obama verbergt zijn boodschappen in zijn taalgebruik. Het valt mensen daarom gewoonlijk niet op wat hij
doet. Wat we hem horen zeggen heet de "oppervlaktestructuur" of de bovenliggende structuur. Dat is wat
ons actieve bewustzijn opvangt en registreert. Maar de hypnosetechnieken zijn gericht op wat het
onderbewustzijn opvangt en registreert: de onderliggende, diepere structuren. Op weg naar ons
onderbewustzijn worden inhouden gewist, door elkaar gehusseld, veranderd en misvormd.
Een goede hypnotiseur wekt eerst een trancetoestand op en richt zich dan tot het onderbewustzijn van zijn
cliënt of slachtoffer met behulp van die dieperliggende communicatiestructuren. De commando's worden
indirect gegeven en het actieve dagbewustzijn wordt omzeild.
Om deze indirecte suggesties draait het bij gesprekshypnose. Hele handleidingen zijn geschreven met
instructies voor dergelijke suggesties.Schijnbare causaliteit
De verbindende beweringen van Erickson lijken op de manier waarop de onderbewuste geest informatie
opneemt.
Na het toepassen van diverse pacing-technieken waarbij het kritisch denkvermogen buiten spel wordt gezet,
komt de hypnotiseur met een 'lead' - een suggestie die hij zijn doelwit wil laten aannemen. Door pacingbeweringen ( die onomstotelijk waar zijn of die zo vaag zijn dat niemand ze tegenspreekt) oorzakelijk te
verbinden met de 'lead' zal een slachtoffer deze suggestie voor waar aannemen.
Veel gebruikte verbindingswoorden zijn and, as, because, en that is why. Het is gebleken dat oorzakelijke
verbanden een belangrijke rol spelen bij het aannemen van 'waarheden' en informatie door het
onderbewuste. Een voorbeeld: "We need change . . . and . . . that is why I will be your next President." De
pacing-bewering (we need change) wordt verbonden door zowel and als that is why met de lead: I will be
your next President. Het feit dat verandering nodig is en ook zal plaatsvinden, wordt verbonden met
Obama's presidentschap. Zeer onlogisch op bewust niveau, maar een onomstreden waarheid op
onderbewust niveau.
Obama legt uit dat er problemen zijn en benoemt ze, maar maakt vervolgens niet duidelijk waarom hij de
aangewezen persoon is om die problemen aan te pakken. Het maakt niet meer uit dat hij helemaal geen
staat van dienst heeft die hem tot die aangewezen persoon zou maken. De toehoorder gaat naar huis met
de hypnotische suggestie dat verandering nodig is en dat Amerika daarom Obama nodig heeft.Afwezigheid
van relevante details en wezenlijke informatie
Pacing - het aanbieden van al die ware beweringen - is het doel van Obama's speech. Daarom zal hij
nergens in detail treden over oplossingen. Want als hij dat wel zou doen, zou hij daarmee het kritisch
denkvermogen van zijn publiek kunnen activeren en dat wil hij nu juist voorkomen.
Obama beweert dat hij hoop geeft, maar zijn pacing is gebaseerd op reeksen beweringen die aangeven dat
het niet goed gaat met het land. Gedurende het uiten van deze beweringen glimlacht hij niet; het lijkt er soms
zelfs op of hij boos kijkt. En ook dat is geen toeval: iemand die jou boos toespreekt stuurt jou onbewust de
boodschap dat hij autoriteit over jou kan uitoefenen en jou kan bevelen je op een bepaalde manier te
gedragen.
Als Obama met die autoriteit spreekt en zegt dat het "tijd is voor nieuwe energie en nieuwe ideeën", dan kan
hij op geen enkele manier aantonen dat hij die nieuwe energie en nieuwe ideeën kan leveren; maar zijn
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publiek gaat naar huis met het gevoel dat hij dat wel kan. Omdat hun onbewuste dat zo heeft opgeslagen en
hun kritisch denkvermogen niet actief is geworden.
Obama heeft rechten gestudeerd aan de Harvard universiteit, en hij weet maar al te goed dat de logica in
zijn speeches niet deugt.Hynotische trancetoestand opwekken
Obama's speeches wekken een hypnotische trancetoestand op (= trance-inductie) door zeer langzaam
spreken, ritme, intonatie, vaagheid, werken met beelden en metaforen en het opwekken van emoties.
1. Onnatuurlijk langzaam spreken
Dit is een bekende techniek die hypnotiseurs toepassen. Het dient meerdere doelen: het geeft het doelwit de
tijd om te reageren op de suggesties, om de aangeboden beelden voor zich te zien, en de emoties te voelen
die de hypnotiseur bewust oproept. Daarbij wordt het actieve bewustzijn op bijzondere wijze geboeid, want
het wacht op wat er komt, en analyseert tegelijkertijd wat er wordt aangeboden.
Hypnose is zo sterk verbonden met het vestigen van de aandacht op één bijzonder idee, dat hypnose ooit
bijna de naam "mono-ideisme" heeft gekregen: exclusieve focus op één enkel idee.
Die onnatuurlijk langzame spraak eindigt tenslotte in vuurwerk vol passie. Mensen vinden het prettig om zo
gehypnotiseerd te worden, omdat dit de productie van serotonine en endorfine positief beïnvloedt. Dit zijn
natuurlijke drugs die het lichaam kan produceren, waardoor men zich prettig voelt.
Dr. Ansari definieert hypnose als volgt: hypnose is in essentie het vasthouden van de aandacht van het
doelwit, waardoor deze buitengewoon beïnvloedbaar wordt, en de gewenste suggestie kan worden ingelegd.
Dat vasthouden van de aandacht bereikt Obama door langzaam en ritmisch te spreken, krachtige
spraakpatronen te hanteren, vergezeld van de juiste handgebaren en lichaamshouding, met zijn logo niet al
te nadrukkelijk aanwezig op de achtergrond.
2. Ritmisch spreken
Hypnotiseurs gebruiken korte zinnen of woordgroepen van 4 tot maximaal 8 woorden, bijna als een melodie.
Ze doen dat niet alleen om de aandacht vast te houden. Het ritme is vast onderdeel van gesprekshypnose,
omdat het zo toegang forceert tot de rechterhersenhelft (voor de meesten niet-dominant) waar muziek wordt
verwerkt. Sommige hypnotiseurs zijn ware meesters in het gebruik van tempo, toonhoogte en pauzes om op
onderbewuste wijze indirecte suggesties over te brengen. Er zijn hele boeken verschenen over de verborgen
betekenissen in taal waarbij de onderbewuste geest van het doelwit rechtstreeks wordt aangesproken
zonder dat het actieve bewustzijn hier iets van merkt.
* 3. Vaag taalgebruik als trance inductie-instrument
Obama staat bekend om zijn vage uitingen zoals "yes we can" en "change." Hij krijgt zijn publiek zelfs zo ver
dat iedereen deze vage woorden mee scandeert.
Trans-derivation: op zoek naar de juiste betekenis
Om het doelwit in trance te brengen met de methode van Erickson gebruikt de hypnotiseur, zoals gezegd: a)
pacing en het afleiden van de dominante hersenhelft; b) de dominante hersenhelft gebruiken: activeren van
taalverwerkingsprocessen die onder de drempel van het bewustzijn verlopen; c) toegang krijgen tot de nietdominante hersenhelft. Als we een bewering horen heeft deze een bovenliggende (of oppervlakte-)structuur.
Maar elke schijnbaar enkelvoudige bewering kan op dieper niveau meerdere betekenissen hebben. "Transderivatie" is een moeilijk woord voor het proces waarbij ons onderbewuste op zoek gaat naar de juiste
betekenis van de woorden in de gegeven context.Als je iets gaat eten in restaurant "Het Oude
Pannekoeckenhuijs" dan is de juiste betekenis van deze woorden in deze context dat het Pannenkoekenhuis
oud is; niet dat men hier oude pannenkoeken serveert. Het selecteren van de juiste betekenis gebeurt voor
ons bewustzijn schijnbaar vanzelf. Het selecteren van de juiste betekenis (in het voorbeeld op grammaticaal
niveau) gebeurt dus onderbewust, maar dat proces houdt onze dominante (linker) hersenhelft wel bezig! Als
er meerdere betekenissen mogelijk zijn, biedt dit een vorm van afleiding. Dit is weer een manier om die
uitsmijter af te leiden om ongewenste gasten naar binnen kunnen smokkelen. En hoe vager de beweringen
zijn, hoe meer betekenissen er mogelijk zijn.
De onderbewuste geest reageert op aangeboden beelden, vergelijkingen, symbolen en tegenstrijdigheden,
en gaat aan de slag om daar een passende betekenis uit te destilleren. Een effectieve hypnotische
suggestie moet meesterlijk vaag zijn, want dat brengt al die onbewuste taalprocessen op gang; zo is onze
uitmijter langere tijd afgeleid.
Een zeer ervaren hypnotiseur kiest het taalgebruik dat het meest geschikt is voor zijn doelwit. En het is geen
toeval dat vaag, retorisch taalgebruik in de politiek zo normaal is dat wij er niet meer van opkijken.
Obama's change kan zo veel verschillende dingen betekenen voor zo veel verschillende mensen. Maar hij
maakt er een hypnotische suggestie van die rechtstreeks in het onderbewustzijn van zijn publiek belandt en
die hij verbindt met zijn naam. Op bewust niveau wil niemand stemmen op 'verandering' als je niet weet wat
die verandering inhoudt. Op onderbewust niveau is dat de opdracht: stem op Obama die voor verandering
gaat zorgen, ook al heb je geen idee wat hij daarmee bedoelt. Toen zijn politieke tegenstander McCain zei
dat hij en niet Obama de werkelijke kandidaat was die voor verandering ging zorgen, was Obama zeer
gefrustreerd over die tactiek; omdat hij zo veel tijd en moeite had geïnvesteerd in het hypnotisch
programmeren van zijn publiek met het woord "change". Hij stond al te knarsetanden bij het idee dat zijn
tegenstander met stemmen ging lopen op basis van zijn hypnotische suggesties!
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4. Gebruik van beelden en voorstellingsvermogen als inductie-instrument
Het gebruik van metaforen (zoals: het leven is een achtbaan) is zo effectief in hypnose omdat zowel de
bewuste als de onbewuste geest tegelijkertijd bezig worden gehouden. Door een logische of rationele
component van de communicatie (= linkerhersenhelft) te combineren met visualisaties die gevoel of emoties
oproepen kunnen overweldigende suggesties worden ingelegd. Creativiteit en beeldend vermogen hangen
samen met een andere bewustzijnstoestand dan logisch beredeneren of analyseren.
5. Emoties oproepen
Obama's toespraken bevatten alle vier de stappen van gesprekshypnose:
1) aandacht opeisen en vasthouden
2) pacing om de kritische factor te omzeilen
3) het oproepen van een onbewuste reactie (emoties zijn geliefd)
4) de onbewuste geest het gewenste (de lead) laten aannemen
Een emotionele reactie vindt onbewust plaats. Het is een basistechniek in hypnose om een emotie op te
roepen, waardoor het doelwit eenvoudiger programmeerbaar wordt. Zo'n emotie kan namelijk worden
verbonden met andere onbewuste inhouden, zoals hypnose-opdrachten.
Obama gebruikt taal die niet alleen geestelijk uitdaagt (al is dat vaak onbewust), maar levert ook visueel en
emotioneel iets aan waardoor de geest van de toehoorder geboeid blijft. De lange pauzes zijn dan niet saai
maar fascinerend. Er komen talloze beelden voorbij die je aanspreken, zoals:
Turn the page (een bladzijde omslaan), a breeze is blowing across this nation ... and change is in the air. (er
waait een zachte wind door onze natie ... en verandering hangt in de lucht); en het is tijd om 'een nieuw
hoofdstuk in onze geschiedenis te gaan schrijven.' Als je hoort over die zachte wind die door het land heen
waait, dan associeer jij dat op onderbewust niveau met ontspanning, aangenaam verpozen .. en dan komt
die verandering die in de lucht hangt en die je al eerder hebt leren verbinden met Obama, ook al slaat dat
verder nergens op.
6. Het opstapelen van taalpatronen
Obama's speeches duren 40 tot 50 minuten, en dat is maar liefst 20 tot 30 minuten langer dan normaal in de
politiek. Waarom zou hij dat doen? Het geeft hem de kans om het proces van pacing en leading steeds te
herhalen, vage waarheden te brengen en tussendoor steeds suggesties in te leggen. Als je dit langere tijd
doet en de kans krijgt een heel arsenaal aan hypnosetechnieken te gebruiken, dan wordt die uitsmijter
compleet buiten spel gezet. En als die kritieke factor zich verveelt of moe wordt, kan de hypnosetoestand
van het doelwit zich steeds verder verdiepen.
7. Handgebaren
Veel mensen denken dat Obama's handgebaren verder geen betekenis hebben, of dienen om zijn woorden
kracht bij te zetten op een verder onschuldige manier. Soms is dat zo, maar vaak ook niet! Sommige van zijn
handgebaren maken wezenlijk deel uit van de het proces van hypnotische verankering of voor het inleggen
van een commando.
Verankeren is een techniek die bij hypnose en NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) wordt gebruikt. Het
doelwit wordt geprogrammeerd om op een bepaalde manier te
reageren op iets dat een 'trigger' heet. Die trigger kan een woord, of
een geluid of een gebaar zijn. Een doelwit kan dan worden
getriggerd om in een bepaalde psychische toestand terecht te
komen of een commando uit te voeren.In een van zijn experimenten
brengt Derren Brown zijn doelwit compleet in verwarring door hem
ergens valselijk van te beschuldigen en tegelijkertijd heel onzeker te
maken. Als hij in die toestand is klinkt er op de achtergrond in het
hotel een bel met een kenmerkend geluid. Door later die bel te laten
horen zullen deze emoties van verwarring in het doelwit worden
opgeroepen, zonder dat hij zelf begrijpt waarom of waar die
gevoelens vandaan komen. Er kan dus een emotionele respons worden opgeroepen in het doelwit, waarna
de hypnotiseur hem ergens aanraakt, of een woord of een signaal gebruikt als anker. Dat anker kan later
worden gebruikt om deze respons weer op te roepen. Dit is een vorm van conditionering.
Obama houdt zijn duim en wijsvinger tijdens zijn speeches abnormaal vaak op typerende wijze tegen elkaar.
Hij moet een gebaar maken dat niet elke andere spreker ook maakt: het gebaar moet uniek zijn. Hij gebruikt
dit gebaar zo vaak dat hij er belachelijk om gemaakt is op de Amerikaanse TV. Maar men gaat daarbij
voorbij aan de werkelijke functie van dat gebaar.
Obama gebruikt dit gebaar als een onderliggende structuur-anker en om
commando's te geven aan het onbewuste van zijn publiek. Dit is niet zo
maar een gebaar om in het algemeen nadruk te geven aan zijn woorden,
omdat hij het buitensporig vaak gebruikt bij bepaalde woorden,
zoals believe en chose. Voorbeelden genoeg. Hij gebruikt het ook om
commando's in te leggen en ook dat is duidelijk omdat hij die handgebaren
in specifieke situaties gebruikt. Wanneer iemand in een stemhokje een

N I E UW S B R I E F 221 – 31 M A A R T 20 1 5 – P A G . 6 9

(digitale) pen vasthoudt om te gaan stemmen (of zich inschrijft voor hij naar het stemhokje loopt) en naar zijn
eigen hand kijkt die deze pen vasthoudt, is dat de bedoelde trigger. Zo kunnen mensen die niet van plan
waren op Obama te stemmen, dat op het laatste moment toch doen zonder dat ze begrijpen waarom ze dat
doen.
Obama's "turn the page"- speech (sla een bladzijde om) moet ook in het stemhokje worden toegepast: om
op Obama te kunnen stemmen moet men naar de volgende bladzijde gaan; dit is als commando opgeslagen
in het onbewuste van zijn publiek. Obama laadt dit handgebaar ook op met heel specifieke begrippen zoals
bijvoorbeeld JFK, waarna hij met dat handgebaar naar zichzelf wijst. Geen toeval: hij is bezig de opgeroepen
emoties te associëren met zichzelf.
Tijdens zijn toespraken in 2008 zei Obama vaak: "Waarom werp ik mijzelf al zo vroeg op als kandidaat voor
het Presidentschap?" Daarna beantwoordde hij de vraag die hij zojuist zelf gesteld had, telkens vergezeld
van zijn duim- en-wijsvinger-handgebaar: because of ... the fierce! ... urgency! ... of Now! ( Omdat ... dat Nu
... zo Hard ... Nodig is!) Deze gebaren dienen het doel van een hypnotiseur. Merk op dat er ook nu weer
geen logisch verklaring komt die uitlegt waarom Obama dan de meest geschikte persoon is. Het is nu zo
hard nodig - het land zit in de Problemen - Obama is de oplossing. Het is een commando, geen uitleg.
Het "Now!" - Nu ! - roept op onbewust niveau op tot onmiddellijke actie. In de reclame weet men dit ook. (Nu
of nooit! Loop nu naar de kassa ... Nu tijdelijk voor ...)
Er zijn ook stemhokjes waarbij men op een knop moet drukken. Obama heeft ook een gebaar waarbij hij met
zijn wijsvinger iets aanwijst en het lijkt of hij iets indrukt. Hij maakt dat gebaar bijvoorbeeld bij de
woorden: there is no destiny we cannot fulfill" (er is geen lotsbestemming die wij niet waar kunnen maken een pacing bewering).
Wijzen heeft nog een andere functie. Het stuurt de onbewuste boodschap dat degene die wijst iets over jou
te zeggen heeft en een opdracht aan je doorgeeft. Als Obama zou zeggen: "Ik draag jou op om op mij te
stemmen", dan zou je je daar tegen verzetten. Maar als hij dat commando via je onderbewustzijn doorgeeft,
nemen veel mensen het aan.

Obama als hypnotiseur, deel 3
http://www.ascensie.nl/ObamaHypnose2.htm
Deel 3: Speechanalyse en meer details
Op deze pagina:
* Speechanalyse: Turn-the-page speech, 2007
* Speechanalyse: Democratische Conventie, 2008
* Obama's hypnosetechnieken: gebaren, lichaamstal, logo
Agressief wijzen
Hoofd schuin naar rechts houden
Warme gevoelens oproepen en met jezelf verbinden
Obama's logo
* Zichtbare effecten van Obama's hypnose
* Nawoord
De volgende voorbeelden zijn te vinden op het internet.Turn-the-page-speech: Democratische conventie in
Californië, 2007
Obama begon deze speech met het vertellen van een verhaaltje:
Het is nu iets meer dan twee maanden geleden (pauze) dat we met deze campagne voor het
Presidentschap (pauze) zijn begonnen. (pauze) In die tijd hebben we (pauze) door het hele land gereisd.
(pauze) En voor het begin van elke bijeenkomst (pauze) heb ik meestal de gelegenheid (pauze) om even
rustig te zitten (pauze) en alleen te zijn met mijn gedachten. (pauze) En ik kwam er achter (pauze) dat ik dan
nadenk (pauze) over de vraag (pauze) waarom ik mij eigenlijk geroepen voel (andere toon; duim-enwijsvingergebaar bij 'ik') een beroep uit te oefenen (pauze) in dienst van het grote publiek. (pauze)
Dat vertellen van een verhaaltje is een techniek die Obama vaak gebruikt. Het is zeer geschikt als
instrument voor massahypnose omdat er beelden worden opgeroepen, beeldspraken worden gebruikt, ritme
wordt geïntroduceerd, we ons weer een beetje als kinderen voelen aan wie iets wordt voorgelezen, en we
naar een andere tijd worden gevoerd waardoor ons onbewuste de informatie doorkrijgt dat het hier alleen
maar om een onschuldig verhaaltje gaat. Geen enkele reden om onze uitsmijter op zijn hoede te laten zijn.
Obama spreekt langzaam, er zitten nooit meer dan 8 woorden tussen de pauzes, en de mensen hangen aan
zijn lippen. Hij gebruikt een techniek uit het boekje: hij vertelt een verhaal over een thema rond 'trance'. Zo'n
verhaal beschrijft een hypnotisch proces, zoals je ontspannen tijdens een vakantie, of het kijken naar een
film. Hier beschrijft Obama zichzelf terwijl hij "rustig zit" en "een moment van bezinning" heeft. Hij beschrijft
het verhaaltje niet in de verleden tijd, maar gebruikt doelbewust de tegenwoordige tijd.
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Dit verhaaltje weerspiegelt elk individu in het publiek, die op dat moment ook rustig zit, en wordt
aangespoord tot een moment van bezinning. In het verhaaltje gaat het over Obama die even rustig nadenkt,
maar het publiek ontvangt dit als een opdracht om ook zelf even rustig na te denken en zo een tranceachtige toestand te bereiken. Er zijn nog veel meer woorden die een hypnotiseur tot zijn beschikking heeft
om zo'n naar binnen gekeerde trance-achtige toestand op te wekken, zoals: zich afvragen, voelen, zich
herinneren, ervaren, leren, geloven.
Vervolgens vraagt Obama zich af waarom "IK mij geroepen voel.." waarbij het woord "ik" in een andere toon
wordt uitgesproken. Het onderbewustzijn vangt dit op. Op het moment dat hij dit woord "ik" uitspreekt, maakt
hij het duim-wijsvinger-gebaar, om iets te verankeren. Woorden als "even rustig zitten" en aandacht geven
aan je gedachten zijn woorden die hypnotiseurs gebruiken om een trance op te wekken. Logisch gesproken
is er geen enkele reden waarom Obama het wil hebben over rustig zitten nadenken aan het begin van zo'n
belangrijke speech, maar voor elke hypnotiseur is dat overduidelijk.
Als Obama het in zijn speech heeft over het "scheiden van de Rode Zee" dan maakt hij daar een
merkwaardig handgebaar bij. Hij beweegt zijn handen naar beneden en uit elkaar met de handpalmen naar
beneden gekeerd - alsof hij zelf God is die bezig is die Rode Zee te scheiden. Hier komen we op
terug.Obama's speech June 10, 2008
Voorbeeld van hypnotisch verankeren, weglating, afleiding, leading
Zestien maanden zijn voorbij gegaan (pauze) sinds we voor het eerste samen (pauze) op de trappen van het
Oude Capitool stonden (pauze) in Springfield, Illinois. Duizenden (pauze) mijlen hebben we gereisd, (pauze)
miljoenen stemmen gehoord. (pauze) En omdat jullie gezegd hebben.. (pauze) .. omdat jullie hebben
besloten (pauze) dat er verandering moet komen in Washington... (pauze); omdat jullie geloofden (pauze)
dat dit jaar anders moet zijn dan de andere (pauze); omdat jullie ervoor hebben gekozen (pauze) te
luisteren, niet naar jullie twijfels of angsten (pauze) maar naar jullie hoop en hoogste verwachtingen (pauze)
komt er vanavond een einde (pauze) aan een historische reis (pauze) en begint een nieuwe (pauze); een
reis (pauze) die Amerika een betere toekomst brengt (pauze). Omdat jullie dat hebben gekozen (pauze)
vanavond (pauze) kan ik hier staan en zeggen dat ik (pauze) kandidaat voor de Democratische Partij ben,
om te worden.. (pauze) de President van de Verenigde Staten van Amerika!
• onnatuurlijk langzaam praten
• langzaam opvoeren van volume
• opvoeren trance; eindigt in lead: Obama zal President worden
• begint weer met een verhaaltje: samen op die trappen staan, duizenden mijlen gereisd etc: opwekken
trancetoestand; uitnodiging om mee te reizen naar een andere tijd en je voor te stellen wat hij zegt.
• Tijdens het verhaaltje laat Obama je tellen van laag naar hoog: 16 maanden, duizenden mijlen, miljoenen
stemmen. Dit is een techniek om de dominante hersenhelft te overbelasten door het een onmogelijke taak te
geven. Het is een techniek om de uitsmijter af te leiden.
Iedereen kan zich een voorstelling maken van 16 maanden, dus doet men dat. Duizenden mijlen reizen is
(voor een Amerikaan) ook geen probleem. Maar die miljoenen stemmen kan de bewuste geest niet
voorstellen en hier wordt de onderbewuste geest geactiveerd. Men zal nu niet langer precies proberen voor
te stellen wat er wordt gevraagd terwijl de uitsmijter buiten spel staat.
• Oorzakelijk verbinden: het gebruik van maar liefst 5 x 'omdat' leidt naar de 'lead': het presidentschap van
de VS. Er is geen oorzakelijk verband tussen die 5 x "omdat" en Obama's presidentschap, maar dat heeft hij
er onderbewust wel van gemaakt. We zijn ook geprogrammeerd om te geloven dat er na vijf x "omdat" wel
iets logisch zal volgen. (Omdat A, omdat B, omdat C, omdat D, omdat E, dus X)
• Obama gebruikt handgebaren - niet bij de woorden kandidaat voor de Democratische Partij maar wel heel
nadrukkelijke bij de woorden President van de V.S.
• Bewust gebruik van de programmerende woorden "decided"(jullie hebben besloten), "believed", "chose".
Men wordt in trance gebracht, de uitsmijter wordt afgeleid en er wordt een hypnotische suggestie ingelegd,
maar het onderbewustzijn krijgt te horen dat men zelf al iets heeft besloten, of gelooft, of heeft gekozen.
Deze woorden krijgen bijzondere nadruk in het spraakpatroon.
• pacing
"Tonight here in Minnesota" - het is tonight, men is daar in Minnesota - dit is allemaal waar.
"You decided change must come to Washington" - een pace, want iedereen weet dat er iets moet
veranderen
"Dit jaar moet anders zijn dan de andere"- een pace, want elk jaar is al anders
".. kan ik hier staan en zeggen..." Obama staat daar echt en zegt iets. Pace. Ons onderbewustzijn wordt
geprogrammeerd om nu alles voor waar aan te nemen wat deze schijnbaar betrouwbare spreker zegt.
• "jullie hoop en hoogste verwachtingen" (alsof Obama die kent) worden hier verbonden met de lead: Obama
als president.
• Het duim-en-wijsvinger handgebaar: bij de woorden "believe" en "chose".
• Onderliggende structuur: door basistechnieken van hypnose zoals weglaten, vervormen en generaliseren,
verandert de onbewuste geest de inhoud van de boodschap alvorens deze als waarheid op te slaan. De
hypnotiseur is zich bewust van deze bewerkingen en speelt daar bewust op in.
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De boodschap die een individu opslaat is zoiets als: "wij samen .. omdat ik heb besloten dat er verandering
moet komen .. omdat ik geloof dat dit jaar anders moet worden .. omdat ik ervoor heb gekozen te luisteren ..
naar mijn hoop en hoogste verwachtingen .. moet Obama President worden."
• Later in zijn speech (9 min 55) zegt Obama: "All of you chose to support a candidate you believe in deeply."
(Jullie hebben er allemaal voor gekozen om een kandidaat te steunen waar je bijzonder in gelooft.) Dit is een
hypnotische programmering, meer niet! Want het is zeer aanmatigend om letterlijk aan te nemen dat
iedereen die jou steunt ook een diep geloof in jou heeft.
Obama's tactiek is dus niet om mensen te vragen hem te steunen, maar om hen te vertellen dat ze dat al
doen, met de suggestie dat ze daar zelf voor hebben gekozen.
• Tegen het einde van zijn speech (20:40) komt een hoogtepunt, zowel in intensiteit, emoties, een luide
spreektoon en verhoogd tempo. Leerkrachten zouden meer betaald moeten krijgen, zorgvoorzieningen
moeten voor iedereen beschikbaar komen, dat is de verandering die we nodig hebben, en daarom wil ik
(Obama) President van de VS worden. Pacing en leading. Uitsmijter buiten spel. Want hij legt nergens uit
waarom HIJ dan de meest geschikte kandidaat is. Dit ontbrekende element blijft ontbreken, maar dit stoort
het doelwit niet, want zijn onderbewustzijn heeft deze gebrekkige logica al binnengelaten.
Turn the page-speech
De bladzijde omslaan. Dat is niet zo maar een kleurrijke metafoor die Obama gebruikt. In zijn speech in
California in 2007 gebruikt hij deze woorden maar liefst 14 keer! Door de herhaling wordt het een anker; een
voorgeprogrammeerde reactie, en het roept emoties op.
Als jouw lichaam is geconditioneerd om op een bepaalde manier te reageren op een bepaalde stimulus, dan
heet dat een voorgeprogrammeerde reactie. Je weet dat verandering een 100% zekerheid is. Als je aan het
lezen bent en je hebt de bladzijde in je hand, dan is het 100% zeker dat je die
gaat omslaan. Als je aan het lezen bent, ben je ook in een vorm van trance.
Juist de intelligentere mensen hebben in hun leven duizenden bladzijden van
boeken omgeslagen. Obama probeert deze onbewuste actie - als je een
bladzijde voor je neus hebt zul je hem omslaan - te verbinden met de keuze
voor hem als president. Want als je in het stemhokje staat, met jouw pen in je
je hand die eruit ziet als zijn duim-en-wijsvingergebaar, wil hij ook dat je de
bladzijde omslaat en op hem stemt.Speech 2008 - Democratische Conventie
In deze speech begint Obama weer een verhaaltje te vertellen over de droom
die zijn ouders voor hem hadden. Hij gebruikt daarin de woorden belofte, hard
werken, opoffering, ieder van ons kan zijn individuele droom volgen; en hij
eindigt weer met de woorden: that is why I stand here tonight.
De woorden bevatten allemaal mooie ideeën waar elke Amerikaan achter kan
staan; het zijn weer pacing beweringen. Hij legt weer op Ericksoniaanse wijze een oorzakelijk verband:
daarom zou ik (Obama) president moeten worden. De beweringdaarom sta ik vanavond hier is de lead,
maar ook nog een pace, want hij staat daar die avond inderdaad ook letterlijk. Er zijn drie manieren om "That
is why I stand here tonight" uit te leggen:
1. Obama staat daar vanavond letterlijk.
2. Hij staat daar om de droom van zijn ouders waar te maken.
3. Hij staat daar omdat belofte, hard werken, opoffering, en het volgen van je droom de reden is dat hij daar
staat.
De dominante hersenhelft is afgeleid en ondertussen accepteert de onderbewuste geest deze interpretaties
alle drie als waar. Als de kritische factor (de uitsmijter) is afgeleid, wordt men zich niet bewust van het gebrek
aan logica in dit oorzakelijk verband en dat is nu precies het trucje dat Erickson zo goed beheerste in zijn
gesprekshypnose.Obama's hypnosetechnieken:
gebaren,lichaamstaal, logo
1. Agressief wijzen
Als Obama ergens naar wijst en betrekkelijk boos kijkt tijdens zijn speeches,
dan is hij bezig een commando te geven.2. Hoofd schuin naar rechts houden
Tonya Reiman, de auteur van het boek "De kracht van lichaamstaal", zegt
dat het schuin naar rechts houden van het hoofd een heel krachtig
instrument is om anderen met jouw lichaamstaal te manipuleren. Dit is een
zeer effectief teken van kwetsbaarheid.In het dierenrijk is het kantelen van de
kop een manier om de halsslagader bloot te geven als teken van
kwetsbaarheid: ik ben geen gevaar voor jou. De ander zal in reactie daarop zijn verdedigingsmechanismen
op een laag pitje houden. Als Obama dus zo kijkt, is onze onbewuste reactie dat we ons geen zorgen
hoeven te maken: we zijn veilig, we worden niet aangevallen. Geen enkele reden om extra op je hoede te
zijn.3.
Warme gevoelens oproepen en met jezelf verbinden
Dr. Horton heeft 25 jaar gewerkt als hypnotiseur en neurolinguistisch programmeur. Hij noemt Obama een
hypnotiseur en bekritiseert zijn "mind control-technieken."
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Obama blijft onaangeroerd en is niet emotioneel, terwijl hij emoties kan oproepen en de mensenmassa's
beweegt om hun hoop en dromen op hem te projecteren met zijn Yes we can, change, and we are the ones
we've been waiting for-speeches. Na het oproepen van emoties in zijn publiek zal Obama zichzelf aanraken,
zijn gezicht of zijn das aanraken, waardoor hij de opgeroepen emoties op zichzelf betrekt. Zonder dit proces
te begrijpen zal het publiek deze emoties (warme gevoelens voor JFK bijvoorbeeld) met Obama gaan
associëren.
4. Obama's logo
* De cirkel is ook een O - van Obama.
* Het logo heeft een grote hypnotiserende kracht, omdat je er niet naar kijkt,
maar er doorheen kunt kijken. Dit ziet eruit als "het licht aan het eind van de
tunnel" voor het onbewuste, terwijl men dit op bewust niveau niet door heeft.
* Het logo is altijd op het podium aanwezig: niet te groot, zodat het niet te veel
opvalt voor het bewustzijn, maar groot genoeg om het onderbewustzijn niet te
ontgaan.
(N.B. Maxwell en Tsarion hebben informatie verspreid over de symboliek van
diverse Illuminati-symbolen. De kleuren rood-wit-blauw zijn terug te voeren
naar de drie stammen van Egypte; en ook zonnecultus-symboliek zit in dit
logo.)
De zichtbare effecten van Obama's hypnose
Obama wordt de "grootste leider van een generatie" genoemd, nog voor de verkiezingen in 2008 - dus
zonder staat van dienst. Miljoenen mensen vereren deze man die niets anders heeft gedaan dan speeches
gegeven. Hij is in 2008 populairder dan JFK, die wel een bijzondere staat van dienst had.
Obama lijkt meer op een American Idol, een muziekster, met horden fans. Mensen zitten zo geboeid naar
hem te luisteren dat ook verslaggevers opmerken dat er iets bijzonders aan de hand is, al weet men niet
wat. Velen zien hem als The One, de Verlosser, gezonden door God zelf. Er zijn mensen die op zoek gaan
naar wat hij echt wil en tot de ontdekking komen dat zijn aanbod kan worden samengevat met de woorden:
"Ik bied hoop - vertrouw op mij." Meer zegt hij inhoudelijk niet.
Obama houdt ons voor de gek, eindigt de schrijver van dit lange artikel. Hij sust ons in slaap en wij zijn als
kleine kinderen die naar zijn verhaaltjes luisteren.
Nawoord
De schrijver van dit lange document heeft zijn best gedaan om al zijn bewijsmateriaal te ondersteunen met
bergen bronverwijzingen. Hij nodigt de lezer uit na te gaan of wat hij beweert waar is en zelf onderzoek te
doen. Daarbij beseft hij wel dat het artikel lang is en van mensen vraagt dat ze de tijd nemen om ergens echt
goed in te duiken. In deze tijd levert dat al meteen een hoop afvallers op.
Zoals velen die bezig zijn bewijs van allerhande manipulaties aan het licht te brengen, gelooft ook deze
schrijver vrij naïef dat het Amerikaanse publiek in opstand zou komen als men zou begrijpen dat de
president van Amerika niet een wijze man en groot leider op de juiste plek is, maar een marketingproduct
met een team van vakkundige social engineers achter zich.
Ik geef Engelse les op een middelbare school en heb in mijn 5-vwo-klassen een les besteed aan subliminale
beïnvloeding. Ik begon met een korte powerpoint presentatie over subliminale boodschappen. De leerlingen
waren bijzonder geïnteresseerd en zaten vol aandacht te luisteren. Daarna heb ik een kort filmpje van
Derren Brown laten zien, waarin hij een experiment opzet. Hij bewijst daarin dat zelfs twee mannen die
werken in de reclame-industrie net zo ontvankelijk zijn voor subliminale beïnvloeding als ieder ander.
De leerlingen moesten eerst discussiëren in groepjes en daarna individueel vragen beantwoorden over het
filmpje. De laatste vraag was naar hun eigen mening over dit soort praktijken, waarbij mensen zonder hun
eigen toestemming worden overgehaald om iets te doen of te kopen. Op een aantal van 60 leerlingen waren
er slechts 3 echt verontwaardigd. De rest vond het slim, of men had er geen bezwaar tegen omdat men het
toch niet in de gaten had (dit is 5 vwo - onze toekomstige academici) en er zat ook een enkeling met een
Anunnaki-mentaliteit bij die later een groot eigen bedrijf wil en deze technieken dan zeker zou inzetten.
Wat mij verbaasde aan deze reacties was dat men het wel echt leuk en interessant vond, maar tegelijkertijd
geen bezwaar maakte tegen het gemanipuleerd worden. Het worden vermaakt en leuk bezig gehouden
worden tijdens die les was voor velen belangrijker; de boodschap met al zijn implicaties was voor bijna
niemand bedreigend.
Als de schrijver van het artikel verwachtte dat heel Amerika verontwaardigd zou ontwaken als men ontdekt
dat Obama een hypnotiseur is, vooral toen zijn artikel zo'n internetsucces werd, dan zal het uiteindelijke
effect hem zwaar zijn tegengevallen.
31 december 2012 - http://www.ascensie.nl/ObamaHypnose3.htm
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Kiev gaat opnieuw het oosten aanvallen
De Russische Minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, is heel duidelijk.
Hij zegt zonder daar verder veel doekjes om te winden dat Amerika bezig is
om Kiev zodanig te sturen dat er uiteindelijk een militair conflict moet
volgen.
Amerika doet dit onder andere door het steunen van de enkele dagen
geleden aangenomen wet in Oekraïne over het zelfbestuur van het oosten,
het Donbassgebied. Deze wet ondermijnt namelijk de voorwaarden van de
recentelijk overeengekomen wapenstilstand in Minsk op een wel heel geniepige manier.
Op 17 maart jongstleden nam het parlement van Oekraine een wet aan die de zelfuitgeroepen republieken
van Donetsk en Lugansk een speciale zelfstandige status gaf.
Echter, er zit een adder onder het gras. Zelfbestuur voor het Donbass gebied was één van de meest
belangrijke voorwaarden van het in Minsk gesloten akkoord. Hoewel het parlement van Oekraïne dit
zelfbestuur heeft aangenomen, zal dit alleen in werking treden als er nieuwe verkiezingen gehouden zullen
worden in het gebied volgens de wet van Oekraïne.
Het parlement heeft besloten dat totdat dit gebeurt, de twee republieken uitgeroepen worden tot "tijdelijk
bezet gebied" en dat deze status zo zal blijven totdat Oekraïne weer de volledige controle heeft.
Aangezien Amerika dit besluit volledig steunt en het Donbass gebied nooit zal stemmen volgens de
wetgeving van het door het Westen aangestuurde Oekraïne zal het door het land erkende zelfbestuur er
nooit komen. Waarmee dus bewust de voorwaarden van het Minsk akkoord worden overtreden, zoals
aangegeven door Lavrov.
Daarnaast is er nog een tweede grove overtreding van het Minsk akkoord door Kiev en dat is de
terugtrekking van de zware wapens uit het gebied. Dit schijnt namelijk helemaal niet gebeurd te zijn, volgens
het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Oekraïne verklaarde eerder dat alle zware wapens van de frontlinie waren teruggetrokken. De video van
Reuters in het zuidoosten van Oekraïne nabij de plaats Shirokine zou echter een ander beeld tonen.
Volgens de Russen is daarop te zien dat het Oekraïense leger een Howitzer D30 gebruikt. Dat zware wapen
kan doelen op ruim 20 kilometer afstand raken.
Volgens ingewijden zal het dan ook niet langer dan twee of drie weken duren voordat Kiev een enorm nieuw
offensief zal beginnen tegen het Donbass gebied.
Deze informatie is onder andere afkomstig van Vladimir Prokhvatilow, een expert aan de Russische Militaire
Wetenschappelijke Academie. Daarnaast wordt dit bevestigd door talloze bronnen in het Donbass gebied en
Oekraïne zelf.
De bedoeling is dat ze dit offensief starten om Donetsk af te snijden van Lugansk. Iets dat ze eerder hebben
geprobeerd en wat toen jammerlijk is mislukt met het Debaltsevo debacle, waar duizenden Oekraïense
militairen om het leven kwamen.
Dit keer zal het resultaat hetzelfde zijn, maar dat interesseert Kiev niet. Het enige wat voor hen telt, is het
leven van de inwoners van het Donbass gebied zo moeilijk mogelijk maken.
Waar Kiev zware wapens terug had moeten trekken uit het oostelijk gebied, hebben ze het
tegenovergestelde gedaan.
Wat voor hen eveneens prioriteit heeft, is het verzieken van de Russische feestdagen. Zo wordt op 9 mei in
Rusland op grote schaal de overwinning gevierd op Nazi Duitsland en wordt Pasen uitgebreid gevierd op 12
april.
Dit zou dan ook de datum bij uitstek zijn voor Oekraïne tot hernieuwde aanvallen op het Donbass gebied.
Daarnaast zullen ze proberen zoveel mogelijk problemen te creëren op 9 mei, wanneer in Rusland op grote
schaal de overwinning op Duitsland wordt gevierd.
De eerder genoemde experts verwachten dan ook aanvallen door Kiev, False Flag operaties en andere
provocaties in de periode tussen 12 april en 9 mei.
De moord op Boris Nemtsov zorgde ervoor dat de aandacht volledig was afgeleid van Oekraine. Terwijl
iedereen zich bezighield met de moord op Nemtsov en daarna met het (tijdelijk uit beeld) verdwijnen van
Vladimir Poetin, was Oekraïne druk met het verzamelen van troepen en zware artillerie voor het Donbass
gebied.
Het wachten is waarschijnlijk nog op een flinke pluk geld van het IMF en zodra de kleptocraten dit in de knip
hebben, zal het geweld in het oosten van Oekraïne weer losbarsten.
De kaarten zijn geschud. Voor Rusland (en voor ons) bestaat er geen enkele twijfel dat Amerika bewust
aanstuurt op een militaire confrontatie.
Bronnen: RT News, Futurist Trend Cast
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9078:kiev-gaat-opnieuw-het-oostenaanvallen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Obama's vermiste kernbom keert terug in publiek debat VS
Angst voor nucleaire false-flag aanslag op Amerikaanse stad
opnieuw gevoed
Tijdens een publiek debat over de nationale veiligheid werd de
potentiële Republikeinse presidentskandidaat Rick Santorum
afgelopen week onverwacht gevraagd naar de kernbom die in 2013
in Texas op verdachte wijze „vermist‟ raakte. Op exact dezelfde dag
suggereerde senator Lindsey Graham dat de stad Charleston wel
eens getroffen zou kunnen worden door een nucleaire aanslag. Vorig jaar berichtten serieuze alternatieve
sites dat er aanwijzingen zijn dat er mogelijk nog dit jaar een false-flag aanslag met een kernbom op een
grote stad wordt gepleegd, wellicht Chicago of New York.
„Obama probeerde een paar maanden geleden een kernbom in Charleston te laten ontploffen,‟ zo zei een
vrouw uit het publiek tegen Santorum. „En de drie admiraals en generaals – hij heeft ons leger compleet
verwoest, hij heeft alle generaals en admiraals die zeiden niet op het Amerikaanse volk te zullen schieten,
ontslagen.‟
Santorum reageerde er niet op, maar verlegde met zijn antwoord haastig het onderwerp naar de massale
amnestie voor illegalen waartoe Obama vorig jaar het bevel gaf.
Senator Graham impliceerde nucleaire aanslag
In 2013 lekte een hooggeplaatste officier van de luchtmachtbasis Dyess in Texas dat een of meerdere
kernwapens die op de basis zijn opgeslagen op ongeautoriseerde wijze naar de staat South Carolina waren
vervoerd. Het was voor het eerst dat het bestaan van deze wapens op deze basis werd erkend en eveneens
voor het eerst dat zo‟n nucleaire bom werd verplaatst. „Er werd geen handtekening voor de overdracht
gevraagd.... Er was geen bevel,‟ aldus de niet bij name genoemde klokkenluider.
Het bericht veroorzaakte veel onrust in Amerika, omdat senator Lindsey Grahamop dezelfde dag verklaarde
dat een stad zoals Charleston in South Carolina getroffen zou kunnen worden door een aanslag met een
kernbom als de VS de vergevorderde plannen om Syrië aan te vallen niet zou doorzetten.
Talloze hoge officieren door Obama ontslagen
In dezelfde periode ontsloeg president Obama in totaal meer dan 200 hooggeplaatste officieren omdat zij
weigerden de nieuwe richtlijnen van het Witte Huis, die van het eisten dat ze in de toekomst ook op
Amerikaanse burgers moeten schieten, te onderschrijven.
Obama onthief ook de op één na hoogste commandant van de nucleaire strijdmacht vanwege „een verlies
aan vertrouwen‟. Een maand later ontsloeg hij de generaal die aan het hoofd stond van alle kernwapens van
de luchtmacht.
Ondertussen probeerden de reguliere media uit alle macht het bericht over de illegale verplaatsing en
vervolgens vermissing van minstens één kernbom ongeloofwaardig en belachelijk te maken.
Identiek incident in 2007
In 2007 vond een identiek incident plaats, toen het bericht uitlekte dat zes kernraketten zonder toestemming
van hogerhand van een luchtmachtbasis in North Dakota naar een in Louisiana waren getransporteerd. Kort
daarna kwamen een aantal militairen die in verband werden gebracht met het (uitlekken van) het schandaal
op verdachte wijze om het leven.
Xander - (1) Infowars

Een „reden‟ waarom er zoveel vlieg ongelukken gebeuren de laatste tijd?!
KLOKKE BELFORT - Focus op de waarheid
MAYDAY MAYDAY : Hoe Fukushima nog iedere dag het leven op deze planeet beïnvloedt
25 maart 2015
Geachte ,
De ramp met het Duitse vliegtuig deed mij wat op onderzoek gaan en ontdekken dat er zich de laatste jaren
enkele vreemde fenomenen voordoen in de lucht. Ik beschouw het als mijn plicht om u hierover te
informeren hoe verontrustend en dus allerminst prettig dit nieuws ook is. Zwijgen over een probleem lost het
zeker niet op … .
Enerzijds blijken er recentelijk abnormaal veel ongelukken geweest te zijn in het vliegverkeer, vooral met
kleinere toestellen en helikopters.
Als oorzaak wordt verwezen naar opmerkelijke fenomenen zoals metaalmoeheid ( waardoor stukken los
komen ) en andere vreemde structurele mankementen : barsten in voorruiten, plotse daling van oliedruk,
smeltende batterijen, niet meer functionerende generator, breuk landingsgestel, brand in motoren, barsten in
waterleidingen, enz.
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In dit radioprogramma wordt er dieper op ingegaan op de verklaring, nl. hetWigner-effect. Dit is een
natuurlijk proces van afbraak op atomair niveau dat zich nu zo snel voltrekt als gevolg van de toegenomen
aanwezigheid van nucleaire stoffen in de atmosfeer.
Anderzijds worden er volgens dit artikel eveneens de laatste jaren een opvallend groot aantal gevallen
gesignaleerd van piloten, die sterven aan hartaanvallen, die in slaap vallen of duizelig worden, verkeerd
(dreigen te) landen, enz. . Met het ander luchtvaartpersoneel is het al niet veel beter .
Ook hier wordt de link gelegd met de toename van radioactiviteit, die in de hogere lagen nog
geconcentreerder blijkt te zijn.
Deze wereldwijde contaminatie is veroorzaakt door de honderden atoombomontploffingen, door het gebruik
van verarmd uranium als wapen in oorlogen zoals Afghanistan en Irak maar vooral door het drama van
Fukushima, dat vele malen erger was dan Tchernobyl.
Geachte,
Ik ben maar een gewone burger. Als leek kan ik niet alles waarover het hier
gaat volledig controleren,begrijpen en verklaren maar de toestand lijkt mij ernstig.Tot dusverre is er nog
onzekerheid betreffende de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Zuid-Frankrijk. Het is mijn aanvoelen dat dit
een geval zou kunnen zijn van nucleaire collateral damage en dat het ons allemaal aan het denken zou
moeten zetten.
Fukushima was geen ongeluk, maar een bewust door de elite geënsceneerde ramp. De aardbeving en de
erop volgende tsunami waren uitgelokt door het demonische HARP-installatie in Alaska.
Fukushima lekt nog iedere dagen enkele honderden nucleaire stoffen in ons milieu, die daar niet thuis horen.
Fukushima is al lang weggedeemsterd uit de aandacht van pers en politiek, maar de contaminatie duurt
helaas nog steeds verder. Sinds 11 maart 2011 komen er continu talloze nucleaire substanties in onze
biosfeer , die niet alleen versneld de materie aantasten maar ook een bedreiging zijn voor onze gezondheid.
Het wordt tijd dat de mensheid wakker wordt.
Met vrije en soevereine groet ,
Ik, gekend als Peter Arthur Maria; van de familie Vereecke,
geboren op zesentwintig februari negentienhonderzesenvijftig in Sleidinge
en levend als vrij en soeverein mens van vlees en bloed,
crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur
van de copyright naam met claim op de naam en handtekening:
© PETER ARTHUR MARIA VEREECKE
en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden worden.
Rue du Petit Culot 33, B-5550 Sugny ( Vresse-sur-Semois)
peter_vereecke@hotmail.com
http://www.belfort-group.eu/blog
http://entreleschemins.be/Entre_Les_Chemins/Welkom.html

Dollarleningen, daar gaat een hoop gedonder over ontstaan
Door Kees de Kort - 10 maart 2015
De steeds sterker wordende dollar brengt ook een hoop narigheid met
zich mee, zegt BNR's economie-commentator Kees de Kort.
"De dollar wordt sterker en sterker, dat komt ook omdat een aantal
landen probeert hun munt in waarde te laten dalen. In Japan zijn ze al
een tijdje bezig, de yen heeft veel terrein verloren ten opzichte van de dollar. De euro heeft ook terrein
verloren. Daar gaat om een aantal redenen onrust ontstaan.
Op de eerste plaats: er zijn een aantal landen die hun munt gekoppeld hebben aan de dollar. Denk aan
China. Dus de Chinese munt is meer waard geworden ten opzichte van alle andere munten. Dus dat
betekent een verslechterde concurrentiepositie. Dus de Chinezen gaan op enig moment wat doen en dat
gaat voor opschudding zorgen, denk ik.
Maar ook: een heleboel landen waar de munt nu daalt hebben enorme bedragen uitstaan in dollarleningen.
Dus als jouw munt in waarde daalt en je moet af gaan lossen, dan moet je steeds meer gaan betalen om
aan je verplichtingen te voldoen. Dus die dollarleningen èn China zijn twee grote vervelende factoren die
voor veel onrust kunnen gaan zorgen.
In China speelt het nu al allemaal. In Brazilië en Turkije: enorme valutadalingen, enorme dollarleningen. Dat
gaat wringen, daar gaat een hoop gedonder over ontstaan."
Volg Kees de Kort op Twitter: @keesdekortbnr
Paul van Liempt
http://www.bnr.nl/opinie/kees-de-kort/545236-1503/column-kees-de-kort-dollarleningen-daar-gaat-een-hoopgedonder-over-ontstaan
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Tijdens de catastrofe was één piloot niet in de cockpit aanwezig
„Eén piloot Germanwings tijdens crash buitengesloten uit cockpit‟
Foto: ANP - Gepubliceerd: 26 maart 2015
Eén van de piloten van het dinsdag neergestortte Germanwings
vliegtuig zou tijdens de vlucht zijn buitengesloten uit de cockpit.
Dat zegt een hoge militaire functionaris donderdag tegen The New
York Times en het Franse persbureau AFP.
De onderzoeker meldt dat aan het begin van de vlucht de communicatie tussen beide piloten nog goed en
kalm verloopt. Na een korte tijd verlaat één van de piloten de cockpit. Wanneer hij terugkeert wordt er niet
open gedaan.
“De piloot klopt eerst rustig tegen de deur, hier wordt niet op gereageerd”, aldus de functionaris, op basis
van gegevens van de voice recorder, één van de zwarte dozen, uit de cockpit van vlucht 4U9525. “Daarna
hoor je de piloot steeds harder kloppen tegen de deur, maar er komt
nooit een antwoord.”
1/4
Niet aanwezig
“Je kunt horen dat hij de deur probeert in te trappen”, meldt de
onderzoeker. “Het is niet duidelijk waarom de piloot de cockpit verlaat
tijdens de vlucht, maar het is wel duidelijk dat tijdens de crash deze
piloot niet in de cockpit aanwezig was.
Sinds de terreuraanslagen van 11 september staan Amerikaanse
maatschappijen niet meer toe dat maar één piloot in de cockpit blijft. Als een van de twee van zijn plaats
moet, bijvoorbeeld om het toilet te gebruiken, dan moet een lid van het cabinepersoneel zijn plaats innemen.
‗Eén piloot Germanwings bleek tijdens crash buitengesloten uit
cockpit‘
1/1
De deur van de cockpit wordt bij sluiting automatisch vergrendeld,
legt luchtvaartexpert Benno Baksteen uit in het Radio1Journaal. “Dat
is ook sinds 11 september, om eventuele kapers buiten te houden.
De vergrendeling kan je van buitenaf met een code opheffen, maar
als degene in de cockpit dit niet wil, kan hij dat de vergrendeling in
stand houden.”
Luchtvaartmaatschappij Lufthansa, de moedermaatschappij van Germanwings, liet weten het bericht niet te
kunnen bevestigen. “We hebben op dit moment geen informatie die het verhaal in The New York
Times bevestigt”, aldus een woordvoerder, die benadrukte niet te willen speculeren over de oorzaak van de
crash.
1/1
Franse Alpen
Het ongeluk met de Airbus A320 van de Duitse vliegmaatschappij
Germanwings in de Franse Alpen heeft dinsdag aan 150 mensen het
leven gekost. Het was op weg van Barcelona naar Düsseldorf.
De meeste slachtoffers zijn Duitsers en Spanjaarden, en er is ook
zeker één Nederlandse vrouw omgekomen. De passagierslijst is nog
niet naar buiten gebracht. Germanwings zoekt nog contact met een
aantal nabestaanden.
Woensdagavond werden de eerste stoffelijke resten geborgen. De bergingswerkzaamheden kunnen
nog weken duren.
Volg ook ons liveblog (gesloten) | Dit is wat we nu weten over de vliegramp in Frankrijk | Dossier vliegramp
Germanwings
Door: NU.nl/ANP/AP
Zie ook: http://www.waarinholland.nl/misleidende-informatie-over-crash-german-wings/
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Germanwings en media liegen over oorzaak crash,want waarschijnlijk politieke achtergrond
Geplaatst op 26 maart 2015
Terwijl de media nog over elkaar heen buitelen wat nu de precieze oorzaak is van
de crash met de A320 van Germanwings, is men in Frankrijk al wat verder. D.w.z.
als wij ons aan de serieuze alternatieve inlichtingen bronnen houden en niet
meezwemmen in de stroom van de politiek braaf napratende media.
Om te beginnen was het natuurlijk zeer opmerkelijk dat 2 onbekende
correspondenten van de International Herald Tribune, later werkzaam voor de New
York Times ( die IHT overnam) zo maar de scoop toegespeeld kregen, waaruit zou
moeten blijken dat een vlieger van vlucht 4U9525 de cockpit had verlaten ( niet te
horen op de Voice Recorder, terwijl andere gesprekken wel hoorbaar waren ).
Je zou toch zeggen dat een dergelijk lekken van een hoge Franse militair die niet
genoemd wilde worden, zou worden toegespeeld aan een Franse krant of TV
zender. Moest het bericht van de New York Times een extra “waarheid dimensie “aan het verhaal geven ?
Lees ook het bericht bij onze collega‟s van WaarinHolland. Overigens bestaat het idee dat de SP lanceert
om altijd minimaal 2 bemanningsleden in de cockpit te hebben al door meerdere Amerikaanse
luchtvaartmaatschappijen reeds langer, waarbij je je natuurlijk de vraag kunt stellen, of een stewardess
zonder vliegervaring enige positieve bijdrage kan leveren als de in de cockpit overgebleven vlieger kwade
bedoelingen heeft.
Maar opvallend is het commentaar dat een van de meest bekende en ter zake kundige Franse luchtvaart
experts, Michel Pollaco ( zie foto bovenaan dit artikel) GISTEREN 25.03 reeds gaf in het France 2 journaal
om 8 uur. Wij hebben de video hier voor u geplaatst.
Ofschoon Polacco bij herhaling zegt uiteraard niet met 100% zekerheid de oorzaak te kunnen geven ( net
als wij overigens) vertelt hij wel, dat een terreur aanslag waarbij b.v. de 2 vliegers de crash gedood zouden
kunnen zijn, hem niet onwaarschijnlijk voorkomt.
Maar daarnaast sluit Pollaco een politiek motief / achtergrond als reden van de crash niet uit! (
Overigens werd een soort gelijk verhaal ook al verteld door een oud Lufthansa gezagvoerder en nu
luchtvaart onderzoeksjournalist ).
Het mag duidelijk zijn, dat indien de crash een politieke achtergrond zou hebben, welke met b.v.
extremistische moslim groeperingen te maken zou hebben, de onrust in Europa en de VS de pan
uitrijst en nauwelijks controleerbaar blijft!
Nu is zoals wij reeds schreven Pollaco niet zo maar de eerste de beste als het gaat om onderzoeksjournalistiek inzake luchtvaart ongevallen. Reeds eerder wist hij een oplossing aan te dragen voor de crash
van het Air France vliegtuig dat boven oceaan komend vanuit Rio de Janeiro verdween.
Wij plaatsen eerst een screenshot van het artikel dat vandaag in de Franse krant Nice Matin
verscheen, waarna u dan het interview met Pollaco ziet gisteren tijdens het Franse TV2 acht uur journaal.

http://www.geennieuws.com/2015/03/germanwings-en-media-liegen-over-oorzaak-crash-politiekeachtergrond/
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Germanwings houdt cruciale informatie over bekend probleem met zenuwgif in Airbus A320 achter‟
A320 bekend vanwege problemen met vrijkomen TCP dampen – Germanwings Airbus maakte in februari
2015 noodlanding in Lyon; eerdere bijna-ramp in december 2010 toen piloten bijna bewustzijn hadden
verloren - Update 15.45 uur: Airbus A320 van Vueling moest vanmorgen vanwege technische problemen
terugkeren naar Barcelona
Animatie van het neerstorten van de Airbus van Germanwings (4).
Het toestel stond bij piloten bekend als ‗ongeluksvliegtuig‘, omdat er
altijd wel iets mee aan de hand was.
De 28 jarige Andreas L., copiloot van de dinsdag in Frankrijk
neergestorte Airbus A320 van Germanwings, heeft waarschijnlijk
zelfmoord gepleegd, zo luidt nu de officiële verklaring. Hij sloot de
piloot, die even naar het toilet ging, buiten, en stuurde het toestel
vervolgens naar de grond. Rond de dramatische crash, waarbij 150 mensen om het leven kwamen, zijn er
echter een behoorlijk aantal sterke aanwijzingen en harde feiten die erop lijken te wijzen dat Germanwings
en ook de autoriteiten een aantal cruciale zaken achterhouden.
„Dat was dat, wat hij niet had moeten zeggen‟
De spreekwoordelijke „smoking gun‟: tijdens een persconferentie werd de vicepresident voor Verkoop en
Marketing van Lufthansa, Heike Birlenbach, door een journalist met een Spaans accent in het Engels
gevraagd om bepaalde informatie die eerder door Germanwings bekend was gemaakt, te bevestigen.
Birlenbachs antwoord: „I cannot comment on this‟ (Hier kan ik geen commentaar op geven‟), waarop ze zich
naar een assistent toeboog en tegen hem zei: „Dat was dat, wat hij niet had moeten zeggen!‟ Ze leek
duidelijk niet in de gaten te hebben dat ook haar woorden die niet direct in de microfoons werden
uitgesproken, werden opgenomen.
De vraag luidt wat er eerder door Germanwings bekend werd gemaakt, wat niet voor het publiek bestemd
was? Waar is Lufthansa bang voor? Welke informatie mag beslist niet naar buiten worden gelekt? (1)
Slechte informatie aan Europese journalisten
Daar bestaan inmiddels een waslijst speculaties over, maar laten we beginnen met een aantal
geconstateerde vreemde zaken. Zo stelden de Franse onderzoekers niet de Duitse of Spaanse, maar
Amerikaanse en Britse media voor het eerst op de hoogte wat er op de zwarte doos van het vliegtuig stond,
dat er slechts één (co)piloot in de cockpit was en dat de buitengesloten kapitein geprobeerd had om de deur
in te trappen.
Waarom moesten journalisten uit Europa deze informatie uit de New York Times overschrijven? Waarom
wisten de Amerikanen al wat er op de zwarte doos te horen was, en deden de Franse onderzoekers alsof ze
deze gegevens nog niet hadden geanalyseerd? En waarom stelden deze verslaggevers daar niet zelf een
onderzoek naar in, zoals vroeger gebruikelijk was, maar namen ze alles wat hen verteld klakkeloos over?
Bekend probleem met zenuwgif zorgde al eerder voor bijna-rampen
Tweede belangrijke vraag: Waarom heeft niet één Europese journalist op de bekende veiligheidsproblemen
van de A320 in verband met besmette kabinelucht (TCP – Aerotoxisch Syndroom) gewezen of hier ook maar
iets over gevraagd? In de A320 worden keer op keer hoge concentraties van het zenuwgif TCP
(Tricresylfosfaat) gemeten.
In januari 2015 drongen zwaar giftige dampen de cockpit van een Germanwings vlucht van Lissabon naar
Köln binnen. Waarom schrijven de media hier niet over? Waarom nemen ze zonder enig commentaar de
verzekeringen van experts over dat er geen veiligheidsproblemen met de A320 zijn? Enkele maanden
geleden berichtte de Deutsche Welle ook al over het zenuwgif in deze toestellen. In februari 2015 moest een
Germanwings Airbus een noodlanding in Lyon maken, mogelijk vanwege dit probleem.
Tot eind deze maand loopt er nog een onderzoek naar deze bij de autoriteiten bekende, levensgevaarlijke
situatie. Waarom wordt hier niets over gezegd of geschreven? Is het omdat luchtvaartmaatschappijen bang
zijn dat als deze feiten bekend worden, niemand meer in deze toestellen zal durven stappen, waardoor deze
bedrijven vervolgens meteen failliet zullen gaan?
Sinds 16 februari is officieel bekend dat er in de kabinelucht organofosfaten bevinden, als zenuwgif bekende
chemicaliën die worden gebruikt als weekmakers en bescherming tegen brand. Inzittenden van vliegtuigen
worden aan deze stoffen blootgesteld, wat tot gezondheidsschade kan leiden en bij een ongeluk zelfs tot de
dood van passagiers en piloten.
Vliegtuigen bevatten geen sensoren die kunnen meten of deze giftige stof in de kabinelucht aanwezig is.
Alleen al in het jaar 2012 werden er in totaal 201 voorvallen van vergiftigde lucht geregistreerd, en heel vaak
was Germanwings de getroffen partij. Zo ontsnapte een Airbus 319 in december 2010 aan een ramp toen de
piloten kort voor de landing op de luchthaven Köln/Bonn bijna het bewustzijn verloren. (2)
Toestel stond bekend als ongeluksvliegtuig
Daarnaast stond het eergisteren gecrashte toestel bij piloten van Germanwings bekend als een
„ongeluksvliegtuig‟ waar altijd wel iets mee aan de hand was. Piloten verklaarden dat deze Airbus één van
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de vaakst aan de grond gehouden toestellen was, en daarom erg ongeliefd was. Ernstige storingen waren
eerder regel dan uitzondering. Het probleem van afgelopen maandag zou de „nose landing door‟ hebben
betroffen.
Het lijkt er dan ook sterk op dat het publiek wéér niet de waarheid wordt verteld. Het is zeer de vraag of dat
ooit alsnog gaat gebeuren, want dan moeten bepaalde topfiguren hun verantwoordelijk nemen, en verklaren
waarom ze zo lang niets aan deze levensgevaarlijke toestanden hebben gedaan.
Zelfmoord, of...?
Pleegde de copiloot inderdaad zelfmoord en nam hij daarbij moedwillig 144 passagiers en 5 collega‟s met
zich mee de dood in? Of is het zelfmoord-verhaal een rookgordijn om te verhullen dat de copiloot mogelijk
door giftige dampen het bewustzijn had verloren, en daarom de deur* voor de kapitein niet kon openen?
* I.v.m. terrorisme wordt deze deur altijd gesloten gehouden, ook als een van de piloten de cockpit heeft
verlaten.
0,16 dodelijke ongelukken op 1 miljoen starts
Tot slot een tamelijk bizar gegeven: op vrijwel dezelfde plek verongelukte al eens eerder een Air France
vliegtuig met 44 inzittenden. Dat gebeurde in 1953, op slechts anderhalve kilometer afstand van de
berghelling waar dinsdag de Germanwings Airbus neerstortte. (3)
In totaal zijn er nu 22 vliegtuigen van het type Airbus A320 neergestort. Daarbij vonden 951 mensen de
dood. Op iedere 1 miljoen starts zijn er 0,16 dodelijke ongelukken, waarmee de A320 iets beter presteert
dan zijn grootste concurrent, de Boeing 737, die op 0,2 per 1 miljoen starts staat. Gemiddeld lopen mensen
in een auto 5 x meer kans een dodelijk ongeluk te krijgen dan in een vliegtuig.
Vandaag: Probleem met Airbus van Vueling
(Aanvulling om 15.45 uur): Vanmorgen moest een Airbus A320 van de Spaanse prijsvechter Vueling dat
onderweg was naar München terugkeren naar de luchthaven van Barcelona, omdat er een technisch
probleem was geconstateerd en de piloot een brandlucht had geroken. Vueling, dat wat veiligheid betreft
een zeer goede reputatie heeft, vliegt ook op Schiphol. (5)
Xander - (1) Euronews, (2) Bild, (3) Daily Mail, (4) Focus, (5) De Morgen

Oh nee. Nachtmerriescenario.
Goed. Tijd om ons ernstig zorgen te maken:
De onderhandelingen over het atoomprogramma van Iran
verlopen volgens de Iraanse president Rohani en de Amerikaanse
minister Kerry van Buitenlandse Zaken goed. Beide denken dat
een akkoord mogelijk is.Iran heeft de afgelopen week in
Zwitserland met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk,
China en Rusland over het atoomprogramma
onderhandeld.Rohani: “Het is mogelijk om een akkoord te
bereiken en er is niets dat niet kan worden opgelost.” In Amerika er veel onrust ontstaan over deze op
handen zijnde deal. Dat is niet zo gek, aangezien de kans groot is dat Obama en Kerry Iran toestemming
geven om duizenden centrifuges te houden.
Het klinkt gek, maar dat lijkt precies te zijn waar Amerika op aanstuurt. Ja, het is zeer wel mogelijk dat Iran
een deal krijgt waarbij het op termijn nog altijd een atoombom kan ontwikkelen.
Het meest bizarre hieraan is dat onze vrienden van de media het allemaal wel best schijnen te vinden. Iran
wordt geregeerd door een stel islamitische haatbaarden – islamonazi‟s pur sang – die oppositieleden
vermoorden, homo‟s op brute wijze executeren, weet-ik-hoeveel terroristische organisaties steunen en die,
oh ja!, Israël “van de kaart” willen “vegen” – maar de mainstream media vinden het prima ze waarschijnlijk
een deal krijgen waarbij ze gevaarlijker en machtiger dan ooit worden.
Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat links hypocriet tot op het bot is, maar dit gaat wel heel ver. Ze roepen
alleen maar in koor: „Er komt een deal aan! Jawel, een akkoord komt iedere dag dichterbij! Yes!
Fantastisch! Peace in our time enzo!‟ Dit terwijl een blinde nog kan zien dat het Iraanse regime knettergek is,
en het komende akkoord ze in staat stelt om machtiger dan ooit te worden.
Wat is het toch met links dat ze dit fantastisch mooi vinden? Zijn ze werkelijk zo zelfhatend dat ze
dit toejuichen?
http://boinnk.nl/blog/89453/iran-en-amerika-er-komt-een-nucleaire-deal-aan/
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Germanwings piloot slachtoffer mind control?
De wereld was in shock gisteren toen bekend werd dat de 28-jarige
co-piloot Andreas Lubitz het vliegtuig van Germanwings afgelopen
dinsdagochtend, 24 maart, mogelijk expres tegen een bergwand
heeft gevlogen.
De openbaar aanklager in Frankrijk en de CEO van Lufthansa zijn
het erover eens dat het geen zelfmoord was, maar wat was het dan
wel?
De Germanwings crash heeft de bevolking wereldwijd diep geraakt.
Niet alleen zijn er 149 mensen omgekomen, maar ze wisten
minutenlang wat er ging gebeuren en zijn duizend doden gestorven
voordat ze tegen een rotswand werden verpulverd.
De toedracht schijnt inmiddels duidelijk te zijn. De gezagvoerder verliet de cockpit om wat voor reden dan
ook en wordt even later door de 28-jarige co-piloot, Andreas Lubitz, niet meer binnengelaten.
Deze zegt verder geen woord meer gedurende het restant van de vlucht, maar zet wel de scherpe daling in
die ertoe leidt dat het vliegtuig uiteindelijk tegen een bergwand vliegt. Men kan hem normaal horen ademen
tot het allerlaatste moment, wat dus betekent dat hij wel in leven was. Nergens is te merken dat Andreas
onder grote spanning staat.
Hebben we hier te maken met een geval van zelfmoord?
De Franse openbaar aanklager, Brice Robin, zei het volgende toen hem werd gevraagd of hier sprake was
van zelfmoord:
“Wanneer mensen zelfmoord plegen dan doen ze dat gewoonlijk alleen, ik noem dit geen zelfmoord”.
De CEO van Lufthansa, Carsten Spohr, zei, “Ik ben geen advocaat, ik ben de CEO van een groot bedrijf.
Wanneer iemand 149 andere mensen met hem meeneemt de dood in dan is dat geen zelfmoord”.
Wanneer het dan geen zelfmoord is, wat is dan het wel?
Volgens Robin was het motief van Andreas Lubitz het vernietigen van het vliegtuig, daarover bestaat
volgens hem geen twijfel. Verder zegt hij, “Lubitz deed dit met een bepaalde reden, maar welke?”.
Vreemd is dat Lubitz ergens enkele dagen voor de crash zijn
Facebookpagina heeft verwijderd.
Mensen die Andreas Lubitz goed kenden zoals de leden van de
vliegclub in Montabauer waar Andreas al sinds jonge leeftijd lid was,
omschrijven hem als: “Een nogal stille, maar wel vriendelijke
jongeman”.
Volgens een collega was hij een fitness fanaticus die de meeste
ochtenden en avonden ging joggen. Je kon hem regelmatig zien
lopen met een zak gezondheidssupplementen. Hij stond bekend als
een vriendelijke jongeman die zich wanneer hij niet werkte
hoofdzakelijk bezighield met de vliegclub.
Nu komen er ineens berichten naar voren dat hij geleden zou hebben
aan een burn-out of depressief zou zijn.
Waar het op lijkt is dat Andreas Lubitz iemand was die misschien wel vriendelijk was, maar wel degelijk een
soort einzelgänger was. Iemand die leefde in het vliegwereldje en daarbuiten weinig contacten had.
Het profiel komt een beetje overeen met mensen zoals James Holmes (Aurora moorden) en Adam
Lanza (Sandy Hook).
Ook zij kwamen over als vriendelijk, maar een beetje op zichzelf en ook daar kon niemand zich voorstellen
dat deze mensen in staat zouden zijn om zoveel moorden te plegen.
Wat Andreas Lubitz heeft gedaan is uiteraard ook moord, op 149 passagiers. De grote vraag is hier net
zoals bij James Holmes en Adam Lanza, of dit vrijwillig gebeurde of dat ze onder één of andere vorm van
mind control stonden, zoals we schreven in een eerder artikel.
Op trauma gebaseerde geestescontrole is de Nederlandse vertaling voor wat we in de titel beschrijven. Het
is een methode om mensen te conditioneren via pijn, misbruik en rituelen.
Weinigen begrijpen hoe dit werkt en hebben daarom moeite te geloven dat zoiets bestaat, laat staan op
grote schaal.
Wat dit vliegtuigongeluk veroorzaakt onder de bevolking is enorm. De angst om te gaan vliegen wordt groter.
Zelfs op “eenvoudige” Europese vluchten loop je kennelijk al groot gevaar. Nergens ben je meer veilig en
overal kan het noodlot toeslaan.
Zoals we enkele dagen geleden hebben kunnen zien, is de bevolking massaal aan het ontwaken en wordt
de kans op opstanden en revoluties met de dag groter. Om dit in de kiem te smoren zijn er dingen nodig
waardoor de bevolking in shock raakt en steeds banger wordt.
In dat kader is een vliegtuig wat met 149 mensen tegen een bergwand vliegt, bestuurd door een mind control
slaaf, een heel effectief middel.
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Wat bij ons op de redactie in de achtergrond opspeelde was de gedachte dat de 4 in een korte
periode elkaar opvolgende bloedmanen misschien ook iets te maken hebben met dit deze crash. Bloedmaan
staat ook bekend als offermaan.
Mogelijk kan de datum terug herleid worden tot een ritueel moment en zouden we dan te maken hebben met
een ritueel offer zoals waarschijnlijk ook het geval was bij MH17. Momenteel zijn we ook in de periode van
de voorjaars equinox offeringen variërend zo rond de 20e maart. Ook de Maya's deden grote rituele
offeringen rond deze periode. Mogelijk is er onder onze lezers iemand die daar meer kennis over heeft.
Bron: Daily Mail
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9099:germanwings-piloot-slachtoffermind-control&catid=20:het-complot&Itemid=33

Egypte en Saudi Arabië treden militair op tegen Iraanse machtsgreep Jemen
Obama wil niets kwijt over militaire samenwerking met Iran - 10 landen tellende Soenitische moslimcoalitie
tegen Iran krijgt vorm
De Egyptische marine heeft vanmorgen bij verrassing de controle
genomen over de strategische Bab El-Mandeb straat, de nauwe
waterweg die de Golf van Aden bij Jemen met de Rode Zee en het
Suez kanaal verbindt. Saudi Arabië verzamelt ondertussen maar
liefst 150.000 soldaten en 100 gevechtsvliegtuigen om te voorkomen
dat buurland Jemen volledig in de handen van de pro-Iraanse Houthi
rebellen valt. Een 10 landen tellende Soenitische moslimcoalitie
begint vorm te krijgen en op te staan tegen de door de Amerikaanse
regering Obama gesteunde strategische opmars van Iran in het
Midden Oosten.
De Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) is inmiddels actief betrokken bij de oorlogen en conflicten in Syrië,
Irak, Jemen en Libanon. In de eerste drie landen worden Shi‟itische „volkslegers‟ gevormd die onder het
commando van Teheran komen te staan.
Obama wil niets kwijt over militaire samenwerking met Iran
Pas nadat Egypte en Saudi Arabië in actie kwamen om de Iraanse machtovername van Jemen een halt toe
te roepen, verklaarde Washington deze operatie te steunen. Gisteren besloot president Obama om het
verzoek van Irak om luchtaanvallen op ISIS in Tikrit te honoreren. Inmiddels is de Iraanse generaal Qassem
Soleimani na de smadelijke nederlaag van het Iraaks-Iraanse leger in Tikrit met de staart tussen de benen
vertrokken.
Obama lijkt zo min mogelijk informatie te willen geven over de Amerikaanse militaire samenwerking met Iran,
vooral niet omdat die tot nu toe deze bepaald geen succes is gebleken. De Amerikanen voeren nieuwe
luchtaanvallen op ISIS uit om de Iraakse en door Iran gecommandeerde Shi‟itische grondtroepen te steunen.
Deze aanvallen worden gecoördineerd met voornamelijk Iraanse officieren.
Massale militaire actie Saudi Arabië en Egypte
De Saudische luchtmacht heeft op zijn beurt de pro-Iraanse Houthi rebellen in Jemen gebombardeerd, een
aantal vijandelijke toestellen vernietigd en een no-fly zone boven het land ingesteld. Egypte geeft de
operatie Firmness Storm (2) van Saudi Arabië en de Golfstaten tegen de Houthi‟s zowel politieke als militaire
steun. Behalve de marine overweegt Egypte ook zijn luchtmacht en leger in te zetten.
De no-flyzone is eveneens bedoeld om te voorkomen dat Iraanse vliegtuigen in Jemen kunnen landen om
de Houthi‟s nieuwe wapens, munitie en ander militair materieel te leveren. Daarnaast heeft Saudi Arabië
maar liefst 150.000 zwaar bewapende troepen en 100 gevechtsvliegtuigen gereed gemaakt om de Houthi‟s
te verslaan. Terwijl de Egytische marine de Bab El-Mandeb straat blokkeerde nam de Saudische Westelijke
Vloot de Jemenitische havens van onder andere Aden en Midi over. Egyptische oorlogsschepen zijn
inmiddels onderweg naar de Golf van Aden, waar ze vanavond zullen aankomen. Doel is een eventuele
Iraanse marinemacht tegen te houden.
10 landen tellende moslimcoalitie krijgt vorm
Naast de Golfstaten wordt ook van Pakistan, Jordanië en Marokko verwacht dat zij militaire eenheden zullen
leveren. Hierdoor worden de contouren van een (circa) 10 landen tellende Soenitische moslimcoalitie
langzaam steeds duidelijker.
Iran waarschuwt voor onbeperkte oorlog
Iran eist een onmiddellijk einde aan de door Saudi Arabië geleide militaire operatie. „Wij zullen alles in het
werk stellen om de crisis in Jemen te controleren,‟ verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif.
De voorzitter van het Iraanse parlementaire comité voor Nationale Veiligheid zei tegen het staatspersbureau
Fars dat de Saudische aanvallen in Jemen een onbeperkte oorlog dreigen te veroorzaken.
Xander - (1) DEBKA, (2) Ahram Gate via Zero Hedge
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Zo halen ze potentieel gevaarlijke figuren uit het publiek op een vliegveld.
Dit is heel interessant: The Intercept heeft een document van de Transportation Security Administration
(TSA), de beveiliging op Amerikaanse vliegvelden, weten te bemachtigen hoe zij hun mensen trainen
potentële terroristen te herkennen op vliegvelden door te letten op het gedrag van reizigers. De checklist is
heel lang, maar dingen als zwetende handen, arrogant gedrag en koude starende ogen zijn allemaal
tekenen waardoor alle alarmbellen gaan rinkelen bij de medewerkers.
Al die dingen leveren „punten‟ op die, bij elkaar opgeteld, reden kunnen zijn om iemand extra in de gaten te
houden of aan te spreken en mee te nemen voor verhoor. Dit zijn er nog een paar:
Overdreven gapen
Extreem klagen over de screening
Extreem schrapen van de keel
Wagenwijd open en starende ogen
Het dragen van ‗ongepaste‘ kleding voor de bestemming
Fluiten zodra de persoon richting de screening loopt
Naar beneden staren
Overdreven of repetitief steeds je haren goed doen of iets anders
Bleek gezicht door recent scheren van baard
Wrijven met of knijpen in de handen
De checklist is onderdeel van het SPOT-programma:
The checklist is part of TSA‘s controversial program to identify potential terrorists based on behaviors that
it thinks indicate stress or deception — known as the Screening of Passengers by Observation Techniques,
or SPOT. The program employs specially trained officers, known as Behavior Detection Officers, to watch
and interact with passengers going through screening.
The document listing the criteria, known as the ―Spot Referral Report,‖ is not classified, but it has been
closely held by TSA and has not been previously released. A copy was provided to The Intercept by a
source concerned about the quality of the program.
De vraag is hoe effectief de checklist is – niet iedereen is ervan overtuigd dat je er alle terroristen mee
tegenhoudt – maar toch. Wie voor de gein ook eens om zich heen kijkt op het vliegveld en een paar
onderdelen van de checklist zo kan afstrepen bij een andere zich verdacht gedragende reiziger, dan is het
een goed idee om de beveiliging op de hoogte te stellen. Er hoeft niets aan de hand te zijn, maar we kunnen
in deze tijd beter het zekere voor het onzekere nemen.

Het TTIP vrijhandelsverdrag gaat ten koste van onze gezondheid
„Vrijhandelsverdrag slecht voor gezondheid‟
Door: ANP; Foto: AFP - Gepubliceerd: 28 maart 2015
Het omstreden handelsakkoord TTIP tussen de Verenigde Staten en
Europa gaat ten koste van de gezondheid van werknemers.
Daarvoor waarschuwt vakbond FNV zaterdag. Ook zouden 600.000
banen in Europa op de tocht staan.
De VS en Europa onderhandelen momenteel over het nieuwe handelsverdrag. Volgens de vakbond krijgen
multinationals met het verdrag nog meer macht dan nu en dreigen belangrijke wettelijke afspraken die
gemaakt zijn verloren te gaan.
”Arbeidsvoorwaarden en lonen staan nu al onder druk. Dat dreigt alleen maar meer te worden als TTIP er
komt”, aldus de vakbond. ”Ook de gezondheid van werknemers staat op het spel, omdat zij vaker
blootgesteld dreigen te worden aan gevaarlijke stoffen.”
De FNV wijst daarbij op het beschermingsniveau dat voor veel gevaarlijke stoffen zoals asbest,
bestrijdingsmiddelen in de landbouw en kwartsstof, waar veel in de bouw mee wordt gewerkt, in de VS veel
lager ligt dan in Nederland.
De FNV vreest daarnaast dat er ook wordt geprobeerd om arboregels af te zwakken. ”Aan rechten waar we
een eeuw voor hebben gestreden, mag niet getornd worden”, aldus de bond.
Lees meer over: TTIP
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Crash Germanwings 4u9525 – er klopt weer niets van
De merkwaardige “ramp” met Vlucht 4U9525 van Germanwings
wordt met de dag merkwaardiger.
Op de site Nodisinfo krijgen zoals gebruikelijk de “arch-zionisten” weer
de schuld en spelen honderden amateur-crisis-acteurs weer een rol
zonder uit de school te klappen. Wij zijn daar wat voorzichtiger mee,
gezien de menselijke aard en gezien de welhaast bovenmenselijke
inspanning die een dergelijke operatie vergt. Maar het zou kunnen,
mede ook gezien het feit dat het scenario doorgaans barst van de fouten. Zo ook dit ramp-scenario.
Het neemt al met al niet weg, dat de foto‟s die door Nodisinfo worden geanalyseerd talloze vragen oproepen.
Onze eigen waarneming is, dat een vliegtuig dat zo laag vliegt geen snelheid meer kan ontwikkelen van 800
km/uur, maar hoogstens 300 km/uur. De impact is dus veel kleiner en er zouden veel meer rokende grote
brokstukken van het toestel moeten liggen. Door de klap moeten er ook zeker een aantal lichamen vrij intact
in het rond hebben gevlogen, maar van lichamen is geen sprake, op geen enkele foto. Het veel te lang lang
uitblijven van een passagierslijst is een gewoonte geworden en de “rouwverwerking” van de “leiders” komt
zoals gebruikelijk nog sneller op gang dan het analyseren (of beter: manipuleren) van de zwarte dozen.
Zwarte dozen kunnen niet kapot, maar deze toevallig wel? Deze foto duikt zomaar op, maar we kunnen nog
geen bewijs vinden dat dit “de echte black box van 4U9525″ is.
Het lijkt wel of er een in de shredder vermalen vliegtuig naar beneden is gegooid, zoals je een volle
vuilniswagen dumpt. Het zou ook kunnen dat het puin uit een of meerdere Hercules transporttoestellen is
afgeworpen, een suggestie die nog niet eens door Nodisinfo wordt aangestipt. Hoe het ook zij, de rommel is
op een of andere manier gedumpt en in talloze kleine snippers van de hellingen afgegleden. Keurig
gelardeerd met wat grotere brokstukjes, toevallig ook een stuk, waar we precies op kunnen lezen welk
vliegtuig het is. Een geluk bij een ongeluk.
De dader zou een moslim van 28 jaar zijn. In het kader van de strijd tegen ISIS wederom een buitenkansje.
Want de aanslagen op Charlie Hebdo zijn immers door de
Jemenitische tak van Al-CIA-da opgeëist? En ging het Franse
vliegkampschip Charles de Gaulle toen niet direct richting Rode
Zee? Deze ramp valt ongeveer samen met de invasie van de
Amerikanen onder dekking van Saudi Arabië van Jemen. Net als
vorig jaar, toen de ramp met Vlucht MH-17 samen viel met de
invasie van de Gaza strook door Israël. Op het werk, in de trein, in
de media, overal waar je komt is de strekking dezelfde en luidt de
politiek correcte conclusie: ―Wat een schoft, die islamistische
copiloot‖. Het hele verhaal, het onderzoek, de analyse wordt zoals
gewoonlijk overgeslagen, de conclusie, het rouwproces en de roep om wraak en vergelding komen op de
eerste plaats. De mensen buitelen kakelend over elkaar heen als kippen zonder kop. Totaal geobsedeerd
door wat hen wordt voorgelogen en ingeprent.
―Alles is anders – en toch is er niets nieuws onder de
zon‖. Er zijn geen rokende brokstukken en er zijn geen
verkoolde lichamen en lichaamsdelen. Geen bagage en
geen knuffels. Men heeft geleerd van Vlucht MH-17,
blijkbaar. Er kan van alles en nog wat aan de hand zijn,
maar er is daar in de Alpen géén vliegtuig met 150
mensen aan boord tegen een bergwand te pletter
geslagen. Punt.
We hebben het verhaal integraal overgenomen van Nodisinfo
– de plaatjes spreken voor zich. Voordat de foto‟s van internet
verdwijnen of worden verboden, adviseren we iedereen deze
veilig te stellen.
http://nodisinfo.com/hard-proof-germanwings-crash-is-ahoax-orchestrated-by-zionists/#prettyPhoto
Revelation due to the astute work of numerous posters for
this hoax, which does not hold up as a real plane crash under
close scrutiny. Regarding the purported Germanwings crash of an Airbus 340 no sense can be made of it.
Who would purposely drive an airplane into a mountain, even if this could be done? It is relatively easy to
prove the hoax. This is through the debris pattern. It does not have the pattern of a real spontaneous,
catastrophic crash. Rather, it has the pattern of staging, as if it was merely dropped there or placed there by
a litany of staging agents. There can be no other possibility, no wiggle-room. It is a hoax, clearly and
categorically, proven by the patterns of the man-made or plane wreckage (garbage) seen strewn in the
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mountainous area. The wreckage is seen not spread in the expected pattern, that is throughout the mountain
slopes and is, instead, concentrated in the crevices or valleys. These are areas which could be easily
trekked by staging moles. The crevice staging pattern can be see readily, here. See how the perpetrators
placed the wreckage along those low spots, that is spots they could readily access and, therefore, manually
deposit the phony wreckage. They went all around that small mountain hill, front-screen, with little to no
wreckage anywhere on its tops and slopes, proving that it is merely a lie. The fake suiciding pilot is an archZionist mole who took a big payout to have his name used for the hoax. No one can prove otherwise.
Ter verduidelijking: https://youtu.be/3mGE3I9aBzI
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/03/28/crash-germanwings-4u9525-er-klopt-weer-niets-van/
P.S.: De vele foto‟s zijn achterwege gelaten maar staan op de website.
Britse dominee gearresteerd voor citeren Bijbel en berecht door Shariarechter
Advocaat in Los Angeles pleit voor invoering doodstraf voor homo‘s
Zover is het in Europa dus al gekomen: een christelijke dominee die
door een Sharia rechter wordt veroordeeld omdat hij uit de Bijbel citeert.
De Britse dominee Michael Overd (foto) werd onlangs gearresteerd
vanwege „dreigementen‟ en „beledigende taal‟ omdat hij op straat een
passage uit de Bijbel had geciteerd waarin homoseksuele handelingen
worden veroordeeld. Vervolgens werd hij gedwongen terecht te staan
voor Shamim Qureshi, een moslim die tevens rechter is bij een van de
vele Sharia rechtbanken in het land. Toen Overd de hem opgelegde
boete weigerde te betalen, dreigde Qureshi hem met 45 dagen gevangenisstraf.
$ 300,- moest de dominee betalen vanwege het publiekelijk citeren van de Bijbel, plus nog eens $ 1500,aan smartegeld aan een homo die zei emotionele schade te hebben opgelopen. Overd weigerde de boete te
betalen, waarna de moslimrechter hem dreigde met een gevangenisstraf van 45 dagen.
De dominee erkende dat hij Leviticus 20:13 had aangehaald:
‗Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft
met een vrouw, - beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden.‘
... maar zonder de in die tijd daaraan verbonden doodstraf te noemen.
Moslimrechter „herschrijft de Bijbel‟
„Ik word gestraft voor woorden die nooit over mijn lippen zijn gekomen,‟ was Overds reactie. „Ik ben
verbijsterd dat de rechter het als zijn taak ziet om te bepalen welke delen van de Bijbel wel en niet kunnen
worden gepredikt... Ik heb niet de gehele tekst uit Leviticus 20 aangehaald of verwezen naar de doodstraf,
maar de rechter beveelt me dat ik andere delen van de Bijbel moet gebruiken. Dit is geen vrijheid van
meningsuiting, maar censuur. De rechter herschrijft de Bijbel‟ (en dat terwijl uitgerekend in moslimlanden
zoals Iran en Saudi Arabië homo‘s letterlijk de doodstraf krijgen).
De moslimrechter bekritiseerde hem tevens vanwege zijn „intolerantie‟ voor andere religies. Voorbijgangers
zouden namelijk hebben geklaagd over zijn „islamofobische‟ opmerkingen. Toen Qureshi hem vroeg of hij
zijn woorden nu zou tempereren, antwoordde de dominee: „Ik volg mijn Heer en leider, dus ik ga mij niet
inhouden.‟ In bijna niet één Westers land –op wellicht Zweden na- is zo goed te zien waar het
onuitgesproken pact tussen links (/liberaal) en islam om het christendom te vernietigen toe leidt als in Groot
Brittannië. Dat christelijke dominees ooit door moslim Sharia-rechters zouden worden veroordeeld zou 10
jaar geleden door niemand worden geloofd, maar is anno 2015 dus realiteit geworden.
Advocaat Los Angeles wil doodstraf voor homo‟s
In Orange County (Los Angeles, Californië) heeft een advocaat, Matthew Gregory McLaughlin, de Sodomite
Suppression Actvoorgesteld. Met deze wet moet homoseksuele „propaganda‟ worden verboden, op straffe
van een boete van $ 1 miljoen of verbanning uit de staat. Tevens wil McLaughlin zoals het Oude Testament
stelt de doodstraf invoeren voor iedereen die homoseksuele handelingen begaat. (1)
Letterlijke interpretatie? Uitgeroeid of uitgestoten?
Tegenstanders van een hedendaagse letterlijke interpretatie van dit soort Oud Testamentische wetten wijzen
er doorgaans op dat ook op het slaan of beledigen van je ouders de doodstraf stond (Exodus 21:15+17), net
zoals op het niet houden van de sabbat* (Ex.31:14) door bijvoorbeeld hout te verzamelen om een vuurtje te
maken (Numeri 35:32-36) en het plegen van overspel (Leviticus 20:10). Bovendien zijn er veel
misverstanden ontstaan doordat in oudere vertalingen heel vaak het woord „uitgeroeid‟ is gebruikt waar
„uitgestoten‟ wordt bedoeld (wat gecorrigeerd is in de Nieuwe Bijbel Vertaling).
Niet onbelangrijk is dat zelfs de Joodse schriftgeleerden in die tijden zelden of nooit deze doodstraffen
letterlijk toepasten, en als het al tot een veroordeling kwam overgingen tot uitstoting uit de gemeenschap.
* Let wel: de hele sabbat, inclusief de verplichte sabbatsjaren. Zelfs christelijke groepen en kerken die de
sabbat in plaats van de zondag leren houden zich hier niet aan.
Xander - (1) Shoebat
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Zware kritiek piloten en experts op „veel te snelle‟ schuld copiloot Germanwings
Waarom zijn de automatische alarmsignalen niet te horen op de voicerecorder?
Hier zou copiloot Andreas Lubitz zijn behandeld vanwege een
ernstige depressie.
Internationale piloten en luchtvaartexperts uiten zware kritiek op de
Franse autoriteiten omdat die volgens hen tegen alle bestaande
regels in al binnen 2 dagen volledig zeker meenden te weten dat
copiloot Andreas Lubitz de Airbus A320 van Germanwings
moedwillig heeft laten neerstorten. De tweede „black box‟ van het
toestel was nog niet eens gevonden. Normaal duurt het na een
vliegtuigongeluk vele maanden of zelfs jaren voordat experts aan de
hand van de geanalyseerde gegevens een voorlopige conclusie kunnen trekken. De gang van zaken nu
voedt speculaties dat men de ware toedracht van de ramp verborgen wil houden.
Op 27 december 2014 stortte een andere Airbus A320 die onderweg was van Indonesië naar Singapore in
zee. Halverwege januari werden de datarecorder en de voicerecorder teruggevonden. Van dit ongeluk zijn
veel meer gegevens geregistreerd dan van het Germanwings toestel, dat door de klap totaal werd vernietigd.
Desondanks is er van de oorzaak van het neerstorten van de Air Asia Airbus nog amper iets bekend, wat zo
kort na de ramp heel normaal is. Des te vreemder vinden internationale piloten en luchtvaartexperts het dat
de Franse autoriteiten vrijwel meteen de copiloot Andreas Lubitz de schuld gaven. „Waarom niet gewacht
totdat de datarecorder hopelijk zou zijn gevonden? Dit is een overhaaste gang van zaken,‟ aldus een expert
die anoniem wilde blijven.
Verklaring NYT en Franse autoriteiten klakkeloos overgenomen
De snelle beschuldiging aan het adres van Lubitz was afkomstig van de New York Times, die een Franse
official aanhaalde die had gezegd dat er op het moment van de ramp maar één piloot in de cockpit aanwezig
was die de toegang voor de kapitein, die vermoedelijk even naar het toilet moest, had geblokkeerd. Dit
verhaal werd vervolgens klakkeloos overgenomen door de Franse officier van Justitie Brice Robin, die dit
aan de internationale media presenteerde als een vastgesteld feit.
Rémi Jourtry, hoofd van de instantie die standaard dit soort vliegtuigenrampen onderzoekt (BEA: Bureau
d‟Enquetes et d‟Analyses), had een dag eerder nog verklaard dat het weken, zo niet maanden zou gaan
duren voordat duidelijk zou kunnen worden waarom de Airbus is neergestort. Bovendien was de tweede
zwarte doos van het toestel nog steeds niet gevonden.
Zware kritiek van internationale piloten op vroegtijdige conclusies
De Europese pilotenvereniging ECA noemt het al zo vroegtijdig uitlekken van gegevens van de
voicerecorder een „ernstige schending van de internationaal erkende basisregels die gelden voor het
onderzoeken van vliegtuigrampen‟. „Op dit moment zijn er nog altijd veel onbeantwoorde vragen,‟ aldus een
verklaring van de ECA, die aandringt op een grondig onafhankelijk onderzoek.
Ook de Duitse pilotenvereniging VC vindt het veel te vroeg voor conclusies, en wijst erop dat het een raadsel
is waarom het de kapitein minutenlang niet lukte om alsnog toegang te krijgen tot de cockpit. Hij had daar
immers enkel de juiste code voor hoeven in te voeren.
De grootste Franse pilotenvakbond SNPL Alpa gaat zelfs een klacht indienen wegens het schenden van
beroepsgeheimen, omdat het uitlekken van informatie „onacceptabel‟ is, aldus vakbondslid Patrick Magisson,
zelf een A320 piloot die als deskundige meewerkt bij het onderzoeken van ongelukken. Hij voegde daaraan
toe dat de familie van Andreas Lubitz vanwege alle beschuldigingen nu door een hel moet gaan. (1)
„Iedereen zal mijn naam kennen‟
Die beschuldigingen nemen dagelijks verder toe. Zo meldt de London Independent dat Lubitz een ernstige
relatiecrisis met zijn vriendin had en hij tegen haar zou hebben gezegd dat hij iets zou gaan doen dat „het
hele systeem zal veranderen‟ waardoor „iedereen mijn naam zal kennen.‟ Ook zou hij tijdens nachtmerries
„we storten neer!‟ hebben geschreeuwd. (2)
Koolmonoxide
Ook luchtvaartexpert Tim van Beveren vindt het echter veel te vroeg om conclusies te trekken. Hij oppert het
scenario waar we afgelopen donderdag uitgebreid op ingingen, namelijk dat de copiloot het bewustzijn had
verloren door bijvoorbeeld het vrijkomen van koolmonoxide. Dit zou ook met beide piloten gebeurd kunnen
zijn als de overhaaste constatering dat de kapitein niet in de cockpit aanwezig was niet blijkt te kloppen.
Zenuwgif TCP opnieuw geopperd
Op de luchtvaartwebsite Austrian Wings wordt ook het zwaar giftige TCP als serieuze mogelijke verklaring
genoemd (zie artikel donderdag voor verdere uitleg). Zowel het programma Monitor als de Zwitserse
TV hebben documentaires uitgezonden waarin werd gewaarschuwd hoe gevaarlijk dit „aerotoxisch
syndroom‟ voor zowel passagiers als piloten kan zijn.
De eerder genoemde Duitse pilotenvereniging Cockpit heeft het zelfs over een onbekend, maar „hoog aantal‟
gevallen waarbij dit gas eerder is vrijgekomen en voor levensgevaarlijke situaties heeft gezorgd. De
luchtvaartmaatschappijen zouden dit feit koste wat het kost verborgen willen houden, omdat ze anders met
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torenhoge schadeclaims te maken kunnen krijgen, nog even los van het feit dat honderden vliegtuigen dan
voor onbepaalde tijd aan de grond moeten worden gehouden.
Luchtvaartexperts van Austrian Wings achten het echter niet waarschijnlijk dat dit ook met het Germanwings
toestel is gebeurd, omdat de Airbus in dat geval gewoon zijn voorgeprogrammeerde koers was blijven
volgen, en niet plotseling was gaan dalen. Daarom achten zij het wel degelijk mogelijk dat het een bewuste
zelfmoordactie van de copiloot was. (3) Enkele aanwijzingen dat Lubitz dit wellicht om religieuze motieven
deed omdat hij zich volgens sommigen die hem zeiden te kenden tot de islam had bekeerd, worden zoals
we gisteren al schreven niet serieus onderzocht.
„Ook een bewusteloos iemand ademt nog‟
Verkeerspiloot annex luchtvaartexpert Peter Haisenko vindt het „schokkend‟ dat er zo snel conclusies zijn
getrokken. Hij wijst er terecht op dat zelfs al zou de voicerecorder een rustige ademhaling hebben
geregistreerd, dit niet betekent dat de copiloot bij bewustzijn was. Immers, ook een bewusteloos persoon
ademt gewoon door.
Bovendien reageerde Lubitz helemaal nergens meer op. Haisenko vraagt zich af of dat wel zo logisch is bij
een persoon die doelbewust „het systeem‟ of anderen wil „straffen‟ met zijn zelfmoordactie. Zou Lubitz in dat
geval niet op zijn minst de mensheid een laatste boodschap hebben willen geven? En zou hij tot pal vóór de
crash nog zó rustig hebben kunnen ademhalen? (4)
Ontbreken alarmsignalen onverklaarbaar
Haisenko vindt het ook onverklaarbaar dat de copiloot de hoogtekeuze op 100 voet kon instellen ZONDER
dat dit het automatische, zeer luide alarm zou inschakelen – iets dat op de voicerecorder absoluut te horen
moet zijn, maar waar niemand tot nu toe melding van heeft gemaakt. De autopiloot geeft ook een duidelijk
signaal af als deze wordt uitgeschakeld, maar omdat de Franse autoriteiten hier met geen woord over
hebben gerept kan op dit moment onmogelijk worden gezegd of en wanneer dit is gebeurd.
Bovendien is het vanwege de fatale combinatie van een te geringe hoogte en veel te hoge (daal)snelheid
onmogelijk dat er geen zeer luide alarmsignalen in de cockpit te horen zouden zijn geweest, die op zijn laatst
op ruim 3,5 kilometer hoogte aangeslagen moeten zijn. „Vragen en nog eens vragen, allemaal
onbeantwoord,‟ aldus Haisenko. „Hoe kan iemand dan de moed hebben om een onbesproken jongeman tot
massamoordenaar te bestempelen?‟ (4)
„Mogelijk onschuldige jongeman al veroordeeld‟
Toch vind ook hij de tot nu toe bekend gemaakte informatie over Lubitz vreemd. Zo klopt het geringe aantal
vlieguren van de copiloot, 650, niet met het moment dat hij in 2013 in dienst kwam, want dan zou hij nu op
zijn minst 1000 vlieguren achter zijn naam moeten hebben staan. Dit maakt de verklaring dat hij zich ziek
heeft gemeld waarschijnlijker, maar dat wil nog niet zeggen dat Lubitz schuldig is. Het kan immers ook zo
zijn dat hij onder invloed van medicatie was en niet meer goed wist wat hij deed, zo stelt Haisenko.
Omdat zoveel vragen nog niet beantwoord zijn veroordeelt hij de Franse officier van justitie, omdat die een
mogelijk onschuldige jongeman tot massamoordenaar heeft bestempeld. Dezelfde veroordeling treft de grote
massamedia, omdat die zonder nadenken en gedegen onderzoek klakkeloos de Franse verklaring hebben
overgenomen. (4)
Xander - (1) Basler Zeitung, (2) London Independent (via Infowars), (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten,
(4) Anderwelt Online

En langzaam wordt cash-geld illegaal…!!
26 maart 2015 Door GuidoJ.
2015 © WantToKnow.nl/.be (bron HIER)
De beweging naar een maatschappij zonder cash-geld, gaat
natuurlijk niet over één nacht ijs.. In plaats daarvan worden aan de
randen van het cash-geldgebruik, langzaam, heel langzaam en
systematisch, een serie opvolgende stappen genomen. Over de
hele planeet, let wel, leggen overheden beperkingen op, aan het
gebruik van cash geld. We krijgen als burgers-van-wie-het-geldeigenlijk-is, te horen, dat dit wordt gedaan in de nimmer aflatende
strijd tegen het terrrrrorrrisme, tegen criminelen in de drugshandel, tegen witwaspraktijken en als „krachtige
maatregel‟ tegen belastingontduiking…
En.. zo gaat dan het verhaal, het is natuurlijk veel simpeler om andere vormen van betaling te traceren voor
overheden, en daarom gaat de voorkeur van overheden hier heen.. Maar we weten niet of je het in de gaten
hebt, in analogie aan de quote van Hitler hierboven, maar we naderen heel snel een punt, waar het gebruik
van cash geld wordt beschouwd als een „verdachte activiteit‟, alleen al door het geld bij je te dragen.. Je gaat
toch pinnen.. Wat moet jij met zoveel cash in je portemonnee..?
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Neem bijvoorbeeld het betaling van een hotelrekening.. Wie doet
dat nog cash? En het betalen van goederen en/of diensten ter
waarde van een paar honderd Euro, betaalt ook bijna niemand
meer cash.. Als je dat wel doet, wordt je vreemd aangekeken.. En
héél simpel, waar zie je nog een Euro-biljet van 100 €..? Kijk je dan
niet gek op, wanneer je dat onvermoed voorbij ziet komen.. En dan
hebben we het nog niet eens over een biljet van € 200 of het biljet
van € 500,- Wie heeft dat overigens al eens gezien..?
Snap je wat we bedoelen? Je wordt onbewust al getraind om grote
sommen cash geld als „vreemd‟ te bekijken.. En als je het niet
vreemd vindt, dan toch in ieder geval toch als „ongewoon‟.. De
volgende stap is natuurlijk simpel; ook daadwerkelijk -zoals nu in
Frankrijk en sommige andere landen al het geval is- grote sommen
cash geld als betaalmiddel uitbannen.
Vanaf a.s. september zullen in Frankrijk transacties van € 1000 in cash worden verboden. De volgende
opsomming komt uit een artikel in Zero Hedge, waarin deze gedetailleerde beperkignen worden opgesomd:
Het wordt inwoners van Frankrijk verboden om cash betalingen te verrichten van € 1000 + Hiermee
wordt de huidige limiet van € 3000 stevig verlaagd..
Gezien de deplorabele staat van de Franse economie, zal de limiet voor cashbetalingen door buitenlandse
toeristen hoog blijven. Maar deze gaat ook met 1/3, namelijk van € 15.000 naar € 10.000.
Zonder een identiteitskaart kan de Franse bevolking op dit moment een bedrag van € 8.000 omwisselen; dit
zal m.i.v. september echter worden teruggebracht naar.. € 1.000 !
Daarbij komt de maatregel dat een cash-opname van meer dan € 10.000 in één maand, gerapporteerd zal
dienen te worden aan Tracfin, de Franse anti-fraude en anti-witwas agentschap…
De Franse autoriteiten dienen ook op de hoogte gebracht te worden van elke transfer van geld, binnen de
EU, boven de € 10.000. Hiertoe behoren ook betalingen met credit cards, cheques en.. goud..
Op dit moment heeft Spanje alle transacties van hoger dan € 2.500 in de ban gedaan en Italië zelfs alle
transacties boven de € 1.000 Zelfs in de VS, waar het geld niet eens van de burgers meer is, sinds de
invoering van het FED-stelsel begin jaren 1920, worden niet zulke strenge restricties gesteld aan de roulatie
van cash geld. Maar in de VS gelden wel erg strikte rapportage-eisen door ontvangers van cash geld.
Bijvoorbeeld: als je regelmatig grote sommen geld op een bankrekening zet, maak je grote kans dat je in de
„doelgroep‟ valt van mensen die gerapporteerd moeten worden, in verband met „verdachte activiteiten‟.. En
in 2013 waren dat er naar schatting zo‟n 1,6 miljoen van deze rapportage aan de federale overheid..
De Amerikaanse overheid..
De volgende zaken dienen te worden gerapporteerd aan de
federale overheid, indien er sprake is van „verdachte activiteiten‟.
Van een Amerikaanse overheidswebsite gehaald. „Banken en
holdings van bankbedrijven, en al hun branches (filialen), dienen
volgens overheidsregulering, een SAR in te vullen, in relatie tot:
Criminele overtredingen waarbij van „insider misbruik‟
sprake is, voor ongeacht de hoogte van het bedrag..
Criminele overtredingen ten bedrage van US$ 5.000 of
meer, wanneer de verdachte kan worden geïdentificeerd.
Criminele overtredingen ten bedrage van US$ 25.000 of meer, ongeacht of er van een potentiële
verdachte sprake is.
Transacties uitgevoerd of ondernomen door, of via een bank (of filiaal) boven een bedrag van US$
5.000 of meer, wanneer een bank of bankfiliaal weet, vermoedt, of reden heeft te vermoeden, dat de
transactie:
o betrokkenheid kan hebben bij witwaspraktijken of andere illegale activiteiten (zoals bijv.
54
financiering van terrorisme)
55
o is bedacht om de BSA te ontwijken of haar geïmplementeerde regelgeving.
o geen zakelijk doel heeft, noch kennelijk een wettelijk geoorloofd doel, noch het type
transactie is, waarin de client in kwestie normaal gesproken niet betrokken zou zijn. En
waarin de bank of het bankfiliaal wéét dat er geen sprake kan zijn van een redelijke
verklaring voor de transactie in kwestie, na het bestuderen van de beschikbare feiten,
inclusief die achtergrondinformatie en het mogelijke doel van de transactie in kwestie..
Wat misschien nog wel het meest verontrustend is, is dat er MINIMALE AANTALLEN „verdachte gevallen‟
zijn, die een bank dient aan te geven.. Tja, zo maak je van je beste klanten natuurlijk verdachten, via deze
„mind control‟-eisen. En als een bank niet voldoet aan dit vereiste minimum, kan tenminste een boete
worden opgelegd.
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En nu is het de regering Obama, die verkondigt dat het invullen en
indienen van deze „rapporten van verdachte transacties‟ mogelijk
niet genoeg is.. Want volgens de Wall Street Journal, zullen banken
steeds meer aangemoedigd worden om de politie, FBI of andere
wetsbekrachtigers rechtstreeks te benaderen, wanneer ze ook maar
iets zien, dat buiten de „normale gang van zaken‟ zou kunnen
vallen.
Het hoofd van de de afdeling „Criminaliteit‟ van het Amerikaanse
ministerie van Justitie sprak over mogelijke wetgeving, waarbij
banken worden geacht verder te gaan dan tot nu toe, met het
invullen van „verdachten-rapportage‟ dus, wanneer zij met een
„riskante klant‟ te doen hebben.
―De overgrote meederheid van de financiële instellingen dienen deze verdachten-rapportages in, wanneer zij
vermoeden dat een rekening of rekeninghouder in verband kan worden gebracht met twijfelachtige onwettige
activiteiten.‖ zo sprak deze procureur-generaal van het ministerie, Leslie Caldwell onlangs. ―Maar, in
voorkomende gevallen, moedigen wij deze instituten aan, om te overwegen om méér actie te
ondernemen: in het bijzonder het inschakelen van wetsbekrachtigers, om hen in te lichten over het
probleem..‖
Deze opmerkingen duiden dus op een verwachting van de Amerikaanse overheid om méér te gaan doen,
dan het invullen van de SAR-rapporten. Wie deze politiestaat-activiteiten van deze bankinstellingen dan gaat
betalen, laat deze overheidsfunctionaris niet weten…
Dit soort opmerkingen en ontwikkelingen zouden je natuurlijk de haren recht overeind moeten zetten.. In dit
kader schreefSimon Black een artikel, waarin hij een toekomstscenario schetst, waarin een nietsvermoedende Amerikaanse burger naar de bank gaat om een grote som geld op te nemen…
Stel je voor dat je naar de bank gaat om cash geld op te nemen.. Het hebben van cash geld is altijd een
twijfelachtige „strategie‟, in het bijzonder deze dagen, wanneer meer en meer banktegoeden de neiging
hebben om in „negatief terrein‟ te geraken.. Wat feitelijk betekent dat je hén moet betalen voor het privilege
dat je hen geeft, om gokpraktijken met JOUW GELD uit te halen..!
Je vertelt de baliebediende dat je een bedrag van US$ 5.000 op wilt nemen, van je eigen rekening. Je ziet
haar aarzelen. Ze kijkt je eens goed aan en vraagt dan: ―Waarom?‖ Heel beleefd probeer je haar aan haar
verstand te brengen, dat haar dat geen donder aan gaat, omdat het JOUW geld is..!
Dan verdwijnt de baliebediende enige minuten, en laat jou daar staan wachten.. Dan komt ze terug en vertelt
je dat je het bedrag kunt opnemen, maar dat dat pas over een paar dagen kan.. De bank heeft het geld op
dit moment niet beschikbaar..! Dan besluit je naar huis te gaan, lichtelijk geïrriteerd natuurlijk, door zoveel
ongemak…
En dan, wanneer je je auto voor je huis parkeert, wacht je een bijzondere verrassing.. Twee politie-agenten
staan je op te wachten en vertellen je, dat ze graag even een gesprek met je willen hebben. Het gaat over
jouw voornemen om geld op te nemen bij de bank, waar je zojuist vandaan komt..
Misschien vind je dit verhaal overdreven.. Maar bedenk dan wat de autoriteiten onlangs uithaalden
met deze weduwe in Iowa.. HIER
Op de bankrekening van een weduwe was beslag gelegd door de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Ze
heeft namelijk een proces verbaal gekregen voor het storten van haar geërfde geld, in verschillende
stortingen, in plaats van in één keer..!
We hebben het hier over Janet Malone, 68 jaar. Zij had een bedrag geërfd van US$ 18.775 van haar
overleden echtgenoot. Dit was volledig rechtsgeldig in haar bezit gekomen, maar de IRS heeft inmiddels
beslag gelegd op dit kapitaaltje. Dit geld, afkomstig van haar overleden man, Ronald Malone, had volgens
de overheid op in één keer op haar bankrekening gestort moeten worden, en niet op verschillende tijdstippen
en in verschillende bedragen..!
Volgens het persbureau AP, stortte de vrouw van deze erfenis, bedragen van US$5,800 en US$9,000.
Kennelijk zorgde het financiële privégedrag van deze weduwe, voor het afgaan van allemaal rode
alarmlampen, bij de toezichthouders van de federale overheid.. Het commentaar van de overheid is, dat
deze vrouw haar geld met „strategische bedragen‟ onder US$ 10.000 heeft gestort, teneinde verder
onderzoek te voorkomen. De misdaad die deze vrouw heeft begaan, wordt het „structureren van stortingen‟
genoemd.. Let wel, het gaat hier dus om een volledig legale erfenis.
En bedenk, in dit geval is er dus niet eens sprake van het begaan van een overtreding door Janet Malone.
Ze is nergens anders „schuldig‟ aan, dan het storten van de erfenis van haar man, niet in één keer, maar in
meerdere keren in verschillende bedragen.. Als deze overheids‟dienaren‟ al met een weduwe op deze
manier omgaan, stel je eens voor hoe ze ons straks allemaal willen gaan behandelen..!?
Waarom ze dit doen?
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Het is natuurlijk allemaal om „een voorbeeld‟ te stellen; om mensen te
ontmoedigen om met cash geld om te gaan. Het te storten en/of het op
te nemen. En bedenk dat de overheid in de VS, precies hetzelfde
handelt als overheden elders in de wereld. Er wordt ook niet meer
geheimzinnig gedaan over het FEIT, dat de overheid liever geen cash
meer wil..!! En wanneer ze mensen bang kunnen maken, wanneer
deze cash-geld gaan en blijven gebruiken, dan is dat preciés wat hun
doel dient…
En met elk jaar dat voorbij gaat, worden de regels rondom het gebruik
van cash steeds stringenter.. En daarmee zal het cashgeld steeds
meer en meer naar de achtergrond van ons dagelijkse leven
verdwijnen. Wat wij je als WantToKnow willen aanraden, is om preciés
de tegenovergestelde beweging te gaan stimuleren.. Veel cashgeld
gebruiken, zoveel mogelijk eigenlijk. Pinnen bij de geldautomaat en
cash betalen.
Want wat we meemaken is niet de opkomst van „gemakkelijk betalen‟,
maar van „gecontroleerde manipulatie‟.. Wanneer straks de digitale
geldwereld voor de elite „voor mekaar‟ is, zal onze afhankelijk van deze
machtshebbers zó groot zijn, dat ze feitelijk met ons kunnen doen wat
ze willen.. Het is precies zoals de quote van Adolf Hitler boven dit
artikel.. Stapje voor stapje verdwijnt JOUW VRIJHEID..! En het lijkt erop, dat je dat allemaal prima vindt.. Wij
horen niemand protesteren over het verdere verlies van de controle over diens EIGEN GELD..! Cash geld
wordt langzaam maar zeker de nek omgedraaid, en wij zijn als toeschouwers straks mede-schuldig aan
deze moord.. Omdat we het „laten gebeuren‟..!

Een Zweedse minister met „LEF‟
Günther Brants - editor newsmonkey 27 maart 2015 © EPA
Het verhaal dat iedereen negeert: wat Zweden overkomt nadat minister Saoedi-Arabië
over vrouwenrechten aanviel. We hebben er in de westerse media de voorbije weken
nog niet veel over gelezen, maar Zweden zit momenteel met een serieus probleem.
Margot Wallström, de minister van Buitenlandse Zaken, ging enkele weken terug de
confrontatie aan met Saoedi-Arabië over de rechten van vrouwen in het land. Zweden
moest er de prijs voor betalen en de bewuste minister lijkt van niemand steun te
krijgen. Vooral omdat de discussie intussen ernstig verdraaid is.
Het begon enkele weken geleden toen de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken
Margot Wallström de onderwerping van vrouwen in Saoedi-Arabië aanklaagde.
Vrouwen mogen er namelijk niet reizen, zaken doen of trouwen zonder de toestemming van hun mannelijke
bewakers. Meisjes worden soms gedwongen tot kindhuwelijken waarbij ze verkracht worden door oude
mannen. Met die woorden heeft Wallström de Arabieren boos gemaakt, ook al weet iedereen dat ze eigenlijk
geen ongelijk heeft.
“Middeleeuwse methoden”
Ze ging nog verder en veroordeelde het Arabische rechtssysteem omdat Raif Badawi
tien jaar celstraf en duizend zweepslagen kreeg, enkel omdat hij een website maakte
waarop gepleit werd voor de vrijheid van meningsuiting. Ze noemde het
“Middeleeuwse methoden” en een “gruwelijke poging om moderne vormen van
expressie de mond te snoeren”. De reactie bleef echter niet uit en Saoedi-Arabië
haalde zijn ambassadeur weg uit Zweden. Daarnaast krijgen Zweedse zakenmannen
geen visum meer om het land binnen te mogen. Intussen deden de Verenigde
Arabische Emiraten hetzelfde en heeft de Organisatie van de Islamitische
Samenwerking Zweden beschuldigd geen respect te hebben voor de “rijke en
afwisselende ethische normen” in de wereld. En toch zien we dit verhaal in de westerse media haast
nergens opduiken, merkt The Spectator terecht op. Er is een diplomatieke oorlog tussen Zweden en SaoediArabië bezig, nadat iemand uitzonderlijk eens openbaar kritiek durfde uiten. De Washington Post stelt dan
weer eveneens terecht dat Saoedi-Arabië erin geslaagd is om de hele discussie over vrouwenrechten als
een aanval op de islam te omschrijven. Waardoor het nu dus lijkt alsof Zweden de handschoen tegen alle
moslims heeft opgenomen. Ook in Zweden zelf ligt Wallström enigszins onder vuur, omdat ze een hele
religie zou hebben aangevallen. “We hebben het grootste respect voor de islam als een wereldgodsdiens t
en voor de bijdragen die geleverd zijn aan onze huidige samenleving”, moest ze zichzelf vorige week
verdedigen in het Zweedse parlement. © EPA Duur voor Zweden Zal deze affaire Wallström uiteindelijk
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verplichten om een stapje terug te zetten? Die discussie wordt momenteel in ieder geval wel gevoerd.
Andere westerse landen houden de lippen op elkaar en zullen zich waarschijnlijk niet in dit lastige debat
mengen. Voor Zweden kan de hele affaire nog tot zware verliezen leiden. Zo is het land de twaalfde grootste
wapenexporteur ter wereld en die sector verdient miljarden aan Saoedi-Arabië. En als zakenlui hun visum
niet terugkrijgen, dreigen ook andere sectoren verlies te zullen lijden. Voorts kan de discussie Zweden in
2017 een zitje in de VN Veiligheidsraad kosten. Het doet allemaal een beetje denken aan de cartooncrisis in
Denemarken. Ook toen werden Deense bedrijven bedreigd en supermarktketen Carrefour haalde zelfs
Deense producten uit de winkelrekken. Vorig weekend ging ook de Zweedse koning zich met het probleem
moeien. Er zal waarschijnlijk wel een compromis komen aangezien er economische belangen in het spel
zijn, maar het is vooral bijzonder spijtig dat iedereen intussen al vergeten is dat Wallström aanvankelijk enkel
voor de Arabische vrouwen in de bres sprong. (Bronnen: The Washington Post, The Spectator)
Lees meer
Michelle Obama trekt zich geen bal aan van Arabische voorschriften en de Arabieren zijn pissed
Ook het westen doet aan levend verbranden
Twee weken geleden ontstond er veel ophef in de wereld over de verbranding van een Jordaanse piloot
door leden van de Islamitische Staat. Terecht, want dat was een verschrikkelijke daad. Veel mensen weten
echter niet dat ook de westerse overheden verantwoordelijk zijn voor de verbranding van ontelbare
hoeveelheden onschuldige mensen. In vergelijking daarmee zijn de jihadisten van IS maar prutserige
amateurs.
Glenn Greenwald heeft deze week een uitstekend stuk geschreven waarin hij het bovenstaande aankaart.
Zo heeft de VS duizenden Vietnamezen levend verbrand met Napalm tussen 1965 en 1972. Het goedje
werd vanuit de lucht op grote delen van Noord-Vietnam gegooid, en veroorzaakte vervolgens branden van
wel 1000 graden Celsius.
Door de ongekend hoge temperaturen van de napalmbranden overleefden de meeste Vietnamezen – veelal
gewone burgers – deze niet. Zij die dat wel deden hielden er verschrikkelijke brandwonden aan over en
waren vaak voor de rest van het leven gehandicapt.
De VS heeft echter nooit de moeite genomen om de slachtoffers van napalm te compenseren. Sterker nog,
bij de invasie van Irak in 2003 heeft het Amerikaanse leger opnieuw napalm en andere wapens met dezelfde
effecten gebruikt. Zo werden er fosforbommen op de stad Fallujah gegooid. Veel inwoners van die stad zijn
daardoor levend verbrand.
Screenshot van de Italiaanse documentaire Fallujah - The
Hidden Massacre. Veel foto's van de slachtoffers van de
Amerikaanse bombardementen op Fallujah zijn zo gruwelijk
dat we ze op dit blog niet kunnen laten zien.
Ook Israël heeft niet al te lang geleden nog fosforbommen
gebruikt tijdens offensieven in Libanon en Gaza. Er is echter
nog een andere manier waarop westerse legers hun
„tegenstanders‟ verbranden. De drone-aanvallen in landen
als Pakistan en Jemen maken bijna wekelijks veel
slachtoffers onder de burgerbevolking. Zij die de aanvallen
overleven krijgen vaak te maken met de meest verschrikkelijke brandwonden.
Zo citeert Greenwald uit de New York Times het verhaal over het Pakistaanse meisje Nabila:
De achtjarige Nabila was op 24 oktober net terug uit school en speelde met haar neefjes en nichten op een
veld naast het huis terwijl haar grootmoeder bloemen plukte. Rond half drie in de middag kwam er een
Hellfire-raket uit de lucht en sloeg vlak voor Nabila in. Haar grootmoeder verbrandde zo erg dat ze eraan
overleed. Nabila overleefde de aanval, maar hield er wel diverse brandwonden en een met scherven
doorzeefde schouder aan over.
Obama veroordeelde de verbranding van de Jordaanse
piloot met harde woorden. Hij is zelf echter verantwoordelijk
voor de verbranding van diverse onschuldige mannen,
vrouwen en kinderen in het Midden-Oosten.
Dat meerdere westerse regeringen verantwoordelijk zijn
voor het levend verbranden van veel mensen is geen reden
om de barbaarse daad van de Islamitische Staat niet te
veroordelen. Het betekent echter wel dat we eerst eens
kritisch naar het handelen van onze eigen politici moeten
kijken, in plaats van op te roepen tot de zoveelste
„humanitaire‟ oorlog in Azië.
http://galeboetticher.com/2015/02/14/ook-het-westen-doet-aan-levend-verbranden/
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US-vliegdekschip door Russische onderzeeërs uitgeschakeld…!!
28 maart 2015Door GuidoJ.
2015 © vertaling WantToKnow.nl/.be (bron)
Verschrikt US-vliegdekschip ontvlucht Russische onderzeeërs..
De Amerikaanse Marine-afdeling „Naval Surface Forces (NSF)‟, van het
Ministerie van Defenisie, rapporteerde van de week, dat 3 Russische
kernonderzeeërs van het type Akula-klasse, behorende tot de 24th
Onderzeeër-divisie van de Northern Fleet (NF) succesvol een operatie
uitgevoerd hebben, met het Amerikaanse vliegdekschip „USS Theodore
Roosevelt‟ (zie foto boven), waarbij dit schip „een wanhopige vlucht‟ ondernam, in de kustwateren van
Hampshire, in Engeland.
Het is bijzonder om te zien, dat binnen enkele uren, nádat de NSF dit kritische incident, Britse bronnen
bevestigden, dat deze gigantische kolos van een schip, met „100.000 ton vuurkracht‟, ook daadwerkelijk
overhaast binnenvoer in Stokes Bay in Gosport, daarbij duizenden toeschouwers op de been brengend, die
niet wisten wat ze zagen en langs de Solent-rivier zich opstelden. Maar het werd ook omschreven als een
„ongepland bezoek aan deze haven‟..!
Volgens ditzelfde NSF-rapport, zou dit vliegdekschip, de „USS
Theodore Roosevelt‟ en haar begeleidende marineschepen,
getraceerd zijn op haar koers naar de oefenzone bij de NoordAtlantische vloot, waarvoor president Poetin van Rusland vorige
week nog een volledige aanvalsdreiging had afgekondigd, vorige
week. Dat alles, kort nadat een „oorlogsverklaring‟ door het
Verenigd Koninkrijk zou zijn afgegeven. Dat alles, zo vult het
Ministerie van Defensie aan op het NSF-rapport, weer als reactie op
een afkondiging van een oorlogsplan, genaamd „Maart-schok‟, dat
werd onhuld op 4 februari jl. Allemaal een soort virtuele
schermutselingen dus, maar wel met een dusdanig dreigend karakter, dat Poetin deze oefening‟ zeer
serieus‟ nam.
Het is daarmee zeer waarschijnlijk president Poetin zélf waarschijnlijk geweest, die de opdracht heeft
gegeven om de „USS Theodore Roosevelt‟ „op de korrel te nemen en uit te schakelen‟.. Dit ook, nádat de
NATO, letterlijk zich zijn gaan opstellen, langs de grens met Rusland, waaronder het aan twijfel niets
overlatende zwaarbewapende konvooi „Dragon Ride‟ van het Amerikaanse leger. Een konvooi dat zich de
afgelopen weken een weg heeft gebaand door maar liefst 6 Europese landen Daarnaast de eveneens
ongeëvenaarde oefening „Joint Viking‟ in Noorwegen, die langs de noordelijke grens was gepland, aldus het
rapport.
En het was precies in deze sfeer, dat de opmars van dit mega-vliegdekschip haar tot een „legitiem doelwit‟
had gemaakt voor Poetin. Eerder die week al, was er in Rusland een waarschuwing uitgegaan naar burgers,
om zich voor te bereiden op een nucleaire oorlog, waarop er al een toeloop van mensen had
plaatsgevonden op de schuilkelders in Moskou, als verwachting voor een nucleaire aanval van de VS..
Daarbij was het Russische leger in volledige paraatheid gebracht in alle 9 tijdzones van het land..
Een vliegdekschip schadeloos uitschakelen..??
Hoe dit Amerikaanse vliegdekschip precies is
„uitgeschakeld‟, door de Russische „Noordelijke
Vloot‟, is volgens het rapport waarschijnlijk het
gevolg van het succesvol implementeren door de
Russische federatie, van „Magrav-technologische
wapens‟, die al eerder ingezet is geweest tegen
Amerikaanse oorlogsschepen, en hen toen ook
„uitschakelde‟..
Volgens experts van NSF was het ook nog maar een paar weken geleden, dat dezelfde „USS Theodore
Roosevelt‟ tot „zinken‟ gebracht zou zijn door een Franse duikboot, die dezelfde technologie inzette, voor de
kust van Florida, tijdens een oorlogsoefening, waarin de Amerikanen hun contra-bewapening tegen dit
revolutionaire nieuwe wapen, met „Magrav-technologie‟ wilden testen. Dit juist voordat het schip naar de
Noordelijke Atlantische wateren zou varen, om zich te richten op de „Noordelijk Vloot‟ van de Russen…
Het rapport maakt ook melding van het feit, dat het meer dan nodig is voor de VS om een contrabewapening te vinden voor deze nieuwe, revolutionaire technologie, doordat vorig jaar tijdens een oefening,
door vliegtuigen van de Russische federatie óók al een AEGIS-mijnenveger van de VS-marine was
„uitgeschakeld‟ in de Zwarte Zee. De aanval tegen dit schip schijnt zo demoraliserend te zijn geweest op de
bemanning, dat toen het schip in een Roemeense haven aanlegde voor reparaties, ALLE 27 officieren een
aanvraag indienden voor vervroegde uittreding uit de marine, en/of overplaatsing…
Mehran Keshe en zijn door Obama uitgebannen Magrav-technologie..
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Het idee van deze revolutionaire techniek komt van de in Iran geboren nucleaire ingenieur Mehran Keshe
[kijk HIER naar artikel over hem hier op de site) wiens werk door de VS volledig is gebanned voor publieke
toepassingen, door een zg. „Executive Order‟, ondertekend door president Obama op 23 april 2012. Dit
gebeurde nadat deze technologie ervoor had gezorgd, zoals je ongetwijfeld zult herinneren (HIER), dat het
Iran was, die met dezelfde technologie in staat bleek, een top-secret en uiterst geavanceerde Amerikaanse
drone in Iran te laten landen, waarna Iran deze technologie ook met Syrië deelde..!
Eerder werd de oorzaak van deze drone-onderschepping en -diefstal toegeschreven aan een virus dat in de
software van de drone-besturing zou zijn aangetroffen, maar nu komt toch de werkelijke aap-uit-de-mouw..!
Kijk hier naar dit filmpje over deze drone-onderschepping waarin Iran trots de buitgemaakte CIA-drone laat
zien!
Onmiddellijk nadat president Obama deze „Magrav technology‟ in 2012 in de ban had gedaan, was het
Mehran Keshe zélf, die zich in deze open brief tot Barack Obama richtte:
***
‗Uwe excellentie president Obama,
Wij bieden u een pad naar werkelijke wereldvrede, via de ontwikkeling van deze
nieuwe technologie, voor de hele mensheid. Ik nodig u en uw regering daarom uit,
om een directe presentatie bij te wonen van onze technologie, op neutraal terrein,
waarbij de president van Iran ook aanwezig zou zijn. Een ontmoeting waarbij
niemand een ander verraad, zodat we allen zullen beseffen, welke fundamentele
verandering op het punt staat, de mensheid in handen gegeven te worden. Laten we
gaan praten over oprechte wereldvrede.
Zoals ik al zei in mijn interview in Los Angeles, afgelopen zondag, laten we de
militaire fabrieken in de VS ombouwen, zodat er middelen ontstaan voor een VSruimte-organisatie, opdat de oorlogswapens worden omgesmeed tot een voertuig
van universele vrede.
Want de vliegdekschepen van de VS, zullen niets anders worden dan drijvende badkuipen, wanneer
onze Magrev-technologie effectief kan worden ingezet, en de landingsbanen vol met F 16‘s en F 18‘s
en soortgelijke vliegtuigen, zullen niets anders meer zijn dan landingsbaan-museums voor ‗ijzeren
vogels‘, wanneer deze vliegtuigen hulpeloos aan de grond staan. Dit zal gebeuren wanneer hun
elektronische systemen door deze Magrav-technologie worden bewerkt. Deze vliegtuigen en schepen
zullen VOLLEDIG van nieuwe bedrading dienen te worden voorzien, van A tot Z, wanneer uw leger ze
ooit weer zal willen gebruiken.
President Obama, wij nodigen u uit, om deze verandering te begrijpen, en ons de kans te geven u
deze technologie te tonen, die deze veranderingen teweeg zal brengen. Dan nodigen wij u uit aan de
tafel-voor-wereldvrede. Teken alstublieft een decreet voor oprechte vrede en geen scherts van een
opdracht voor wetenschap en technologie, wanneer uw volk volledig zal begrijpen, wat wij hebben
ontwikkeld, en wanneer zij proberen de trots van uw natie hoog te houden.
Het is geen kwestie van de trots van één groep of één land, maar de trots van ons allemaal, in de
ontwikkeling van het menselijke ras, tot aan het niveau van begrip van de universele orde van
creatie, waarin wij allen onze plaats hebben.
Uw ambassadeur en consul in België hebben direct toegang naar mij, via mijn eerdere gesprekken en
correspondentie met hen. En zij zullen elk bericht van uw kant doorgeven.
Met de vriendelijkste groet van een vredelievende man, die deze uiterst krachtige technologie
ontwikkeld heeft, voor het welvaren van de mensheid. ―
***
Tot slot
Het is droevig, zo eindigt de NSF met haar conclusie in het rapport, dat de afwijzing en het uitbannen van
Keshe‟s „Magrev-technologie‟ in 2012, ten koste moest gaan van een vernederende nederlaag van Obama.
In de zin dat 2 van haar meest krachtige oorlogsschepen volledig onklaar gemaakt zijn, namelijk de „USS
Donald Cook‟ vorig jaar, en „vernietiging‟ van de „USS Theodore Roosevelt‟ een paar weken geleden. Nu
vaart hetzelfde vliegdekschip, de trots van de US-marine, als een hopeloos stuk oud ijzer inde wateren van
Engeland, als bewijs van de waarschuwing die Mehran Keshe in zijn brief deed uitgaan, dat
de‗vliegdekschepen van de VS, niets anders meer zouden zijn dan drijvende badkuipen‘…
En hoewel dit niet in het rapport is genoemd, behoeft niemand nu nog verder te kijken om een volledige
begrip en beeld te krijgen, waarom Obama nu furieus ineens op weg is, naar onderhandelingen met Iran.
Terwijl hij en zijn staf, op hetzelfde moment bezig zijn om wereldoorlog III te ontsteken, met die landen die
zijn begonnen om de genoemde „Magrav-technologische‟-wapens tegen hem in te zetten.. Zoals inderdaad
Rusland en Iran.
***
x
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Rusland is voorbereid op een nucleaire oorlog
Men gaat er in Rusland niet vanuit dat er een nucleaire oorlog zal
komen, maar mocht dit onverhoopt toch het geval zijn dan is het
land erop voorbereid.
Waar burgers in het Westen geen enkele bescherming krijgen van
hun overheid (kost geld), hebben de Russische leiders hier
miljarden aan uitgegeven.
Wat niet erg bekend is, is dat de Russen een enorm ondergronds
complex hebben gebouwd in het Oeralgebergte van ongeveer 650
vierkante kilometer groot.
Het commandocentrum ervan ligt zo‟n duizend meter diep onder de top van een gigantische berg van
kwartsrots.
Dit is slechts één van de vele ondergrondse centra die bestaan door heel Rusland, alhoewel minder groot
dan die in de Oeral.
Ook is er uitgebreid bericht in het Russische nieuws over de 5.000 nieuwe ondergrondse nucleaire
schuilplaatsen die gebouwd zijn in Moskou.
Wat de Russen hebben gedaan, is eigenlijk een permanente voorbereiding op een komende nucleaire
oorlog. In tegenstelling tot Amerika en Europa die helemaal niets hebben gedaan op dat gebied; in ieder
geval niet voor hun bevolking. Hier heeft men simpelweg aangenomen dat zoiets nooit het geval zal zijn en
als het dan toch gebeurt dat het dan waarschijnlijk einde oefening voor de mensheid is.
De Russen zijn altijd geheimzinnig geweest over het grote ondergrondse centrum in het Oeral gebergte. Er
is nog nooit een Amerikaan binnen in dit complex onder de berg Yamantau.
Alhoewel Rusland nooit openheid van zaken heeft gegeven over deze ondergrondse stad, denken de
Amerikanen gebaseerd op hun spionagegegevens, dat er minimaal 60.000 mensen kunnen worden
ondergebracht. Dat er speciale luchtfiltersystemen zijn aangelegd die ervoor zorgen dat dit centrum een
nucleaire, chemische of biologische aanval kan weerstaan. Er schijnt voldoende voedsel en water aanwezig
te zijn om het daar maandenlang te kunnen uitzingen.
De Amerikaanse planners hebben intussen het centrum onder de Yamantau berg bovenaan hun lijst met
potentiële doelen gezet, in geval er wel ooit een nucleaire oorlog zou plaatsvinden.
Ondanks dat dit kapitalen heeft gekost, heeft de overheid ervoor gezorgd dat iedereen door heel Moskou
binnen een minuut een ondergrondse schuilplaats kan bereiken.
Deze bevinden zich ongeveer tien tot vijftien meter onder de grond bij appartementenblokken, winkelcentra,
sportcomplexen en parken.
Wat hebben ze bij ons gedaan voor de bescherming van de bevolking?
Helemaal niets natuurlijk. Wanneer er wel een nucleaire oorlog komt dan wordt de bevolking waarschijnlijk
geadviseerd onder de trap plaats te nemen met de ogen en oren dicht.
De Russen zeggen dat ze er vanuit gaan dat er geen nucleaire oorlog zal komen, maar voor het
uitzonderlijke geval dat toch gebeurt, hebben ze gezorgd voor bescherming van de bevolking.
Wat men in het Westen maar niet schijnt te begrijpen is dat Russen echt heel anders denken dan mensen
hier. Zo heeft 81 procent van de Russen een negatief beeld van Amerika en uiteraard zijn ze terecht
heel boos over de staatsgreep die ze in Oekraïne hebben gepleegd.
Met alle resoluties die inmiddels door het Amerikaanse Congres zijn aangenomen, is het duidelijk dat hun
bemoeienis in Oekraïne onverminderd door zal gaan en men niet zal rusten voordat zich in dat gebied een
echte oorlog heeft ontwikkeld.
Wat zeker is, is dat wanneer Amerika daadwerkelijk “dodelijke wapens” gaat leveren aan Oekraïne waar alle
wetten al voor zijn aangepast, de Russen dit niet zullen accepteren.
Dit zijn allemaal dingen die de bulk van de bevolking niets interesseren. De dagelijkse beslommeringen lijken
belangrijker door de afleidingsmachine die op volle toeren draait.
Men gaat door met het pesten van de Russische beer en vroeg of laat zal deze onherroepelijk terugslaan.
Wanneer dat gebeurt dan staat de bevolking hier hulpeloos met de handen in de lucht want op bescherming
van hún overheid hoeven ze niet te rekenen.
Dat is weer een groot verschil met de Russische regering die wél miljarden uitgeeft aan de bescherming van
de eigen bevolking. Alle graaiers in Den Haag zouden een hartverzakking krijgen wanneer iemand iets
dergelijks hier zou voorstellen. Geld voor de bescherming van het volk? Collega, van welke planeet kom jij?
Bron: The End of the American Dream
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9104:rusland-is-voorbereid-op-eennucleaire-oorlog&catid=37:wereld&Itemid=50
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Zwarte bladzijde voor Monsanto (video)
Eerder deze week besloot de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) de onkruidverdelger Roundup als kankerverwekkend te
classificeren.
Een lobbyist die probeert aan te tonen dat Roundup veilig is, valt op
een hilarische manier door de mand.
Het is een bekend verschijnsel dat artsen chemotherapie
aanbevelen bij hun klanten, maar zelf dit soort “behandelingen”
weigeren, zoals we schreven in een eerder artikel:
Eén van de opties die je hebt is het ondergaan van chemotherapie,
een behandeling die slechts werkt in 2 tot 3 procent van alle gevallen en die door ongeveer 80 procent van
de artsen zelf wordt geweigerd.
Iets dergelijks doet zich ook voor in het volgende verhaal, waar Dr. Patrick Moore vertelt aan een Franse
interviewer dat de onkruidverdelger van Monsanto, Roundup, zo veilig is dat je het gewoon kunt opdrinken.
Dit interview was naar aanleiding van het besluit van de Wereldgezondheidsorganisatie eerder deze week
om het belangrijkste element in Roundup als kankerverwekkend te bestempelen.
Glyfosaat, het werkzame bestanddeel van het populaire onkruidbestrijdingsmiddel Roundup van Monsanto is
‗waarschijnlijk kankerverwekkend‘, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie.
In Nederland is verkoop van het middel aan particulieren vanaf november verboden. Desondanks zullen
duizenden kinderen deze zomer nog naar hartenlust ravotten in met Roundup bespoten tuinen en
sportvelden. Het middel is nog volop verkrijgbaar in de tuincentra.
Roundup is wereldwijd het meest gebruikte onkruidverdelgingsmiddel. En het is ‗waarschijnlijk
kankerverwekkend voor mensen‘, concludeert een vrijdag gepubliceerd rapport van de
Wereldgezondheidsorganisatie. Maar volgens fabrikant Monsanto is Roundup juist een wondermiddel dat
zonder noemenswaardige schade te berokkenen aan mens en omgeving zorgt dat onkruid verpietert en
landbouwgewassen tot bloei kunnen komen.
Dr. Moore is een lobbyist voor Monsanto en is uiteraard van mening dat Roundup volledig veilig is. Hij vertelt
dan de interviewer ook dat mensen zonder problemen een liter van het spul kunnen opdrinken.
“Wilt u er wat van opdrinken?”, vraagt de interviewer, “We hebben hier toevallig wat Roundup liggen"
“Ja hoor, met alle plezier”, antwoordt Dr.Moore. En nogmaals ging hij in op het feit dat Roundup volkomen
veilig is. “Ik weet dat het mij geen schade zou berokkenen, mensen die met Roundup zelfmoord proberen te
plegen, falen regelmatig”.
“Dus, u bent bereid een glas glyphosate/glyfosaat op te drinken?”, herhaalt de interviewer. Waarop Dr.
Moore antwoordt, “Nee, ik ben geen idioot.” https://youtu.be/CB4p-5Fhd30
En hiermee heeft de Monsanto lakei, Dr. Patrick Moore, het beste bewijs geleverd dat Roundup van
Monsanto wel degelijk schadelijk is.
Het is dan ook niet voor niets dat de Wereldgezondheidsorganisatie tot de volgende conclusie komt:
International Agency for Research on Cancer (IARC), een in Lyon gevestigd agentschap van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het aangedurfd om het gezondheidsrisico van glyfosaat te
classificeren in de zogenoemde groep 2A. Dat betekent dat naar het oordeel van IARC glyfosaat, alias
Roundup, ‗waarschijnlijk kankerverwekkend is voor mensen‘.
Wat vindt Monsanto?
Monsanto bijvoorbeeld liet weten ‗woedend‘ (‗outraged‗) te zijn over het oordeel van IARC.
Moeten ze voortaan toch wat slimmere verkopers inschakelen dan deze Dr. Patrick Moore.
Bronnen: FTM ; Infowars

31 vreemde feiten over Amerika
Wist je dat ongeveer een kwart van de totale wereldwijde
gevangenisbevolking Amerikanen zijn?
En dat Apple meer geld heeft dan het Amerikaanse Ministerie van
Financiën?
Wist je dat als je geen schulden hebt en ook nog eens 10 Dollar in je
portemonnee, je rijker bent dan 25 procent van alle Amerikanen?
Wist je dat tegen de tijd dat een Amerikaans kind de leeftijd van 18
jaar heeft bereikt, deze ongeveer 40.000 moorden heeft gezien op
televisie?
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Amerika blijft in veel opzichten natuurlijk toch nog een bijzonder land, ondanks dat ze politiek gezien op een
ramkoers zitten met een groot deel van de wereld. Vroeger keek men met respect tegen deze natie op. Die
tijden zijn voorgoed voorbij. Maar, als je goed kijkt dan zie je nog steeds waarom dat zo was.
Hierna volgen 33 opmerkelijke/bizarre feiten over Amerika die de meeste mensen waarschijnlijk niet weten.
Sommige zijn grappig, andere verontrustend.
1) De hoeveelheid cement die China gebruikte in de periode 2011 tot 2013 was groter dan het totaal wat
Amerika gebruikte tijdens de hele 20 eeuw.
2) In meer dan de helft van alle Amerikaanse staten is de best betaalde ambtenaar een football coach.
3) Het kost Amerika 1,8 cent om een pennymunt (cent) te slaan en 9.4 cent om een nickel (5 cent) te slaan.
4) Bijna de helft van alle Amerikanen (47 procent) sparen van hun loon helemaal niets.
5) In 2014 werden er door de politie 1.100 mensen gedood. Ter vergelijking: In Canada waren dat er 14. De
politie in China doodde 12 mensen en die in Duitsland niet één.
6) De staat Alaska is 429 keer groter dan de staat Rhode Island. Maar, Rhode Island heeft een aanzienlijk
grotere bevolking van Alaska.
7) Alaska heeft een langere kustlijn dan die van alle andere 50 Amerikaanse staten bij elkaar opgeteld.
8) De stad Juneau in Alaska in ongeveer 3.000 vierkante mijl groot en is daarmee groter dan de gehele staat
Delaware.
9) Toen de oorlog tegen armoede begon van Lindon B. Johnson was er 10 procent van de kinderen die
opgroeiden in een éénoudergezin. Tegenwoordig is dat percentage 33.
10) In 1950 had minder dan 5 procent van geboren kinderen ongetrouwde ouders. Vandaag de dag ligt dat
op meer dan 40 procent.
11) Het percentage armoedige gezinnen van getrouwde stellen ligt op 6,8 procent. Voor gezinnen met een
alleenstaande moeder ligt dat percentage op 37.1.
12) Van alle mensen die een bachelor diploma haalden in 2012 was 60 procent vrouwelijk.
13) Volgens het Centre for Disease Control is 34,6 procent van alle mannen in Amerika te dik.
14) Een gemiddelde supermarkt in Amerika gooit jaarlijks ruim 1.300 kilo aan voedsel weg.
15) Er is een stad in Bangladesh, Dhaka genaamd, waar arbeiders 1 Dollar krijgen voor iedere duizend
stenen die ze hebben gesjouwd. Het percentage mannen in Amerika in de bloei van hun leven dat niet actief
is, is gestegen naar een recordhoogte.
16) Volgens een recent onderzoek heeft op dit moment 81 procent van de Russen een negatief beeld van
Amerika. Dit percentage is veel hoger dan het was gedurende de Koude Oorlog.
17) Montana heeft driemaal zoveel koeien als mensen.
18) De grizzly beer is het officiële symbool van de staat Californië. Echter, sinds 1922 zijn er in die staat
geen grizzly beren waargenomen.
19) Een recent onderzoek heeft aangetoond dat Amerikaanse vrouwen vooral kijken of een potentiële man
een vaste baan heeft. Een ander onderzoek toonde aan dat 75 procent van de vrouwen problemen zouden
hebben met een afspraak met een werkeloze man.
20) Volgens een onderzoek door een aantal economen is er een kans dat op niet al te lange termijn 47
procent van de banen zullen verdwijnen als gevolg van computers, robots en andere vormen van
technologie.
21) De enige plek in Amerika waar op commerciële basis koffie wordt verbouwd, is in Hawaï.
22) De stad Atlanta heeft niet altijd zo geheten. De originele naam van de stad was Terminus.
23) De staat met de meeste miljonairs per inwoner is Maryland.
24) Er zijn meer dan 4 miljoen “adult websites” (porno) op het internet en die hadden meer bezoekers dan
Netflix, Amazon en Twitter samen.
25) Van de Amerikaanse mannen ziet 86 procent het hebben van kinderen als een teken van succes. Voor
vrouwen ligt dat perentage op 73.
26) Uit een onderzoek, uitgevoerd onder 50-jarige mannen, blijkt dat slechts 12 procent zei dat ze “erg
gelukkig” waren.
27) Amerika heeft 845 auto‟s per iedere 1000 inwoners. In Japan ligt dat cijfer op 593 en voor Duitsland op
540.
28) De gemiddelde Amerikaan brengt meer dan 10 uur per dag door met het gebruiken van een elektronisch
apparaat.
29) Van alle Amerikanen heeft 48 procent geen noodvoorraad in huis.
30) Er zijn drie steden in Amerika die allemaal Santa Claus heten.
31) Er is een stad in de staat Michigan met de naam Hell.
Bron:
The Economic Collapse Blog
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9100:31-vreemde-feiten-overamerika&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Germanwings A320 vliegtuig is op afstand te besturen
Sinds de aanslagen van 9/11 in New York is er hard gewerkt aan
systemen in de luchtvaart waarbij, indien nodig, controle over een
vliegtuig op afstand kan worden overgenomen.
Zonder dat dat publiek bekendgemaakt is, is dit geïnstalleerd in alle
commerciële fly by wire vliegtuigen waarvan de Airbus A320 er één
is. Hetzelfde type als het afgelopen dinsdag neergestortte
Germanwings toestel.
Er wordt steeds meer nadruk gelegd op de geestesgesteldheid van
Andreas Lubitz.
Dat is vergelijkbaar met hoe men de publieke opinie manipuleerde ten tijde van de massamoorden
van James Holmes en Adam Lanza.
Wanneer we de situatie van de Germanwings Airbus nog eens kritisch bekijken dan is het goed mogelijk dat
co-piloot Andreas Lubitz simpelweg buiten bewustzijn was tijdens het laatste en fatale deel van de vlucht.
Een aanwijzing daarvoor is dat de openbaar aanklager publiek bekend heeft gemaakt, naar aanleiding van
opnamen uit de cockpit, dat zijn ademhaling tot het allerlaatste moment rustig was en dat er geen
noemenswaardige spanning waar te nemen was. Bij monde van specialisten is ook uitgelegd dat dit
onlogisch is in het geval iemand een zelfmoordactie onderneemt waarbij dan altijd de hartslag en dus ook de
ademhaling, significant versnelt. Ook als het vliegtuig onverwacht een gevaarlijke daling inzet, wat dus
gebeurde, dan zal de hartslag van deze co-piloot dramatsisch hebben moeten versnellen, wat dus niet
gebeurde.
Het is bekend dat de captain de cockpit niet binnen kon komen (als die informatie klopt). Iedereen gaat er
vanuit dat de toegangsdeur bewust geblokkeerd is door co-piloot Andreas, maar dat hoeft dus niet het geval
te zijn geweest. sterker nog, alles wijst erop dat hij niet langer in staat was de deur te openen.
Volgens luchtvaartdeskundige Benno Baksteen zijn er twee opties:
,,Of de piloot is onwel geworden of de deur werd bewust dichtgehouden.'' De deur van de cockpit kan
namelijk alleen van binnenuit geopend worden.
Als de deur van de cockpit dichtgedaan wordt, valt hij automatisch weer in het slot. ,,Sinds de aanslagen op
11 september 2001 zijn die deuren allemaal gepantserd en vergrendeld. De deur kan alleen vanuit de
cockpit geopend worden,'' aldus Baksteen. ,,Als er op de deur geklopt wordt, kan degene die in de cockpit
op een schermpje zien wie er voor de deur staat. Dan besluit de piloot of hij de deur opent of niet.''
,,De persoon buiten de cockpit kan met een code toegang vragen. Dan gaat er een signaal af in de cockpit.
Maar ook in dat geval moet de persoon die in de cockpit is toegang geven.
Stel nu dat Andreas niet bij bewustzijn was en dus niet kon reageren op de pogingen van de captain om de
cockpit binnen te komen.
Eén manier waarop hij bewusteloos geraakt zou kunnen zijn is het door het zenuwgif TCP:
In de A320 worden keer op keer hoge concentraties van het zenuwgif TCP (Tricresylfosfaat) gemeten.
In januari 2015 drongen zwaar giftige dampen de cockpit van een Germanwings vlucht van Lissabon naar
Keulen binnen. Waarom schrijven de media hier niet over? Waarom nemen ze zonder enig commentaar de
verzekeringen van experts over dat er geen veiligheidsproblemen met de A320 zijn?
Enkele maanden geleden berichtte de Deutsche Welle ook al over het zenuwgif in deze toestellen. In
februari 2015 moest een Germanwings Airbus een noodlanding in Lyon maken, mogelijk vanwege dit
probleem.
Daarmee komen we wellicht uit op een ander en sinister scenario:
Begin deze maand schreven wij ook al een artikel over de mogelijkheid om vanaf de grond de besturing over
te nemen van fly by wire vliegtuigen. We schreven dit artikel dat ging over de verdwijning van vlucht MH370,
naar aanleiding van informatie die ons bereikte via een lezer.
Vanwege de importantie ervan hierbij nogmaals een stukje daaruit:
Naar aanleiding van alle waardeloze nieuws verslaggeving vanuit de msm en de altijd groeiende vraag
waarom en hoe dan in het hoofd ben ik gaan zoeken en een kennis van mij, een ex-piloot, wees mij op het
override systeem dat alle fly-by-wire toestellen sinds 9-11 aan boord hebben.
Dit betekent dat overheden m.a.w. de verzamelaars van informatie etc etc ten alle tijden ieder passagiers
toestel kunnen besturen en met de Satcom link aan boord weten ze tot op 25 meter nauwkeurig waar ieder
toestel zich bevind/ bevonden heeft.
Het Honeywell patent nummer is US7475851 B2.
Naar het schijnt leased Rolls Roys zijn motoren zodat zij ten alle tijden eigendom blijven van de fabriek dit
om hun motoren altijd, 24/7, te kunnen volgen en monitoren op brandstof verbruik, oliedruk etc.
Als we dan wat gaan zoeken dan blijkt de Boeing 777 inderdaad ook te beschikken over fly-by-wire
technologie:
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Fly-by-wire wordt sinds de F-16 toegepast in gevechtsvliegtuigen en is voor het eerst in lijnvliegtuigen
toegepast bij de Concorde. Airbus gebruikt het in de A320, de A330, de A340, de A350 en de A380. Boeing
gebruikt het systeem in de B777 en de B787.
Dan blijkt ook inderdaad dat Honeywell een patent onder dat nummer heeft ingediend in 2003. Een systeem
dat ze noemen ―de automatische piloot die niet uitgezet kan worden.‖
Het is zodanig ontworpen dat mochten er gekke dingen gebeuren met een vliegtuig of dingen die erg
afwijken/verdacht gedrag dan bestaat de mogelijk op afstand in te grijpen en de besturing volledig over te
nemen en het zelfs dus ergens te laten landen.
Volgens de lezer beschikken alle fly-by-wire toestellen over deze niet te onderbreken automatische piloot en
in dat geval lijkt het duidelijk dat men via dat systeem de besturing van de Malaysia Boeing heeft
overgenomen en het toestel ergens heeft laten landen, zoals op Diego Garcia.
Stel dat er wel, in dit geval dan duidelijk bewust, zenuwgas is verspreid in de cockpit net toen de captain
(waarschijnlijk toevallig) naar buiten ging. Andreas Lubitz raakt bewusteloos en is daardoor niet meer in staat
om nog te reageren ergens op.
Met de mogelijkheden om dit vliegtuig op afstand te besturen, moet het een koud kunstje geweest zijn voor
de dader om de daling, die ook door het control center in Düsseldorf is opgemerkt, in te zetten. Zodanig
bovendien dat het lijkt alsof dat vanuit de cockpit is gedaan.
De grote vraag die dan overblijft is: Was het Lufthansa zelf die dat op afstand deed of een onbekende derde
partij?
Ook in het manifest van Lufthansa zelf staat beschreven hoe en met welke technologie ze het vliegtuig tot in
detail kunnen volgen. Een stukje daaruit luidt:
“Constant monitoring of all aircraft in the Maintenance Control Center Lufthansa Technik's Maintenance
Control Center monitors the technical status of the serviced aircraft worldwide, both on the ground and in the
air, and controls necessary procedures. The structural statuses of the aircraft and the due dates for required
and planned modifications and tasks are constantly tracked and monitored.
Everything that is part of fleet management is controlled here around the clock and around the world. At the
Lufthansa Traffic Control Center in Frankfurt, staff compile all required data on the Lufthansa fleet operating
worldwide using what is known as the ACARS system (Aircraft Communications Addressing and Reporting
System), a data network using HF radio and satellites, and analyze it. Potential faults are immediately
detected.”
Co-piloot Andreas Lubitz wordt al bij voorbaat schuldig verklaard en de praktijk bewijst dat dat een grote
rode vlag is als er direct en zonder enig onderzoek een schuldige wordt aangewezen. Misschien liggen de
kaarten wel heel anders en is hij slachtoffer van een sinister complot, net als de rest van de 149 passagiers.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9102:germanwings-a320-vliegtuig-isop-afstand-te-besturen&catid=20:het-complot&Itemid=33
J.L. de Kreek
Joden zijn schuldig aan de Holocaust. Louter de door joden
bedachte kwalificatie “Holocaust” voor de Jodenvervolging van
1940-1945 bewijst dat joden daaraan schuldig zijn. Holocaust is
een joodse traditie uit de oudheid. Waarbij het beste wordt geofferd
om Gd goed te stemmen bij de plannen. De joden hebben het eigen
volk gebrandofferd voor land en geld. De bedoeling van dit
bacchanaal is dat de familie Rothschild zich verrijkt en gekroond wordt als koninklijke familie van Groot Israël
om als vorst over de joden te regeren.
Alles aan Hitler en de Nationaal Socialisten ruikt naar joden. De eerste Bruinhemden waren joden. Hitler is
typisch een joodse naam. Hitler is betaald door joden. Auschwitz is gebouwd door joden. Veel
commandanten van Auschwitz bezitten een joodse familienaam. Eichmann zag zichzelf als een echte
zionist. 150.000 joden vochten in het leger van Hitler. Na de Franse Revolutie is het moderne antisemitisme
losgemaakt door joden, juist om andere joden het leven zuur te maken.De Holocaust is de ene groep joden
tegen de andere groep joden. De zieke joden tegen de gewone assimilerende en emanciperende joden van
het joodse ras en het joodse geloof. Nog elke dag worden joden opgejaagd door joden om te zwijgen over
de schuld van joden aan de tweede wereldoorlog en de Holocaust. Het goede nieuws van de mislukte
Holocaust mag niet gebracht worden door joden want joden vinden dat antisemitisme. Voor joden die de
Holocaust ondersteunen en voortbouwen op de genocide op hun broeders en zusters is alles antisemitisme
wanneer zij geen gelijk krijgen.
http://www.goedenieuws.nl/vandaag/2015/03/23/joden-schuldigen-holocaust
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Er wordt geen geheim gemaakt van Derde Wereldoorlog
Bronnen: Russia Insider ; Ron Paul Institute
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met grote
meerderheid een resolutie aangenomen met daarin de wens de
Russische president Vladimir Poetin af te zetten.
“Omdat de VS en hun bondgenoten een langetermijnstrategie nodig
hebben om de corruptie en de onderdrukking door het bewind in
Rusland zelf en de agressie naar het buitenland van Vladimir Poetin
te ontmaskeren en aan te pakken.”
Het Amerikaanse Congres is gebrand op een oorlog met Rusland.
Dit betekent namelijk ook, naast allerlei andere voordelen, miljarden
Dollars inkomsten voor het militair-industriëel complex.
Nu is er een nieuwe resolutie die oproept tot het leveren van
dodelijk wapens aan Oekraïne die niets te maken heeft met bewapenen, maar een heel andere achtergrond
heeft.
Deze resolutie gaat tot de kern van wat de Amerikanen eigenlijk willen en dat is het ontmantelen van de
Russische staat, gevolgd door het plunderen van de rijkelijk aanwezige grondstoffen.
Het volgende staat in de resolutie:
“Omdat de VS en hun bondgenoten een langetermijnstrategie nodig hebben om de corruptie en de
onderdrukking door het bewind in Rusland zelf en de agressie naar het buitenland van Vladimir Poetin te
ontmaskeren en aan te pakken.”
Laat dat even inzinken. Er staat dus een “langetermijnstrategie” om de democratisch gekozen leider van
Rusland, Vladimir Poetin, aan te pakken.
Wat zou Amerika zeggen als de Russische Duma een resolutie zou aannemen om een langetermijnstrategie
te implementeren om de corruptie van president Obama te ontmaskeren en deze vervolgens aan te pakken.
Met zijn biljoenen Dollars die gebruikt worden voor lobby'en, het (om)kopen van politici en onderdrukking in
Amerika zelf (politiegeweld en NSA spionage) en zijn agressie in het buitenland (Irak, Lybië, Jemen,
Venezuela, Syrië, Oekraïne en..... en.... en...).
De resolutie, getiteld H. Res. 162, is voorgelegd aan het Huis van Afgevaardigden. Dit dokument maakt
meer dan duidelijk dat de wapens die Amerika gaat leveren aan Oekraïne gebruikt zullen worden voor
militaire actie om te proberen de Krim hun recent democratisch verkregen zelfstandigheid af te nemen,
evenals om ook de afgescheiden oostelijke republieken terug in te lijven bij Oekraïne.
Het effect van deze resolutie in de werkelijke wereld moge duidelijk zijn. Amerika geeft Kiev groen licht om
een oorlog met Rusland te beginnen, waarbij expliciet wordt duidelijk gemaakt dat dit gebeurt met
Amerikaanse steun. Deze constructie staat uiteraard gelijk aan het uitlokken van de Derde Wereldoorlog.
Tijdens de debatten in het Huis ging de Republikein Eliot Engel zelfs zo ver om de Russische acties in
Oekraïne te vergelijken met de invasie van Adolf Hitler van Tsjecho-Slowakije, hij eiste dan ook dat de
moderne Hitler moet worden tegengehouden voordat hij verdergaat.
Niemand gaf ook maar enig tegengas toen de bovengenoemde opmerking werd geplaatst. Iedereen bleef
muisstil.
Wanneer deze resolutie wordt aangenomen dan is het nog maar weer eens duidelijk waar we naartoe gaan;
een oorlog met Rusland.
Update:
De resolutie is intussen aangenomen met 348 stemmen voor en 48 tegen.
Laten we hopen dat de buitenaardsen ons heel snel meenemen naar een planeet met minder agressieve
bewoners.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9101:er-wordt-geen-geheim-gemaaktvan-derde-wereldoorlog&catid=37:wereld&Itemid=50
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Mini-ijstijd komt steeds dichterbij
De reden dat wij hier ‟s winters niet lopen te klappertanden, hebben
we te danken aan de Golfstroom.
Wellicht is dat binnenkort afgelopen want een nieuw onderzoek wijst
uit dat deze vertraagt.
De Golfstroom is een uniek warmtetransportsysteem dat ervoor
zorgt dat de warmte van de evenaar onze kant op wordt
getransporteerd.
Een nieuw onderzoek heeft aangetoond dat de snelheid van de
Golfstroom is afgenomen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat
bepaalde gebieden minder warm water ontvangen en ook dat er
vervolgens minder koud water weer naar het
zuiden wordt gestuurd.
Volgens Michael Mann, een gerespecteerd
professor in de meteorologie van de Penn
State University, wordt bij de berekening van
de klimaatmodellen te weinig rekening
gehouden met het vertragen van de
Golfstroom.
Een andere onderzoeker betrokken bij dit
onderzoek, Stefan Rahmsdorf van het
Potsdam Institute for Climate Impact Research
(PIK) zegt, “Als de vertraging van de
Golfstroom blijft voortduren dan zullen de
gevolgen substantiëel zijn. Een verstoorde
circulatie zal waarschijnlijk een negatief effect
hebben op het ecosysteem van de oceaan en
daardoor gevolgen hebben voor de visserij en aanverwante beroepen in de kustgebieden”.
“Een vertraging heeft ook effect op regionale verhoging van zeeniveaus die van invloed kunnen zijn op
steden zoals New York en Boston. En tenslotte kunnen temperatuursveranderingen in dat gebied ook het
weer aan beide kanten van de Atlantische Oceaan beïnvloeden.”
Wat nu precies die vertraging veroorzaakt wordt niet helemaal duidelijk. Wel wordt er gehint naar de
smeltende ijskappen op Groenland en de enorme toevloed van extra water als mogelijke oorzaak.
Al langer is bekend dat de Golfstroom trager is geworden. Al in 2013 publiceerden wij een artikel waaruit
hetzelfde bleek.
De Duitse meteoroloog Dominik Jung heeft de afgelopen weken nauwkeurig de Golfstroom bestudeert en
komt tot de conclusie dat de normale snelheid ervan is verstoord.
Wanneer de smeltende ijskappen van Groenland inderdaad een rol spelen bij de vertraging van de
Golfstroom, dan doet dit denken aan een nog eerder geschreven artikel uit 2012.
Hieruit bleek dat de vorige mini ijstijd waarschijnlijk is veroorzaakt door eenzelfde fenomeen.
De daarop volgende mini ijstijd duurde 1.300 jaar en werd vermoedelijk veroorzaakt door het plotseling
leeglopen van het Agassiz meer in Canada. Dit meer trad buiten haar oevers en hierdoor kwam ijskoud zoet
water in de Noordelijk Atlantische Oceaan en de Noordelijke IJszee terecht.
Als gevolg werd de Golfstroom ernstig verstoord, waardoor het ijs zich kon vormen. Sommige
wetenschappers geloven dat, mocht de ijskap van Groenland nu smelten, dit eenzelfde soort effect zou
kunnen veroorzaken.
Bron: The Extinction Protocol
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9097:mini-ijstijd-komt-steedsdichterbij&catid=37:wereld&Itemid=50
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Wilders in Wenen: Wij zullen de islam overwinnen
PVV-leider: Pro-islam demonstratie Den Haag 2014 deed
herinneren aan bezetting door Nazi‘s in WO-2
‗De bedreiging van Europa door de islamisering‘ was het onderwerp
van de bijeenkomst in Wenen waar Wilders gisteren sprak.
PVV leider Geert Wilders hield gisteren in Wenen op uitnodiging
van de FPÖ (Oostenrijkse Vrijheidspartij) een toespraak die zoals
verwacht door de gevestigde orde in media en politiek werd
genegeerd of fel bekritiseerd. Vooral Wilders‟ voorstel om in Europa wonende jihadisten naar Syrië en Irak te
laten vertrekken en hen nooit meer te laten terugkeren, werd net als in Nederland verketterd. Wilders
betoogde in zijn toespraak dat het afgelopen moet zijn met moskeeën, haatimams, open grenzen en
moslimimmigratie, maar dat moslims die zich aan onze wetten willen aanpassen hier gewoon kunnen blijven.
„Wij zullen onze grenzen en vrijheid altijd verdedigen. Wij zullen de islam overwinnen!‟
De circa 1000 toehoorders in de Wiener Hofburg gaven Wilders regelmatig hartstochtelijk applaus. Zijn
vlammende anti-islam toespraak loog er dan ook niet om. De PVV-leider begon met de verwijzing naar de
Turks-islamitische invasie van Europa in 1683, die bij Wenen werd tegengehouden. Het was één van de vier
agressieve pogingen –vijf als de huidige ondermijning van binnenuit door massa immigratie wordt
meegeteld- om Europa voor de islam te veroveren.
Miljoenen moslims toelaten „verschrikkelijke fout‟
Wilders noemde het een „verschrikkelijke fout‟ dat Europa miljoenen moslims heeft toegelaten, omdat
daardoor onze eigen cultuur en tradities stapsgewijs worden afgebroken voor een die vol zit met intolerantie,
haat en geweld. De aanslagen Brussel, Parijs, Kopenhagen, Canada en Australië zijn daar recente
voorbeelden van. „En ik zeg: geen islam meer! Genoeg is genoeg.‟
Nazi-toestanden in Den Haag
„Afgelopen zomer speelden zich in mijn thuisstad Den Haag scenes af die aan de donkerste tijd in onze
geschiedenis herinnerden, de Nazi-tijd. Sympathisanten van de Islamitische Staat marcheerden in onze stad
en droegen swastika‟s en zwarte ISIS vlaggen. Ze scandeerden „dood aan de Joden‟. Maar in plaats van
deze haatpredikers te arresteren, deden de autoriteiten niets.‟
„Als wij voor de islam waarschuwen, noemen de autoriteiten dat haatspraak en slepen ons voor het gerecht.
Maar als de duistere krachten van haat in de straten marcheren, dan kijkt de politie toe en bemoeit zich er
niet mee. Dat is een schande, een schandaal. Dat is niet te tolereren.‟
„Islam predikt oorlog en haat‟
Niet alleen IS, maar ook andere islamitische terreurgroepen hebben ons de oorlog verklaard, aldus Wilders.
Dat komt omdat de islamitische ideologie er een van oorlog en haat is, en mensen oproept tot geweld, om
terroristen te worden. Hij wees op de meer dan 150 teksten in de Koran die dit bewijzen, en citeerde onder
andere Sura 4:89 en 47:4, waar letterlijk staat dat de ongelovigen moeten worden onthoofd of op andere
wijzen moeten worden vermoord.
Daarom kan de islam niet worden hervormd, vervolgde hij, want dan zouden al die teksten en ook
Mohammed zelf uit de Koran moeten worden gehaald. En zelfs al zou het wel mogelijk zijn om de islam te
veranderen, dan nog zou dat tientallen jaren duren, en zoveel tijd hebben we niet.
Wilders wees erop dat hij in tal van islamitische landen is geweest en daar veel gematigde, nette en
vriendelijke moslims heeft ontmoet. Dat maakt hem echter niet blind voor het feit dat de islam zélf niet
gematigd is. Daarom roept de PVV leider al enige jaren moslims op om zich „te bevrijden van de islam‟.
Gematigde moslims in de minderheid
In tegenstelling tot wat de gevestigde orde in Europa beweert, is het aantal gematigde moslims echter zwaar
in de minderheid. Na opinie onderzoeken bleek dat maar liefst 73% van de moslims in Nederland achter de
jihadisten in Syrië staat en vindt dat zij helden zijn. De Berlijnse Humboldt Universiteit constateerde in
december 2013 na zes Europese landen te hebben onderzocht dat bijvoorbeeld in Oostenrijk twee derde
van de moslims antisemitische denkbeelden heeft.
In 50 jaar tijd steeg het aantal moslim immigranten in Nederland van 1000 naar circa 1 miljoen. Mohammed
is inmiddels de op één na populairste jongensnaam bij baby‟s, en in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
zelfs de populairste. Hetzelfde geldt voor andere Europese hoofdsteden zoals Oslo en Londen.
Wilders wil Schengen verdrag opzeggen
Vorig jaar steeg het aantal asielzoekers in de EU met 44% naar een record van 626.000, waarvan twee
derde afkomstig was uit moslimlanden. Alleen al in Libië wachten nog eens 500.000 tot 1 miljoen moslims
om de oversteek naar Europa te maken; ISIS dreigde onlangs dat hier veel vermomde terroristen onder
zullen zitten.
Wilders wil daarom het Schengen Verdrag (open grenzen) opzeggen en de nationale grenscontroles weer
invoeren. Vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië en andere oorlogsgebieden moeten natuurlijk worden
opgevangen, echter niet langer hier, maar in veilige gebieden in hun eigen regio. Kort na de verkiezingen
stelde VVD premier Mark Rutte hetzelfde voor, maar hij kreeg hiervoor geen bijval.
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De steenrijke Arabische Golfstaat Qatar nam vorig jaar slechts 46 vluchtelingen uit Syrië op, terwijl Europa er
122.000 opnam. Wilders vindt het onacceptabel dat de Arabische staten vrijwel niets doen voor hun
vluchtende volksgenoten.
„Stop moskeeën, islamitische scholen, imams en immigratie‟
Het moet afgelopen zijn met de toenemende invloed van de islam in Europa, vindt Wilders. „Geen moskeeën
meer! Alle islamitische scholen moeten worden gesloten, vandaag nog. Nee tegen mullahs en imams. Niet
nog meer immigratie uit islamitische landen! Als ze hier leven en zich aan onze wetten houden, zijn ze net
als ieder ander welkom. Maar wie misdaden begaat, in naam van de Sharia handelt of een jihadist is, die
sturen we weg. Wegwezen uit ons land!‟
„Ik zal de waarheid blijven zeggen, al wordt het mijn dood‟
Wilder verzekerde dat hij de waarheid over de islam van de daken zal blijven schreeuwen, ook als andere
politici dat niet bevalt en zelfs als dat zijn dood wordt. „De Nederlandse autoriteiten zien niet de islam, maar
mijn partij als probleem. Ze willen mij tot zwijgen brengen, maar dat zal ze nooit lukken.‟
Omdat de islamisering van Europa steeds sneller gaat en moslims steeds meer macht krijgen, dringt de tijd,
waarschuwde Wilders. Iedereen die zijn vrijheid liefheeft moet alarm slaan. De media en politiek proberen de
bevolking in slaap te houden, maar burgers moeten hun ogen doen en de realiteit onder ogen zien, dat „de
islamitische wreedheid zich in onze landen heeft genesteld. Die realiteit moet veranderen.‟
Steeds meer stadsdelen Europa lijken op Arabië
Terwijl de Europese bevolking halal voedsel, hoofddoekjes, boerka‟s, eerwraakmoorden, genitale verminking
(vrouwenbesnijdenis), polygamie en mega moskeeën wordt opgedrongen, moet de eerste christelijke kerk in
Saudi Arabië nog worden gebouwd. Wat nooit gaat gebeuren, omdat de islam daar –net als in veel andere
moslimlanden- de enige toegestane religie is, en andersdenkenden hardhandig worden onderdrukt en
vervolgd.
Steeds meer wijken en stadsdelen in Europa zien er inmiddels uit als Arabische voorsteden van Cairo,
Rabat, Algiers, Damascus of Mekka. „Vrouwen worden minderwaardig behandeld, omdat een vrouw volgens
de Koran slechts de helft van een man waard is. Homo‟s en Joden worden aangevallen, omdat de islam zegt
dat zij de dood verdienen. We zien dat degenen die de islam verlaten totaal geen vrijheid hebben, maar als
afvalligen worden bestempeld. En de straf voor hen is de dood. Wij moeten die helden juist beschermen.‟
Wrede eerwraakmoorden
In alle Westerse landen „worden we met de primitieve wreedheid van eerwraakmoorden geconfronteerd.
Sinds de donkere tijden van het heidendom hebben wij dit wrede gebruik al vele eeuwen niet meer in onze
landen gezien. De islam heeft het weer teruggebracht.‟
De autoriteiten in Europa weigeren nog altijd het verband te leggen tussen terreur en de islam. Duizenden
naar Syrië en Irak vertrokken jihadgangers komen straks terug en zullen aanslagen in Europa willen gaan
plegen.
„Autoriteiten liegen over islam‟
Wilders riep iedereen in Europa op om moedig te zijn en onze vrijheid, cultuur en landen te verdedigen en
vrij en veilig te maken. De autoriteiten doen dat niet voor ons, hoewel dat wel hun plicht is. Sterker nog, ze
liegen tegen ons over de ware aard van de islam, alsof dat een religie van vrede zou zijn. Na iedere
terreuraanslag door moslims haasten Westerse leiders zich voor de camera te verklaren dat die „niets met
de islam‟ te maken heeft. „Hoe dom denken ze dat we zijn?‟
We hebben een grote verantwoordelijkheid voor onze kinderen. Als we niet willen dat die straks in schande
en onderwerping aan de islam zullen moeten leven, dan moeten we opstaan en in actie komen. Daarom is
het niet genoeg om ISIS in Irak en Syrië te bevechten. Ook de uitbreiding van de islam in eigen land moet
worden gestopt. „Hoe minder islam, hoe beter. Zo eenvoudig is het.‟
„Israël strijdt onze strijd‟
De PVV-leider riep daarom ook op om achter Israël te staan. „In het Midden Oosten is dat een bolwerk van
onze beschaving, een baken in een zeer donkere omgeving. Israël strijdt onze strijd. Wij moeten allemaal
Israël ondersteunen, omdat de zogenaamde „heilige oorlog‟ tegen Israël een oorlog tegen ons allen is. Als
Israël niet in vrede kan bestaan, dan kunnen wij dat ook niet.‟
Zoals Wenen in 1683 de oprukkende islamitische legers stopte, zo moet dat nu opnieuw gebeuren. Maar
niet alleen de Oostenrijkse hoofdstad; ook Amsterdam, Rome, Londen, Sydney, Jeruzalem en iedere vrije
stad in de wereld moet dat doen om voor altijd vrij te blijven. Gelukkig gaan steeds meer burgers in het
Westen hier achter staan.
„Wij zullen de islam overwinnen‟
„Wij willen de immigratie uit islamitische landen stoppen... Onze generatie werd een grote opdracht
toevertrouwd: ervoor te zorgen dat de vlam van vrijheid blijft branden, en zich tegen de islamisering van
onze samenleving te verzetten. Ik overdrijf niet: de toekomst van onze beschaving is van ons afhankelijk. De
tijd is gekomen dat ieder van ons in het Westen zijn plicht doet. Wij schrijven geschiedenis.‟
„Wij zullen onze grenzen altijd verdedigen. Wij zullen onze vrijheid altijd verdedigen. Wij zullen de islam
overwinnen! Lang leve Oostenrijk, lang leve Nederland, lang leve het Westen! Lang leve de vrijheid!‟
Xander - (1) KOPP
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