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‘EU wil euro redden door contant geld totaal af te schaffen’
‘EU wordt tussen nu en eind 2018 een totalitaire dictatuur die
kopen en verkopen volledig gaat controleren en bepalen’ ‘Obama heeft alles dat werd gedaan om de wereld een veiligere
plaats te maken ongedaan gemaakt’
Armstrong vreest dat het over 3 ½ jaar al zover is dat geen
enkele Europeaan nog iets kan kopen of verkopen zonder
toestemming van Brussel.
Volgens de Amerikaanse econoom Martin Armstrong, die
wereldberoemd werd vanwege zijn modellen waarmee hij nauwkeurig belangrijke financiële en economische
trends wist te voorspellen, zal de Europese Unie er de komende jaren toe overgaan om al het contant geld in
Europa af te schaffen, omdat dit de enige manier is om de euro overeind te houden – iets dat Brussel ten
koste van alles wil doen slagen, omdat anders het grote visioen van een politieke unie definitief zal
mislukken.
‘Euro is fataal opgezet’
‘Als de euro instort, dan gaat Brussel ook,’ schrijft Armstrong. ‘Die regering bestaat uitsluitend vanwege de
euro. De fatale opzet van de euro is de sleutel. Het niet samenvoegen van de schulden van alle individuele
staten is mogelijk de grootst mogelijke fout ooit in het tijdperk van de Nieuwe Economie na de Grote
Depressie geweest, het tijdperk waarin overheidsjuristen ervan uitgaan dat ze als moderne dictators enkel
een nieuwe wet hoeven te maken die dan zal worden opgevolgd.’
De ‘oplossing’ was dat de banken conform met de eisen van Brussel staatsschulden van alle lidstaten
opkochten. Dat betekent echter dat een geheel of gedeeltelijk bankroet in een lidstaat (zoals Griekenland)
het hele Europese bankensysteem ondermijnt, omdat als één staat omvalt, deze vervolgens de rest met zich
mee zal sleuren.
Gebrek aan vertrouwen: pensioenen worden vernietigd
Brussel zal volgens Armstrong niet hervormen. De negatieve rente die nu stapsgewijs wordt ingevoerd zal
falen, stelt hij. ‘Het missende onderdeel is vertrouwen. Met het verlagen van de rente stimuleren ze geld
lenen, maar ze vagen tegelijkertijd de ouderen weg omdat die nu niet meer kunnen leven van hun spaargeld.
Het complete pensioenstelsel (het ‘sociale contract’) wordt hierdoor vernietigd.’
Complete generatie jongeren gaat verloren
‘Het gebrek aan vertrouwen houdt de komst van nieuwe bedrijven tegen, waardoor een totale
jongerengeneratie verloren gaat omdat zij geen banen kunnen vinden. De ouderen worden gedwongen
langer door te werken, zodat het tekort aan banen tot nog hogere jeugdwerkloosheid leidt. Daar komen
overal de toenemende spanningen met buitenlanders bij, omdat zij worden gezien als migranten die hun
banen afpakken. Dit wordt een vicieuze cirkel die met de huidige manier van denken niet kan worden
doorbroken.’ De rente wordt negatief, de belastinginkomsten dalen en de begrotingstekorten stijgen. Daarom
gaan overheden nu op jacht naar het geld van de burgers, waarmee ze een nog snellere teruggang van de
wereldeconomie veroorzaken omdat mensen hierdoor nog meer geld oppotten en nog minder gaan
uitgeven. De oplossing waar steeds meer regeringen toe neigen is het afschaffen van contant geld,
waardoor de schaduweconomie wordt beëindigd en 100% belastingen kunnen worden geïnd. ‘Brussel beseft
echter dat de crisis in de Europese bankensector kolossaal is en niet met dezelfde denkwijze die deze
krankzinnige nachtmerrie heeft veroorzaakt kan worden opgelost,’ vervolgt Armstrong.
Contant geld wordt afgeschaft - Het ‘slimme’ geld vlucht weg
‘Het is duidelijk dat het elimineren van cash een bankrun zal voorkomen zodra een lidstaat bankroet gaat.
Het ‘slimme geld’ probeert zo snel mogelijk te ontsnappen door het kopen van zeldzame kunst, munten,
postzegels, antiquiteiten, vastgoed, wat dan ook. Zodra ze contant geld verbieden is dit de enige
ontsnapping. Er is een kans dat ze kapitaalcontroles instellen en zo de vlucht van geld uit een land
voorkomen.’
Sociale onrust met piek in november 2018 - ‘Wereld onveiliger door Obama’
‘Uiteindelijk zijn het dus de overheden (niet de banken) die vechten om hun bestaan. Tussen najaar 2015 en
2017 zullen zij grote sociale onrust veroorzaken. We moeten ons ook zorgen maken over 21 november
2018, wanneer er een vergelijkbare piek is die eerder 9/11 in New York en de Griekse crisis in 2010
produceerde.’ ‘Obama heeft alles dat werd gedaan om de wereld een veiligere plaats te maken ongedaan
gemaakt. Met zijn sancties tegen Rusland heeft hij de Europese economie geruïneerd en een militaire
alliantie tussen Rusland en China gecreëerd. Op een conventioneel slagveld kan de VS Rusland misschien
verslaan, maar niet China.’ ‘Ondertussen wordt het de sterkste Europese economie, Duitsland, niet
toegestaan een sterk leger te hebben. Brussel heeft het nu over de vorming van een Europees leger, zodat
ze hun macht verder kunnen vergroten. Het draagt allemaal bij aan deze krankzinnigheid.’
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Brussel gaat bepalen wat u wel en niet mag (ver)kopen
‘Brussel zal het voortouw nemen en een einde maken aan cash geld zoals we dat nu kennen. We gaan de
volgende fase in van massale deflatie, geen hyperinflatie. Overheden zullen alles gaan controleren, en u zult
niet in staat zijn ook maar iets te kopen of verkopen zonder toestemming van de overheid. Dit is het
economische totalitarisme waar ik voor heb gewaarschuwd, en wat nu aanstaande is.’
Kapitaalcontroles
‘De volgende stap zijn kapitaalcontroles. Als de Europese regering zich realiseert dat cash niet kan worden
uitgebannen zonder dat de rest van de hele wereld dit tegelijkertijd ook doet, dan zal het geld nog veel
sneller uit Europa vluchten, waardoor de dollar naar gigantische hoogte zal stijgen. Ze zullen
hoogstwaarschijnlijk hetzelfde script volgen als in Cyprus, en valuta controles invoeren om te voorkomen dat
het geld over de grenzen verdwijnt.’
‘Teloorgang Westerse Beschaving’
‘De enige manier om uit deze ellende te komen is door de manier van denken te veranderen. Dit is het echte
gevecht. Ik heb al veel vaker gezegd dat degenen die hyperinflatie voorspellen er compleet naast zitten. We
zullen bidden om inflatie voordat alles tot een einde komt. We bevinden ons in de teloorgang van de
Westerse Beschaving, en dat komt volledig door alle schulden en door overheidsjuristen die denken dat ze
als dictators nieuwe wetten kunnen opstellen.’
‘Als u de aard van het beest waartegen wij strijden begrijpt, dan zal u NIET verbaasd zijn en leren van de
geschiedenis, ook als we gedwongen zijn om toe te kijken dat anderen die herhalen.’
Xander - (1) Martin Armstrong (via Infowars)

Google gaat nu echt veel te ver!
Zo langzamerhand is alom bekend dat Google, voor wat betreft privacy van gebruikers, ongeveer alle regels
aan hun laars lapt. Nu lijkt het dat ze toch geweldig de fout in gaan door het online publiceren van privéadresgegevens van mensen.
Via een lezer (dank!) werden wij opmerkzaam gemaakt op een nogal schokkend verhaal op de website
Dutchsinse.com
De eigenaar van deze site is behoorlijk overstuur omdat hij een aantal dingen heeft ontdekt over de manier
waarop Google met de privégegevens van mensen omgaat en waar hij op zijn zachtst gezegd niet erg blij
mee is.
Hij kwam daar achter door het intikken van Youtube gebruikersnamen in programma’s zoals Google Earth
en Google Maps.
Wanneer je dat doet dan komen de meest bizarre dingen tevoorschijn waaronder in sommige gevallen zelfs
privéadressen en mobiele telefoonnummers.
Zo kwam er in het geval van de eigenaar van Dutchsinse bij het intikken van de naam van zijn backupkanaal op Youtube zijn privéadres tevoorschijn.
Voor zijn Youtube partner was het nog erger want daar verscheen zelfs zijn mobiele telefoonnummer
prominent in beeld.
Daarna zijn ze verder gaan experimenteren met een aantal bekende namen zoals die voorkomen op
Youtube. En dan blijkt dat Google eveneens een link maakt met de dingen waar zij de afgelopen dagen over
hebben gesproken of geschreven.
Zoals in het geval van de bekende Youtube gebruiker Dahoboo77 kwam er na het intikken van zijn
gebruikersnaam de naam en het adres van het CDC (Centre for Disease Control and Prevention) in Amerika
tevoorschijn.
Bij Dutchsinse zelf komt CERN in Zwitserland tevoorschijn omdat dit is waar hij in online commentaren de
afgelopen dagen over heeft geschreven.
Bij een andere gebruiker, professordoom 1, komt de Wall Mart in Californië naar voren.
Allemaal omdat dit dingen zijn waar ze de afgelopen dagen online over hebben gechat of geschreven.
Het lijkt er dus op dat Google dat soort informatie oppikt en vervolgens koppelt aan Google Earth en Maps.
Dat verklaart nog steeds niet waarom is sommige gevallen privéadressen en -telefoonnummers tevoorschijn
komen.
De bedoeling van een gebruikersnaam op kanalen zoals Youtube is om je een gevoel van anonimiteit te
geven. Op deze manier heeft dat weinig zin want Google zorgt wel dat al je privégegevens op straat komen
te liggen.
Het betekent ook dat ze dingen van Facebook oppakken en koppelen aan hun eigen programma’s, zoals
commentaren die je daar plaatst.
Dat houdt nu in dat het opeens een heel ander spel wordt. Zou jij nog dingen op internet plaatsen via je je
gebruikersnaam als je zou weten dat iedereen met één druk op de knop je privégegevens boven water kan
halen en bij wijze van spreken morgen bij je op de stoep kan staan?
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Duidelijk is dat Google in het geval van het publiceren van privéadressen en -telefoonnummers zwaar in
overtreding is, zelfs van hun eigen richtlijnen waarin ze beloven je privégegevens goed te zullen bewaren.
De vraag is uiteraard of Google iets gaat doen om dit probleem te herstellen en/of de mensen gaat
compenseren die misschien gedwongen worden om bijvoorbeeld een ander telefoonnummer aan te vragen.
Bron: Dutchsinse

Judicial Watch presenteert bewijs enorme leugens Obama
‘Obama zou nooit herkozen zijn als Amerikaanse volk van deze leugens geweten zou hebben’
Twee van de grootste leugenaars die er ooit in Washington
rondliepen: Barack Hussein Obama, en zijn gedoodverfde
opvolger Hillary Clinton.
Het zou de meest transparante regering worden ooit, zo
beloofde hij in zijn verkiezingscampagne in 2008. Anno 2015 is
exact het tegendeel gebleken: nog nooit misleidde,
manipuleerde en loog een president zo vaak als Barack Hussein
Obama. Kort nadat de gevierde onderzoeksjournalist Seymour
Hersh onthulde dat Obama had gelogen over de dood van Osama bin Laden, komt de onafhankelijke
‘waakhond’ Judicial Watch met een vernietigend rapport over de president en zijn toenmalige minister van
Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, die meerdere malen glashard blijken te hebben gelogen over de
terreuraanslag op het consulaat in Libië in 2012.
Judicial Watch had met beroep op de Amerikaanse versie van de Wet van Openbaarheid Bestuur de
officiële documenten opgevraagd over de aanslag op het consulaat in Benghazi op 11 september 2012.
Daar moest de organisatie twee jaar op wachten, maar onlangs werden ze eindelijk vrijgegeven.
Wat blijkt: de regering Obama wist al van meet af aan dat de aanslag het werk was van Al-Qaeda terroristen.
Toentertijd weigerde Obama wekenlang zelfs maar van een terreuraanslag te spreken, en hielden hij en
Clinton vol vooraf geen enkele waarschuwing van een op handen zijnde aanval te hebben gekregen.
Drie enorme leugens
Twee grote leugens, want het Witte Huis ‘wist uren van tevoren dat aan Al-Qaeda verbonden terroristen al
dagenlang de aanslag in Benghazi wilden plegen, om zoveel mogelijk Amerikanen te vermoorden’, aldus
Judicial Watch. Bovendien werd het hoofdkwartier opgezet en bewapend met behulp van de Moslim
Broederschap, de islamistische terreurorganisatie die toen openlijk door Obama werd gesteund.
Leugen nummer 3 kwam eveneens aan het daglicht: hoewel hij het ontkende, bleek Obama heel goed op de
hoogte van de Libische wapens –waaronder honderden houwitser-raketten- die vanuit Libië naar Syrië
werden verscheept. Die wapens werden aan de islamistische rebellen gegeven om te vechten tegen het
regeringsleger van president Assad.
‘Obama geen president meer als Amerikanen deze leugens wisten’
‘Deze documenten zijn verbijsterend,’ gaf Judicial Watch president Tom Fitton als commentaar. ‘Geen
wonder dat we nog meer rechtszaken moesten aanspannen en er meer dan 2 jaar op moesten wachten. Als
het Amerikaanse volk de waarheid had geweten, namelijk dat Barack Obama, Hillary Clinton en andere
topofficials van de regering meteen wisten dat de aanval in Benghazi een Al-Qaeda terreuraanslag was, en
dat ze hier over logen en dit in de doofpot stopten, dan zou Mitt Romney nu wel eens president geweest
kunnen zijn.’
‘Waarom bleef Obama Moslim Broederschap steunen?’
‘En waarom bleef de regering Obama de Moslim Broederschap steunen, zelfs nadat men wist dat deze
groep was verbonden met de terreuraanslag in Benghazi en met Al-Qaeda? Deze documenten wijzen ook
op een connectie tussen de instorting van Libië en de oorlog van ISIS, en bevestigen dat de VS opmerkelijke
details wist over het transport van wapens van Benghazi naar de Syrische jihadisten.’
‘Doofpot Benghazi schandaal jarenlang voortgezet’
‘Deze documenten laten zien dat de Benghazi-doofpot jarenlang is voortgezet, en nu enkel wordt onthuld
door onze onafhankelijke rechtszaken. Het Benghazi schandaal is zojuist veel erger geworden voor Barack
Obama en Hillary Clinton.’
De Wall Street Journal schreef vandaag dat Hillary’s medewerkers openlijk de vrijgave van de documenten
hebben geblokkeerd, terwijl ze wettelijk verplicht waren om deze te openbaren. Desondanks is Hillary
Clinton nog steeds de gedoodverfde favoriet om eind volgend jaar Barack Obama op te volgen als president
van de VS. En kan Obama in het goedgelovige Europa nog steeds geen vlieg kwaad doen, zeker niet bij de
media, die deze onthullingen tot nu toe totaal negeren.
Xander - (1) Infowars
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Watercrisis gaat veel verder dan alleen Californië
Wat gaan de Amerikanen doen wanneer al het water eenmaal
weg is?
Dankzij de ergste droogte in meer dan 1.000 jaar krijgt de
westelijke helft van het land te maken met de grootste
watercrisis die Amerika ooit heeft meegemaakt.
Het grote waterreservoir, Lake Mead, staat nu op de laagste
stand sinds de Hoover Dam werd gebouwd in 1930. Er zijn
inmiddels verplichte waterrantsoenneringen ingesteld in
Californië en er zijn nu zelfs uitgebreide berichten van mensen
die water stelen in de gebieden die het ergst zijn getroffen.
En dit is slechts het begin van een wereldwijd fenomeen.
Op dit moment probeert men in een wanhopige poging om zaken min of meer normaal te houden water in
een onvoorstelbaar hoog tempo uit de grond te pompen. Wanneer dat niet te vervangen grondwater
eenmaal is verdwenen, is het moment waarop de echte crisis zal beginnen aangebroken.
Wanneer deze al meerdere jaren durende droogte aanhoudt en de megadroogte zal worden waarvoor veel
wetenschappers al hebben gewaarschuwd, zal het leven voor vele miljoenen Amerikanen drastisch
veranderen en zullen de meesten worden gedwongen om een andere plek te vinden waar ze kunnen wonen.
Een analyse van de boomringen heeft aangetoond dat er sinds 800 geen driejarige periode is geweest
waarbij de regenval in Californië zo laag is was en de temperaturen zo hoog als in de periode 2012 tot 2014.
Ooit was een groot deel van de staat Californië woestijn en een groot deel zal opnieuw woestijn worden.
Hetzelfde geldt voor Arizona en Nevada. Omdat de twintigste eeuw één van de natste was in ongeveer
1.000 jaar dacht iedereen dat deze gebieden wel veilig zouden zijn en werden er megasteden gebouwd
zoals Las Vegas en Phoenix. Er was natuurlijk geen rekening gehouden met geo-engineering; in ieder geval
niet door de goedwillende mensen die er gingen wonen, noch met de planeet Nibiru.
Het waterniveau in Lake Mead heeft opnieuw een laagterecord bereikt en de autoriteiten hebben
gewaarschuwd dat er heel binnenkort waterrantsoennering zal volgen voor Arizona en Nevada.
Dan is er de grote en machtige Colorado rivier. Wist je dat deze al niet meer de oceaan bereikt? Meer dan
40 miljoen mensen zijn afhankelijk van deze rivier voor water en omdat de Colorado rivier langzaam
opdroogt, worden ook hier enorme hoeveelheden water uit de grond opgepompt in een poging de schijn
hoog te houden dat er niets aan de hand is.
Mensen van Denver tot en met Los Angeles zijn afhankelijk van watertoevoer via deze rivier. Wanneer
eenmaal een officiëel watertekort wordt afgekondigd, zullen de boeren in Arizona de hoeveelheid water die
ze uit de grond oppompen opvoeren om de effecten van de rantsoennering te verzachten.
In het midden van het land is er ongeveer hetzelfde probleem. Boeren pompen zo snel water uit het Ogallala
aquifer dat een watercrisis de komende jaren gegarandeerd lijkt.
Er was een tijd dat niemand zich zorgen maakte over water, maar dat is nu compleet anders geworden.
Mensen kijken nu naar water als iets waardevols en uiteraard krijg je dan dieven.
Zo bleek in april dat er geweldige hoeveelheden water ontbraken in de Sacramento-San Joaquin Delta en
werd een officiëel onderzoek ingesteld naar deze diefstal.
Deze Delta voorziet 23 miljoen inwoners van Californië van water alsmede miljoenen hectare
landbouwgrond.
In februari werden een aantal huiseigenaren in Modesto in Californië beboet met 1.500 Dollar voor het halen
van water uit een kanaal. In de stad North San Juan stalen dieven honderden liters waters uit een tank van
de brandweer.
Natuurlijk heeft deze komende en voortdurende watercrisis ook een groot effect op de voedselvoorziening.
Meer dan 40 procent van alle Amerikaans fruit en groente komt uit Californië.
Waar we in eerste instantie dachten dat de watercrisis zich zou beperken tot Californië, zo blijkt nu dat het
hele westelijke deel van het land gevaar loopt straks helemaal zonder water te zitten.
Zo zie je dat je via beheersing van het klimaat en het veroorzaken van bepaalde luchtstromen ervoor kunt
zorgen dat mensen straks gedwongen worden naar bepaalde gebieden te verhuizen, waar de nieuwe
Agenda 21 woningen op hen staan te wachten.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9291:watercrisis-gaat-veel-verderdan-alleen-californie&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Einde contant geld is begin dictatuur
by admin · 14 januari 2011
Stel je voor: de overheid is niet blij met je subversieve weblog met
samenzweringstheorieën en besluit je bankrekening te blokkeren. Dan
word je op een morgen wakker en wilt naar de winkel om inkopen te
doen. Je pinpas weigert. Je kunt in geen enkele winkel meer wat kopen.
Geen kleding, geen voedsel, zelfs geen gebakken vis of Vietnamese
loempia.
De stand van zaken
Dit is geen paranoïde fantasie, maar werkelijkheid over een paar jaar. De eerste supermarkt die geen
contant geld meer accepteert is al een feit; de brancheorganisatie van supermarkten wil dat in 2014 nergens
meer contant geldwordt geaccepteerd.
Cui bono?
Giraal geld wordt er nu in hoog tempo doorheen gedrukt omdat er een aantal machtige groepen zijn die daar
veel belang bij hebben.
Contant geld heeft veel vijanden en maar één vriend: u, de consument.
Uiteraard is vooral de banksector erg blij met deze ontwikkeling: hiermee krijgen banken volledige greep op
alle geldstromen. De oude sok is definitief exit. Banken krijgen de beschikking over een tweede product
naast geld: de volledige betalingsdata van klanten. Een goudmijn die alleen al in Nederland tientallen
miljarden waard is. Contant geld vinden banken maar lastig, daar moeten ze dure geldtransporten voor laten
rijden en ze krijgen er niets voor terug.
Datzelfde geldt voor de overheid. Zwart geld verdienen is straks domweg technisch onmogelijk, tenzij je een
brievenbusfirma in een Caraïbische eilandstaat hebt gevestigd wat buiten bereik ligt voor mensen met
minder dan een halve ton per jaar inkomen. Contant geld is nergens meer te besteden, van iedere burger is
precies bekend hoeveel deze verdient, waar hij of zij het geld aan uitgeeft en wanneer. Kortom: alleen door
te emigreren is te ontsnappen aan de hoge belastingdruk en overige overheidsbemoeienis.
Rookt of drink je teveel? Of eet je teveel vet vlees? Op een avond verschijnt er een begripvolle dame aan de
deur die graag een indringend gesprek wil hebben met de boosdoeners.
Door slimme data mining kunnen rechercheurs snel allerlei belastende informatie boven water krijgen om
verdachten mee te kunnen pakken (wat deed jij in dat motel in Valkenswaard op drie december met die fles
champagne?) of te chanteren. Kortom: een zegen voor belastingdienst, politie en wat er in Nederland
doorgaat voor justitie.
Ook krijgt de overheid nu een absoluut wondermiddel in handen om een vervelende klokkenluider of
dissident (denk aan de affaire-Oltmans) aan te pakken. Slot op de bankrekening en hij of zij kan geen stap
meer zetten.
Ook voor winkeliers is giraal of chartaal geld ideaal: dit geld is namelijk niet te roven, stelen of achterover te
drukken door oneerlijk personeel. Uit onderzoeken blijkt dat consumenten veel meer geld uitgeven als ze
niet contant betalen maar pinnen. Het koopgedrag van klanten levert onschatbaar waardevolle
klantinformatie.
Klanten die veel energiedrankjes als Red Bull drinken zijn bijvoorbeeld over het algemeen testosteronrijke
adrenalinejunks (de extreem zoete smaak is voor mensen met verfijnder smaakpupillen ondraaglijk). Je
vriendje van de zakenclub met een kartbaan is dus zeker heel geïnteresseerd in een uitdraai met
adresgegevens van Red Bull-adepten. En nu we toch bezig zijn: de autoverzekering ook, om ze met een
plotselinge premieverhoging uit hun bestand te kunnen gooien want tot deze groep horen veel beruchte
brokkenpiloten. Kortom: zowel banken, winkeliers als overheid hebben er daarom belang bij dat de
consument zo snel mogelijk overstapt op digitaal geld.
Wie is slachtoffer van giraal geld?
Giraal geld klinkt, kortom, te mooi om waar te zijn en dat is het dan ook. Er is namelijk een belanghebbende
die voornamelijk met nadelen wordt opgescheept: de consument.
Veel politiewerk wordt overbodig als letterlijk alle geldstromen via de
computers van de bank lopen.
Die schiet uiteraard weinig op met tientallen procenten hogere uitgaven,
een reclamebombardement en de nog grotere wurggreep die de
overheid en bancaire sector straks op zijn inkomen hebben.
Er zijn maar twee, betrekkelijk kleine, voordelen die er uiteraard door de
digitaal-betalen lobby keer op keer door middel van spotjes op de
televisie in worden geramd. Beroven van mensen heeft geen zin meer
en wisselgeld is ook geen probleem meer.
Daartegenover staan enorme nadelen.
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Kom je om welke reden dan ook in conflict met een onderdeel van de overheid of de banken, dan kan je
digitaal dood worden verklaard. Je bent dan een illegaal in eigen land geworden. Je zult in leven moeten
blijven wat andere mensen je – met gevaar voor eigen have en vrijheid – toestoppen. Want uiteraard kan de
overheid straks precies in de gaten houden hoeveel levensmiddelen en water iemand gebruikt…
Wat kan ik als consument doen?
Weersta de lobby. Betaal zoveel mogelijk contant. Boycot supermarkten en andere winkels waar alleen maar
gepind kan worden.
Ook online ben je niet veilig: online banktransacties worden even goed in de gaten gehouden als
pintransacties.
Doe mee aan lokale gelduitwisselsystemen. Die besparen je overigens ook veel geld, je leven wordt er vaak
eens stuk leuker door en je leert veel mensen kennen.
http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/einde-contant-geld-is-begin-dictatuur/

En langzaam wordt cash-geld illegaal…!!
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-geld-eigenlijk-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..?
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 honderdEuro, 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..
En daar staan we dan.. Handig toch? Maar.. We staan in de rij voor ons
eigen geld.. Zelfs dát schijnen we steeds méér te vergeten.. Al was het
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maar door de claims die overheden leggen, op de vrijheden die jij met je EIGEN GELD hebt..!! En ja, daar
waar angst regeert, vinden mensen het vaak prima.. Want de overheid beschermt ons toch..?? Ja toch?
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:
 betrokkenheid kan hebben bij witwaspraktijken of andere illegale activiteiten (zoals bijv.
financiering van terrorisme)54
 is bedacht om de BSA te ontwijken of haar geïmplementeerde regelgeving.55
 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.
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 schreef Simon 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…
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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?
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’..!
http://stopdebankiers.eu/en-langzaam-wordt-cash-geld-illegaal/

Aardbevingen Nepal niet “normaal”
Zo lang mogelijk zullen autoriteiten er alles aan doen om de situatie in de wereld zo normaal mogelijk te
doen voorkomen.
Volgens een Indiase staatsmeteoroloog komt het zo goed als niet voor dat er zulke zware naschokken als nu
in Nepal zijn (5,7 op de Richterschaal), meer dan drie dagen na een aardbeving.
Het begint in Nepal op 25 april met een aardbeving van 7,8 op de schaal van Richter die aan duizenden
mensen het leven kost.
Vervolgens volgt er nog een zware van 7,3 op 12 mei, met in de dagen daarna diverse naschokken.
Afgelopen zaterdag, 16 mei, werd het land opnieuw opgeschrikt door een naschok met een kracht van 5,7
op de Richter schaal.
En dat is vreemd.
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Want, volgens staatsmeteoroloog A.K. Sen uit Bihar in Indië komt een naschok met een dergelijke grote
kracht zelden of nooit voor meer dan drie dagen na een aardbeving. Volgens Sen is het bovendien zeldzaam
dat deze naschokken groter zijn dan 4 op de schaal van Richter.
De vraag is dan ook: Wat is er aan de hand in Nepal dat er dit soort dingen gebeuren?
Het antwoord op dit alles moeten we waarschijnlijk zoeken in het bewegen van de tektonische platen.
Je kunt wel of niet geloven in wat Nancy Lieder van Zetatalk te vertellen heeft over de naderende
poolverschuiving en de komst van de planeet Nibiru alias Planet X, maar feit is dat zij de gebeurtenissen in
Nepal al lang geleden heeft voorspeld.
Al in 2002 beschreef ze hoe de tektonische platen zullen bewegen en tegen elkaar botsen op het moment
van de Poolomkering. In 2002 beschrijft ze hoe uiteindelijk de Indo-Australische plaat onder het Himalaya
gebergte zal verdwijnen, waardoor India in de oceaan verdwijnt evenals tweederde van het westelijk deel
van Australië.
Zij stelt nu dat er wat er gebeurt onderdeel is van dit proces.
Zo voorspelde ze in 2002: Het onmiddellijke effect van het bewegen van de enorme plaat waarop Europa ligt
alsook Rusland en het Nabije Oosten, wordt het sterkst gevoeld in Indië omdat daar het Himalaya gebergte
over India heen worden geduwd waardoor dit land in een oogwenk onder water zal komen te staan.
En in 2009:
Deze plaat is de rem omdat het moeilijk is om een plaat onder het massieve Himalaya gebergte te duwen.
Het totale gewicht van al die rotsen moet omhoog geduwd worden of het merendeel van de plaat onder het
gebergte geduwd. Dit deel van de wereld zal altijd voorop lopen met enorme aardbevingen, gevolgd door
aanpassingen in andere delen van de wereld.
De aardbeving in Nepal die officiëel (vaak wordt er in de
berichtgeving naar beneden bijgeschaald) een kracht van 7,9
had, had invloed op de botsing van tektonische platen. Dit was
onder meer zichtbaar door de reacties van de boeien in de
oceaan. Niet alleen bij die in de Indische Oceaan, maar ook die
boven de Filipijnse plaat en nog verder de Stille Oceaan op. In
2012 was er een onderhoudsmedewerker van dit soort boeien
die de klok wilde luiden om een bepaalde boei ineens met 700
meter omhoog kwam, die kort na deze gebeurtenis op vreemde
wijze om het leven kwam
Wat we op dit moment zien, is dat de platen stijf tegen elkaar
aan liggen en er geen ruimte meer is om te manoeuvreren. Dit
betekent dat de minste beweging in de Indo-Australische plaat
gaat zorgen voor een dominoeffect op andere platen.
Zo schreef Nancy Lieder in 1999:
Je zult zien dat omdat deze platen stijf tegen elkaar liggen er
een aardbeving in één plek als het ware wordt doorgegeven
naar een andere. Dit effect wordt door Nancy dominobevingen
genoemd. In plaats van maanden voordat de gevolgen in een
ander deel van de wereld worden gemerkt, gebeurt dit in feite nu
onmiddellijk. Dit zal worden ontkend door de media die hier geen
melding van zullen maken.
Dit verklaart ook waarom de US Geological Survey (USGS) zei
dat wereldwijd de seismografen “luidden als klokken”.
Meer indicaties die het verhaal van Nancy Lieder bevestigen:
Volgens berichten in de media is India binnen enkele seconden
na de eerste grote aardbeving eenderde tot drie meter naar voren geschoven onder Nepal, volgens een
Amerikaanse wetenschapper.
Na de eerste aardbeving bleek dat een groot gebied rondom de hoofdstad van Nepal, Katmandoe, ongeveer
een meter in hoogte was gestegen.
Zo past bovenstaand scenario in Nepal naadloos in de door Nancy Lieder voorspelde gebeurtenis. Wat dan
ook weer inhoudt dat de planeet Nibiru inderdaad waarschijnlijk dichterbij is dan wij denken.
Bron:
Zetatalk Newsletter
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9301:aardbevingen-nepal-nietnormaal&catid=37:wereld&Itemid=50
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RFID Chip: het wordt blijkbaar serieus (let op bevat schokkende beelden)
Terwijl we eerder al een verontrustend en schokkend artikel
publiceerden omtrent de (verwachte) ontwikkelingen rondom RFID
chips en hun toepassingen om bij mensen geïmplanteerd te
worden, is de wetenschap de complottheorie reeds voorbij
gestreefd. Inmiddels kunnen deze chips zo klein zijn als een
stofdeeltje en kunnen ze worden toegediend zonder dat u het merkt.
Niet overtuigd? Kijkt u dan maar eens naar onderstaande video:
Klaar voor de onderhuidse chip!?
Een chip die je gegevens draagt en die geimplanteerd kan worden, bv. in je hand. Een technologische
toepassing die inmiddels mogelijk is. Het heet de RfiD chip. Wat is het? Waarvoor wordt het gebruikt? Wat
zijn de voor en nadelen? En hoe moeten we deze ontwikkeling beoordelen als het gaat over ‘het teken van
het beest’?
In het NOS journaal van 11 december 2014 werd er aandacht besteed aan de zogenaamde RFID chip. RFID
staat voor radio frequency identification (Engels voor: identificatie met radiogolven) en met behulp van deze
radiotechnologie kunnen objecten in de nabije omgeving automatisch worden geïdentificeerd. De chip kan
zowel bij mensen als bij dieren onderhuids worden aangebracht en is in omvang niet veel groter dan een
rijstkorrel. Elke chip heeft een unieke identificatiechip en wordt steeds vaker gebruikt in kleding. De OVchipkaart omvat eveneens dezelfde chip. Een implantaat laten aanbrengen, wordt de laatste tijd steeds
populairder.
Media
Wereldwijd hebben ongeveer 2000 mensen een onderhuidse RFID chip laten implanteren. In verhouding
met de wereldbevolking is dit nog een gering aantal mensen maar dat neemt echter niet weg dat de chip
steeds meer aan populariteit wint. Met name in de media wordt de chip groots gepromoot als een technisch
hoogstandje en worden de gevaren vaak achterwege gelaten. Zoals gezegd heeft de NOS onlangs in een
nieuwsitem de RFID chip uitgelicht. NOS stagiair Erik liet vrijwillig een chip implanteren in zijn linkerhand.
Het implanteren werd gedaan door Tom van Oudenaarden, die eigenaar is van een piercingshop. Naar
eigen zeggen, is Tom zo goed als de enige in Nederland die de chip bij mensen laat aanbrengen en wordt
volgens hem de belangstelling alleen maar groter. Momenteel hebben 50 mensen de chip laten aanbrengen
in de winkel van Tom. De chip wordt tussen de duim en wijsvinger aangebracht. In het filmpje op de site van
de NOS kunt u zien hoe de chip geïmplanteerd wordt. Let op: de beelden kunnen als schokkend worden
ervaren.
Nog recenter, in een aflevering van RTL Late Night, was Amal
Graafstra te gast. Graafstra is een Amerikaans technoloog,
auteur en expert op het gebied van de RFID chip. Zijn interesse
voor de huidimplantaat begon in 2005. Hij zocht naar een manier
waardoor hij gemakkelijk toegang zou verkrijgen tot zijn kantoor
zonder daarbij steeds die vervelende sleutels mee te moeten
dragen. Alternatieven zoals de irisscan waren te duur en dus
besloot de techneut om de optie RFID in overweging te nemen.
Dit was al een bestaande en veelgebruikte manier om een
bijvoorbeeld een deur te openen. Geïnspireerd door dit idee
bracht hij zijn eigen variatie op de RFID chip uit. In plaats van de gebruikelijke chip op een pasje te plaatsen,
ontwikkelde hij een chip die onderhuids bij mensen geplaatst kan worden. Graafstra heeft niet één maar
twee chips in zijn lichaam geïmplanteerd; elk een in zijn hand. Dat hij hier maar al te graag mee rond
paradeert, demonstreerde hij in de talkshow van Humberto Tan. In het filmpje kunt u zien hoe de chip
geïmplanteerd kan worden en welke koddige truuks u kunt uithalen met deze implantaten. Wederom het
advies vooraf: de beelden kunnen schokkend zijn.
Amerika
In Amerikaanse staten die grenzen aan Canada of Mexico wordt reedsgeëxperimenteerd met de chip. Het
Ministerie van Defensie in Amerika promoot de chips door de mensen mee te geven hoeveel tijd zij wel niet
kunnen besparen bij de douane of grenscontroles. De chip zendt een signaal uit dat binnen een straal van
10 meter opgepikt kan worden. Een antenne bij de grenswacht ontvangt het signaal en stuurt de gegevens
op naar database van Homeland Security. Na de aanslagen van 11 september heeft de Amerikaanse
overheid het gebruik van paspoorten met RFID chips op grote schaal onder de aandachtgebracht bij het
Amerikaanse volk. Het passeren van de douane zou eveneens veel gemakkelijker verlopen en de veiligheid
van de Amerikaanse grenzen zou op deze manier gewaarborgd worden.
Gezondheidszorg
De technologie achter de RFID chip heeft ook z’n nadelen in de gezondheidszorg. In een artikel van de
Journal of the American Medical Association (JAMA) kwam naar voren dat op afstand leesbare chips
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medische apparaten kunnen verstoren. Het initiatief kwam van ons eigen Ministerie van Volksgezondheid. Er
werden verschillende tests gedaan in operatiekamers en op de afdeling Intensive Care in het Academisch
Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam.
De British Veterinary Association (BVA) en de American Veterinary Medical Association (AVMA) hebben
onderzoek gedaan naar de mogelijke risico’s van RFID op de gezondheid van mensen. In laboratoria
werden meer dan tien miljoen dieren, verspreid over Amerika en het Verenigd Koninkrijk, geïnjecteerd met
een RFID chip. Ook bij muizen werd een implantaat aangebracht en bij deze dieren ontwikkelde zich
kwaadaardige tumoren. De link werd al gauw gelegd naar de gezondheidsrisico’s bij mensen indien zij de
onderhuidse chip zouden laten implanteren. De BVA en de AVMA zijn er echter van overtuigd dat er, buiten
experimenten om, geen bewijs is voor risico’s bij mensen. Sinds 2004 heeft de American Food & Drug
Administration (FDA) het gebruik van geïnjecteerde chips goedgekeurd.
Tegenwoordig worden patiënten steeds vaker voorzien van een chip om het proces van medisch herstel en
het gebruik van medisch apparatuur te kunnenpeilen. Dit kan door middel van een ingebouwde chip in pillen
die geactiveerd wordt wanneer de pil de maag bereikt. Verder is het gebruik van een RFID paspoort niet
ongebruikelijk. Een dergelijk paspoort fungeert als een soortement van identificatiedocument met daarin een
medisch dossier van de persoon in kwestie en is dus niet onderhuids. In het rapport van JAMA kunt u het
algehele onderzoek tot in de details teruglezen.
De Bijbel
In het Woord van God wordt verwezen naar het merkteken van het beest in onder andere het laatste
Bijbelboek Openbaring. In hoofdstuk 13 vanaf vers 15 lezen we:
En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het
beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En
het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een
merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of
verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de
wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn
getal is zeshonderd zesenzestig.
Deze passage alsook het boek Openbaring zelf duidt op de Eindtijd. De RFID chip zou momenteel al voor
een deel kunnen voldoen aan hetgeen voorzegd is in bovenstaande passage. Een chip in het voorhoofd is
vooralsnog niet de standaard, maar in de handen is het overduidelijk in gebruik. Ook heeft de chip tot doel
het kunnen kopen van een product of dienst.
De antichrist zal het verplicht maken dat een ieder zijn merkteken zal moeten dragen. Wie hier geen gehoor
aan geeft, zal worden gedood. Niemand ontkomt eraan.
En nu?
Stelt u zich het volgende voor. U koopt een product in de winkel die een chip bevat. U bent hier vooraf niet
van op de hoogte gebracht. Vanaf het moment dat u de winkel verlaat, kunt u in principe tot op de voet
gevolgd worden door de organisatie die achter deze chip steekt. De privéschending gaat nog een stapje
verder wanneer u het product afrekent met een pinpas of creditcard. De aankoop van het product, en
daarmee de chip met een unieke ID, kan dan gekoppeld worden aan uw persoonlijke identiteit. Verder
bestaat er ook de angst dat onder andere de overheid personen kan volgen. Identificatiedocumenten zoals
paspoorten omvatten een geïntegreerde RFID chip. De kans bestaat dat regeringen en inlichtingendiensten
hiervan misbruik kunnen maken en mensen kunnen volgen.
De media begint steeds meer de chip te promoten en het gebruik ervan aan te moedigen. Het is opvallend
dat er weinig wordt verteld over de gevaren en risico’s na het implanteren van de chip. De chip bevindt zich
nog in een experimenterende fase, ondanks het gebruik van ruimschoots 2000 mensen wereldwijd. De
gevolgen zijn vooralsnog niet allemaal in kaart gebracht. Wel brengt het privacygebonden risico’s mee die de
privésfeer van mensen aantast. Het wordt gevaarlijk als de Staat kan meekijken met haar burgers en elke
stap die zij zetten, kunnen volgen. Dit geldt niet alleen voor de overheid maar ook voor kwaadwillende die
andere eenvoudig kunnen volgen. Ook in de gezondheidszorg is de chip niet veilig als het gaat om
apparatuur dat niet geschikt is voor het signaal dat RFID uitzend.
Denkt u dat mensen net als dieren geïnjecteerd moeten worden met een onderhuidse chip zodat ze overal
gevolgd kunnen worden? Wees er van bewust dat deze chip in de nabije toekomst steeds meer zal worden
gepromoot. Eerst door middel van een vrij luchtige manier, zoals nu reeds in gang is gezet. Het is een
technisch hoogstandje en men kan er veel handige dingen mee die ook nog eens tijdbesparend zijn.
Vervolgens wordt de druk iets groter totdat het verplicht wordt. Neemt u als voorbeeld de bank en –pinpas.
Dit betaalmiddel heeft dezelfde procedure verlopen. Eerst wat het een hebbedingetje en nu moet iedereen er
mee lopen. Geeft u alstublieft niet toe aan de vermeende gemakzuchten die met deze chip komen. Eens u
gechipt bent, wordt u slaaf van de Staat.
De stelling is: ‘de nieuwe technologie zoals de implanteerbare-chip is een ‘geweldige mogelijkheid’
Bernadette van den Berg – van de Christen Unie heeft zich enkele jaren geleden grondig in verdiept en een
rapport geschreven. Zij belicht de politieke kant.
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Ds. Willem Glashouwer, auteur van het boek ‘Zie hij Komt’ over Openbaringen belicht de ontwikkelingen
vanuit theologisch en historisch perspectief. En Eppo Bruins voorzitter van Forum C en directeur van
Stichting STW, die nieuwe technologie mogelijk maakt.
en Vincent Böhre van privacy organisatie ‘Privcay First’. Zij verwijzen naar een thriller waarin de vraag over
acceptatie van een geimplanteerde chip ‘Advocaat van de Waarheid’ van Adriaan Bos.
Over de mogelijkheden die er inmiddels zijn: Ted Ex talk over biohacking (in het engels). dit gaat o.a. over
de RfiD technologie. Een proef in NL afgelopen september, kregen 8 mensen een chip in de hand. Kijk hier
naar een korte reportage van Editie.nl
http://stopdebankiers.eu/rfid-chip-het-wordt-blijkbaar-serieus-let-op-bevat-schokkende-beelden/

RFID Chip: het wordt blijkbaar serieus (deel 2)
De FDA, een van ‘s werelds meest criminele fascistische
organisaties, op handen gedragen door de Nederlandse
Gezondheidsraad, GGD, RIVM, ministers van Volksgezondheid (en
ongetwijfeld Tros Radar) beoogt i.s.m. Obama chip-implantatie voor
elke Amerikaan. Zogenaamd voor de gezondheid. Wat er niet bij
wordt verteld, los van de NWO strategie er achter van
totaalcontrole, is dat de randvoorwaarde voor het laten
functioneren van RFID-chips het in stand houden van een gigastralingsdeken van microgolven is. Bijna niemand snapt dit verband, deze correlatie Wi-Fi (e.a.) –
RFID-chip.
Wi-Fi wordt niet voor niets zo agressief opgedrongen. Deze straling veroorzaakt spin-inversie >
mitochondropatie > de wortel van ongeveer alle denkbare gezondheidsklachten van obesitas tot
hypersensitiviteit, van alle soorten kanker tot talloze psychische problemen.
En zo speelt met dank aan Oprah Winfries en Zbigniew Brzezinski’s lieveling Obama de bal straks rond:
Iedereen (want de EU-commissarissen zullen de VS-lees Bilderberg/Zbigniew Brzezinski- klakkeloos volgen,
zeker nu ze vingerafdruk-in-paspoort-Pechtold naar voren schuiven) wordt gechipt met als smoes dat het
voor verbetering van de gezondheid is > dat kan alleen i.s.m. een giga-stralingsveld dat een gigagezondheidsschade aanricht > de media weigeren al 10 jaar structureel serieus over stralingrisico’s te
publiceren/uit te zenden onder druk van grote adverteerders als telecom en farmacie en Den Haag > de
zorgmaffia, die al jaren een agressieve gepolitiseerde en liefst gemilitariseerde “gezondheidszorg” oplegt
wordt door al die gezondheidsklachten nog steeds machtiger en daarmee de NWO-elite die iedereen als
ruwe grondstof voor hun zieke psychopate aberratiebevrediging gebruikt en wil blijven gebruiken.
Vermeldenswaard is dat Alexander Pechtold, die boos wegloopt als je hem vraagt waarom hij met
belastinggeld op een privéreisje naar Bilderberg gaat, in een radio-uitzending ooit zei dat hij er trots op was
zo aan ons nieuwe zorgstelsel te hebben bijgedragen. Jullie weten wel, dat zorgstelsel dat hoge winsten
voor verzekeraars beoogt die nu door Bilderberger Schippers door ons strot is geduwd, en mogen die
grootverdieners ook voor iedereen de goedkoopste arts uitkiezen.
Natuurlijk ben ik een groot voorstander van zaken in rede en met gezond verstand en gevoel naar
menselijke oplossingen leiden. In ogenschijnlijk groot contrast hiermee garandeer ik echter dat ik geweld zal
gebruiken op de eerste de beste GGD-er die mij of mijn kind zo’n chip probeert in te planten. Ik hoop dat alle
vaders in NL en elders zo zullen reageren: een keer je mannelijkheid tonen! Onverschillig wat de
persoonlijke risico’s of gevolgen zijn, want het is de laatste kans die je zult krijgen. Er is niets te verliezen,
want de geschiedenis zal uitwijzen dat je beter dood kunt zijn dan gechipt door het systeem. Dat laatste zal
geen menselijk leven meer toelaten en helemaal geen mannelijk leven voor mannen die een totale
identiteitsvernietiging zullen ondergaan na de afkalving van mannelijkheid die het consumentisme al voor
haar rekening nam. (welke zak gaat er nu voor de deur van een winkel liggen om de nieuwste iPad te
bemachtigen???) De meeste mannen zijn duffe slappe laffe systeemwatjes geworden, maar mannen
hebben meer dan ooit de plicht hun mannelijke homeostase in te nemen en in te zien dat je achter dit
systeem scharen het toppunt van onmannelijkheid is, het toppunt van lafheid en obsceniteit. Mannelijkheid
ligt in het kunnen staan voor een ethische keuze en plicht en de bescherming van een humane toekomst
voor onze kinderen en een leefbare Aarde. Onwrikbaar, Oncurrumpeerbaar. Angstloos. Een lul hebben is
niet genoeg om man te zijn.
Mensen zijn prachtig. Menselijke samenleving met alle kleur, talent en bruisende diversiteit is prachtig. De
Aarde en leven is schitterend en een ongekend wonder. Kinderen zijn heilig. Helaas moet dat soms
verdedigd. worden…
Lees ook RFID chip wordt blijkbaar serieus deel 1
Bron: Benjamin Adamah
http://stopdebankiers.eu/rfid-chip-het-wordt-blijkbaar-serieus-deel-2/

N I E U W S B R I E F 2 2 4 – 3 1 M E I 2 01 5 – P A G . 1 3

RFID chip: Gechipt of verknipt? (deel 3)
Gisteren lazen we een artikel dat de oplossing zou kunnen bieden bij het
herkennen van zgn. asielzoekers in de EU. Vandaag zijn de grenzen zo
lek als een vergiet. Het Dublin-akkoord wordt nauwelijks toegepast. De
gelukzoeker dient zijn aanvraag in te dienen bij de overheid van het
eerste Schengenland dat hij betreedt, tenzij de EU-potentaten ervan
uitgaan dat de kandidaat-verrijker daar niet van een ‘menswaardige’ opvang kan genieten. Dan mag hij op
groenere weiden verblijven.
Dus, doorschuiven maar, zoals ze in Italië en Griekenland al jaren doen, naar genereuzer gastlanden. Een
afgewezen asielzoeker probeert het dan maar zonder noemenswaardige problemen in een ander EU-land.
Geen nood, een oplossing is op komst. Men kan een chip onder de huid inplanten met alle gegevens van de
‘vluchteling’. Onwaardig? Respectloos? Zelfs onmenselijk? Tja, bij honden en paarden vindt men dit
doodnormaal. Slecht voorbeeld? Het zijn ‘slechts’ dieren, horen we de criticasters zeggen. Men vergeet
gemakshalve dat er in de menselijke geneeskunde toch ook gebruik gemaakt wordt van implantaten!
Een Zweeds bedrijf past dit reeds toe. Niet op asielzoekers, godbeware, het huis zou te klein zijn, maar wel
op werknemers als alternatief voor een toegangspas.
De kleine chips, ongeveer ter grootte van een rijstkorrel, worden onder de huid van de hand geplaatst en
daarna gebruikt om via RFID (identificatie met radiogolven) deuren te openen of om diensten in de bedrijven
te bedienen, zoals bv. toegang tot de computer of een kopieermachine.
Stel nu – we komen terug op de identificatie van asielzoekers – dat dit door het Europees Hof van de
Mensenrechten niet afgeschoten wordt wegens… nu ja, schending van… dat iedereen die de EU-grenzen
overschrijdt, asiel en pampering aanvraagt, dit bij het eerste bezoek bij een plaatselijk Ellis Island onder de
huid ingeplant krijgt, dan is het doodsimpel hen, die zich niet aan de hand van die chip kunnen identificeren,
te weigeren. Jarenlange asielprocedures worden dan overbodig. Bij een weigering van de inplanting, wordt
de asielaanvraag onmiddellijk verticaal geklasseerd. Deze chip in combinatie met vingerafdrukken geeft een
grote zekerheid omtrent de identiteit. In combinatie, want we mogen ons dan wel aan een zwarte markt van
chips verwachten.
We maken ons geen illusies. Het huilen van de meute over een ontoelaatbare ‘nazimethode‘ zou zelfs groter
zijn dan de voetbalhysterie voor de wereldbeker. Wat we willen aantonen is dat er heus wel methodes zijn
om de import te beperken. Onze portemonnee gesloten houden is naar het schijnt ook hoogst effectief.
BBC
Technologie: Swedish Cyborgs
http://stopdebankiers.eu/rfid-chip-deel-3-gechipt-of-verknipt/

De leugens rondom de dood van Osama Bin Laden…
Seymour Hersh
Journalist en Pulitzerprijswinnaar Seymour Hersh zegt dat president Barack Obama liegt over de dood van
Osama bin Laden en dat de ‘heldhaftige inval’ van Navy Seals in Bin Ladens ‘compound’ in Pakistan een
fabeltje is.. We zijn 4 jaar verder, nadat Obama op 2 mei 2011 trots bekendmaakte dat staatsvijand nummer
1, Al-Qaida-leider Osama bin Laden, was gedood. Maar het officiële verhaal van het Witte Huis, over de
heldhaftige, ‘puur Amerikaanse’, operatie in Pakistan is in de voorbije jaren verder uitgediept en er zitten
weer téveel haken en ogen aan het verhaal, om het zomaar weer te slikken als zoete koek…
In de London Review of Books schrijft topjournalist Seymour Hersh, op gezag van een niet nader genoemde
hooggeplaatste medewerker van de Amerikaanse geheime dienst (!!), dat het officiële verhaal heel wat
leugens bevat..! In het artikel opent Hersh genadeloos met de volgende zin:
“Het verhaal van het Witte Huis zou kunnen zijn geschreven door Lewis Carroll: zou Bin Laden, het doelwit
van een massale internationale jacht, echt beslissen dat een verblijf in stadje op 60 kilometer van Islamabad
nou écht de veiligste plaats zou zijn om te leven en al-Qaida-operaties te leiden? Of, zoals de Amerikanen
het zeiden: ‘Hij verborg zich in het open veld’.
Zo wordt er gelogen over de grotere betrokkenheid van de Pakistaanse inlichtingendiensten en autoriteiten.
Want tot dusver moesten we volgens Amerikaanse autoriteiten geloven, dat er geen topmensen van de
Pakistaanse autoriteiten en inlichtingendiensten bij betrokken waren. Het verhaal gaat dat de VS OBL zou
hebben weten te lokaliseren, via een medewerker van de Pakistaanse geheime dienst. Hij zou, aldus
Seymour Hersh, een premie van US$ 25 miljoen hebben gekregen, in ruil voor het prijsgeven die plek.
http://www.wanttoknow.nl/politiek/9-11/de-leugens-rondom-de-dood-van-osama-bin-laden/
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De waarheid over de banken en waarom ze ongestraft uw
rekening mogen plunderen!
Ik daag elke directeur, voorzitter van raad van bestuur van
elke nationale bank, de BIS, de FED, IMF, Wereldbank, elke
bank CEO, elke (fiscale) advocaat, econoom, professor
economie, rechter, belastingambtenaar, koning of koningin,
senator, premier, minister van justitie of minister van
financiën uit om te bewijzen dat ik GEEN gelijk heb als ik de
volgende bewering lanceer. De onverbloemde waarheid, in
feite een juridisch steekspel, waar elke regering van op de hoogte
is!
De bank mag het volk kapot maken en leegzuigen met toestemming van (bijna) elke regering op
aarde!
Waarom durf ik dit te zeggen?
Omdat elke rekeninghouder verboden wordt om voor zichzelf te denken. Ze worden wijsgemaakt dat hun
rekeningen niet zouden kunnen worden geconfisqueerd, althans niet volledig, omdat ze zogenaamd
verzekerd zijn en hun regering op zal draaien voor de eventuele kosten om banken uit hun door zichzelf
veroorzaakte miserie te halen.
Voordat ik uit ga leggen waarom een bank ongestraft alle rekeningen op legale manier van iedereen kan
leeghalen, moeten alle lezers eerst een antwoord formuleren op onderstaande vragen. U kunt ook legaal
advies inwinnen bij politie, justitie of een advocaat om antwoorden te krijgen op gestelde vragen.
1. Als ik mijn geld bij een advocaat in bewaring geef, bijvoorbeeld om te beleggen op het juiste
moment, en de advocaat gebruikt mijn geld zonder me in te lichten, heeft de advocaat dan een
misdrijf gepleegd?
2. Stelt u voor, u bezit een waardevol schilderij en omdat u bang bent dat het wordt gestolen geeft u
het in bewaring bij een antiquair. Natuurlijk krijgt u een kwitantie van de antiquair en hij moet zich
aan de beloften houden voor in het in bewaring kunnen nemen van het schilderij. Nu verkoopt hij het
schilderij zonder het ooit aan u te hebben verteld en op een gegeven moment komt u terug met uw
kwitantie om als enige en echte eigenaar het schilderij op te eisen. Vraag uw advocaat of politie of
justitieambtenaar waar deze mensen zich aan hebben schuldig gemaakt.De antiquair om te
beginnen aan diefstal en oplichting. Degene die het schilderij heeft aangekocht krijgt heling aan de
broek en hopelijk voor hem heeft hij het schilderij niet doorverkocht want anders komt daar nog een
keer oplichting en heling bij.
Alles wat u moet onthouden is hierboven al gezegd. Diefstal, oplichting en heling.
We zullen nu uitleggen waar om een bankier ongestraft alle rekeningen van iedereen kan leeghalen op het
moment dat hij verkiest. En, dat is alleen om een faillissement te voorkomen van zijn bank. Ik ben ervan
overtuigd dat weinigen onder u heel weinig weten over bankzaken, zelfs politici die daar hele dagen voor ons
over beslissen en daardoor ook de grootste kemels schieten hebben er geen jota verstand van! Als het gaat
om Fractioneel Reserve Bankieren dan is er zowat niemand meer thuis. Zelfs de gouverneur van de
Nationale Bank is opperoplichter van België samen met de Eerste minister en de minister van financiën als
het gaat om Fractioneel Reserve Bankieren.
Van kinds af aan voeden ouders hun kinderen op om geld te sparen om op die manier later een appeltje
voor de dorst te hebben. Getrouwd geeft u diezelfde boodschap door aan uw kinderen. U stelt vertrouwen in
de bank en dat vertrouwen is absoluut. Uw geld in de bank levert zelfs intrest op! Als u uw geld terug wilt
gaat u naar de bank en vraagt het terug met de verdiende intrest. Nooit hebt u er bij stilgestaan dat u, door
geld op de bank te zetten, afstand hebt gedaan van uw geld waardoor de bank eigenaar is geworden van uw
geld. U hebt altijd gedacht dat u op alle momenten van de dag uw geld terug kon krijgen.
Maar zoals zo dikwijls blijkt bijna alles waar we in geloven en zelfs datgene waarvan we rotsvast zijn
overtuigd, leugens zijn. U bent geïndoctrineerd om deze leugens te geloven door de vele advertenties in
kranten en de wetenschap dat er een staatsgarantie bestaat waardoor uw geld bij de bank verzekerd is.
Maar, die staatsgarantie dekt niet alle geld in de bank. In België gaat het om hooguit 100.000 euro per klant
per bank. In de VS is dit $250.000. In Engeland £85.000.
Ook dat is natuurlijk een rookgordijn om uw vertrouwen te krijgen en behouden in de malafide bankhandel.
Vanaf het moment dat u geld stort op een bankrekening is de bank eigenaar van het geld, u hebt er niets
meer over te zeggen. Daarom hebben banken ook het ‘recht’ om u niet meer dan 2500 euro per dag op te
laten nemen en moet u grote bedragen bij de bank ‘bestellen.’ Dat bestellen heeft vooral te maken met het
feit dat er niet veel ECHT GELD meer in omloop is. Daarom krijgt u bij het openen van een bankrekening
waarop uw salaris wordt gestort ook tegelijkertijd een VISA kaart en een bankkaart! Ze hebben geen geld en
handelen alleen in virtueel geld! Geld dat alleen bestaat in hun bankcomputer en nergens anders. Ik noem
het VALS GELD omdat het geld uit de lege hoge hoed van meneer de bankdirecteur is ‘getoverd.’
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En als de bank ineens geen geld meer heeft, hebt u geen poot om op te staan en kunt u alleen nog een
klacht indienen tegen de bank om te proberen uw geld terug te krijgen. Is de bank echter failliet dan kunt u
naar uw geld fluiten. Naar al uw geld wel te verstaan, want de staatsgarantie stelt ook geen fluit voor. De
staat heeft niet eens genoeg geld om alle bankgaranties na te komen als er maar één bank failliet gaat.
Trouwens daar betaalt u natuurlijk ook aan mee omdat alles wordt betaalt met belastinggeld!
Met een beetje geluk krijgt u zelfs nog iets terug van uw tegoed op de bank. Maar nogmaals, staatsgarantie
is een even grote oplichting en leugen dan uw geld veilig wanen op een bank.
Dus, stelt uzelf in op het ergste scenario, een collaps! En dan is er geen enkele manier om uw geld terug te
krijgen! In feite, en dat heeft de Cyprus affaire toch wel HEEL erg duidelijk gemaakt, hebben de autoriteiten
alle gelden geconfisqueerd om de schuldenaars van de banken te betalen! Toen dat gebeurde schreeuwden
burgers en financiële analisten moord en brand met benamingen zoals roversbende, oplichters en dat soort
dingen. Maar is dat waar?
U zult zeer verbaasd zijn als de ontknoping komt! Een schok zal het zijn en het heeft ook nogal wat tijd
geduurd voordat ik het zelf doorhad! De bank kan met de wet in de hand elke rekening leegplunderen. En
dat is al honderden jaren perfect legaal!
Voor de bank bent u een CREDITEUR, een SCHULDEISER, vanaf het moment u uw geld op uw rekening
stort. Volgens de WET IS DE BANK UW SCHULDENAAR, uw DEBITEUR! Anders gezegd: voor de wet is
de bank een klant van u, van wie wordt verwacht dat hij u ooit nog eens zal (terug)betalen. U hebt zojuist
uw geld ‘uitgeleend’ aan het grote bankcasino en de bank‘volmacht’ gegeven om er mee te doen wat ze
wil. U bent een onverzekerde crediteur zonder dat u dat ooit is gevraagd.
Als we nu nog dieper op de zaak ingaan, is het duidelijk dat de bank, als deze failliet gaat, u als
onverzekerde crediteur behandeld waardoor u laatst in de rij komt te staan indien er nog een beetje geld is
om schulden terug te betalen. Eerst worden alle verzekerde crediteuren terugbetaald. En dan als er nog iets
over is, krijgt u een gedeelte van uw geld terug, hetgeen niet veel zal zijn. Reken maar op NIETS! Alleen dit
is de waarheid en niets anders als de waarheid.
Deze wet is in 1848 aangenomen in het Engelse Hogerhuis tijdens de zaak Foley versus Hill. De Bank of
England was dan nog de Nationale bank der Nationale banken en eigendom van de Rotschild Clan
wiens taak nu is overgenomen door de Bank for International Settlements (BIS) ook persoonlijk
eigendom van Rotschild!
Het besluit van de uitspraak
Als een klant besluit om geld te storten op een bankrekening ontstaat er een relatie crediteur en debiteur
waarbij de bank verantwoordelijk is om geld terug te betalen aan de klant als deze er om vraagt! Op het
moment dat u geld stort op de bank echter, wordt al het geld eigendom van de bank en is de bank vrij
om er mee te doen wat ze wenst.
In de essay Relationship Between a Banker and Customer wordt het duidelijk wat er exact is ‘afgesproken’
in de wet die overal op de wereld dezelfde
is als het om banken gaat!
De essay over deze verwerpelijke wet komt in het kort hierop neer:
Geld gestort op een bank, stopt eigendom te zijn van degene die het heeft gestort en wordt eigendom
van de bank. De bank wordt er aan gehouden om elk bedrag dat een rekeninghouder van een bank
opvraagt terug te betalen. Echter, geld gestort op de bank, is geld dat de eigenaar heeft geplaatst onder
controle van de bank en daarom wordt het geld eigendom van de bank, waarbij de bank vrij is het geld
te gebruiken alsof dit zijn eigen geld is. Alle winsten die met het geld worden gemaakt, blijven idem
eigendom van de bank.
Geld dat door ons bij de bank in ‘bewaring’ wordt gegeven blijft ten alle tijde eigendom van de bank en deze
kan doen met het geld wat ze wil. De bank kan op geen enkele manier ter verantwoording worden
geroepen als het geld wordt gebruikt voor eigen doelen. De bank kan niet op het matje worden
geroepen als het geld van de crediteurs in gevaar komt of als hij op een andere manier door
gevaarlijke speculaties de gelden verspeelt!
De bank is niet verplicht om zich aan zijn overeenkomst met de rekeninghouder te houden of voorzichtig met
zijn of haar geld om te gaan maar wel kan hij op het matje worden geroepen vanwege de overeenkomst en
het ontvangen bedrag om althans de eigenaar van het geld het volledige bedrag terug te betalen.
In de zaak Foley versus Hill zegt Lord Brougham op een gegeven moment:
‘Deze bankhandel is om geld binnen te krijgen en om het te gebruiken als eigendom van de bank
waardoor de bank schuldenaar wordt van de persoon die hen het geld heeft geleend. Daardoor kan
de bank het geleende geld dan ook als eigendom beschouwen en ermee doen wat ze wil. Ik kan de
situatie van de bankier niet in diskrediet brengen en wil deze vergelijken met de situatie van een
vertrouweling en dan moet ik tot de conclusie komen dat de bank een schuldenaar is met een
individueel belang die zich het bedrag toe-eigent.’
Om het simpel onder woorden te brengen: ‘Bankiers kunnen niet juridisch vervolgd worden voor het
beschamen van vertrouwen, want ze hebben geen persoonlijke verplichtingen aan hun ‘geldschieter’ de
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crediteur omdat de bank geacht wordt haar eigen geld te gebruiken om te speculeren en dat soort zaken. Er
bestaat absoluut geen criminele aansprakelijkheid.
Nu komt de absolute vraag!
Waarom heeft nooit één rechter, minister president, minister van justitie of minister van financiën dit
wettelijke principe aan de bevolking uitgelegd?
De reden hiervan is: niemand van die mensen heeft de ballen om de wettelijke waarheid uit te leggen want
iedereen met wat geld op de bank zou per direct zijn geld afhalen en alle banken zouden gedompeld worden
in hun eigen faillissement omdat niemand het er mee eens is dat zijn of haar geld in feite volgens de wet een
lening is aan de bank en de bank met onze zuurverdiende centen kan doen wat ze wil. En dat ze niet weten
wat ze doen met ons geld dat bewijzen de vele bijna faillissementen van bijvoorbeeld Dexia, Fortis, KBC en
natuurlijk de banken wiens namen men niet durft uit te spreken. Het volk heeft altijd gedacht dat hun geld
veilig was op de bank. Geen enkele mens had ooit gedacht dat ze de bank hun geld hadden uitgeleend.
Ook als uw geld door de bank wordt geconfisqueerd zal geen enkele minister of rechter u helpen omdat er
wettelijk niets te vervolgen is. Dit komt omdat een bank niet kan worden vervolgd voor het verlies van zijn
eigen geld. En dat is nu juist het vieze spelletje. Gestort geld op de bank van u of van mij is per direct
eigendom van de bank en de bank doet ermee wat ze wil. Als een bankier ooit zal worden vervolgd klapt het
ganse ponzifraudespelletje in elkaar en is elke bank direct failliet omdat dan de leugen uitkomt! Daarom
ook durf ik onverbloemd te zeggen dat ze dieven, bedriegers, oplichters, fraudeurs en zelfs moordenaars
zijn! De leugen moet bedekt blijven om een loop naar de bank om alle rekeningen leeg te halen te
voorkomen want dan ook zijn alle banken op een halve dag failliet omdat er niet eens genoeg ECHT GELD
is om iedereen uit te betalen. Er bestaat maar 3% ECHT GELD!
Conclusie:
Natuurlijk, als men om geld vraagt bij de bank dan krijgt men dat! Maar, als je geld vraagt nadat de bank in
elkaar is gezakt en niet meer kan betalen dan ben je de pineut en kun je er naar fluiten! Je bent hier als
rekeninghouder niet voor verzekerd. En als er dan nog wat overblijft zal het niet veel zijn. Een paar cent per
euro zal zo ongeveer het hoogste bedrag zijn.
Dus, toen de bank van Engeland, de FED en de BIS de richtlijnen op hebben gesteld, hetgeen het skelet is
geworden voor het leeghalen van alle bankrekeningen in Cyprus, is deze in Cannes in 2011 voorgelegd aan
de G20 die het zonder meer hebben geratificeerd! En wat konden de G20 op het plan van de drie
‘voornaamste’ Nationale banken zeggen. Ze staan perfect legaal recht in hun schoenen. Natuurlijk hebben
ze er wel voor gezorgd dat er niets tot in detail is uitgelekt over het waarom banken dit ongestraft kunnen
doen! Als ze dat zouden doen dan ontstaan er burgeroorlogen en complete volksopstanden en men weet
zeker wiens bloed er bijvoorbeeld door de Wetstraat zou vloeien! Het was dan ook helemaal geen verrassing
dat de nationale bankiers met de volgende verklaring naar buiten kwamen nadat ze Cyprus hadden
leeggeroofd.
‘Het objectief van een effectieve resolutie maakt het realiseerbaar om de resolutie van de financiële
instellingen zonder grote onderbrekingen en zonder de verliezen op de belastingbetaler af te
wimpelen onderwijl vitale economische functies worden beschermd waardoor eveneens
onverzekerde en niet volledig verzekerde crediteuren evenals aandeelhouders zijn beschermd om
niet alles te verliezen en toch de claim van liquidatie te respecteren.’ De volledige tekst kunt u hier
downloaden.
In de tekst vindt u de normale advocatentaal, aangevuld met kommaneukerijen een ontzettend complex
technisch jargon dat bankiers graag gebruiken om mensen te misleiden. Vooral hun crediteuren om datgene
in doofpot te kunnen steken wat ik net allemaal in eenvoudig Nederlands heb uitgelegd!
Enige sleutelwoorden en betekenis:
1. Zonder grote systematische onderbrekingen, betekent: zonder toeloop van het volk op de bank om
hun rekeningen leeg te halen.
2. Beschermen van vitale economische functies, betekent: het beschermen van de bij ons aangesloten
banken die dezelfde interesses hebben.
3. Onverzekerde crediteuren, betekent: uw geld, u bent de pisang!
4. Respecteren van de hiërarchie voor claims tijdens de opheffing, betekent eigenlijk, u bent de laatste
in rij en als er nog iets te halen valt wel dan krijgt u nog een aalmoes.
Eigenlijk betekent bovenstaand gelul niet meer dan:
Alle rekeninghouders zijn de grote verliezers!
LEES DIT ARTIKEL AANDACHTIG EN VERTEL HET VOORT!!!!
http://stopdebankiers.eu/de-waarheid-over-de-banken-en-waarom-ze-ongestraft-uw-rekening-mogenplunderen-3/

N I E U W S B R I E F 2 2 4 – 3 1 M E I 2 01 5 – P A G . 1 7

Maken kassabonnetjes je ziek?
in: Gezondheid 22 mei 2015 15:00 10 Reacties 964 keer bekeken
Tijdschrift Eos besteedt deze maand aandacht aan hormoonverstorende stoffen in onze dagelijkse
omgeving. Die stoffen zitten volgens Eos in honderden alledaagse producten, waaronder plastic
verpakkingen, cosmetica en conservenblikken, in speelgoed, meubels en zelfs in kassabonnetjes.
Wetenschappelijke studies linken de blootstelling aan hormoonverstoorders onder meer aan een verhoogd
risico op overgewicht, een lagere intelligentie, verminderde vruchtbaarheid en bepaalde kankers.
Niet bekend
Hormonen spelen in ons lichaam een cruciale rol bij de groei en ontwikkeling, de voortplanting, in het
immuunsysteem en de stofwisseling. Tijdens de ontwikkeling in de baarmoeder en de puberteit is de
gevoeligheid voor hormoonverstorende stoffen nog groter.
“De huidige regelgeving beschermt de burger onvoldoende,” aldus Åke Bergman, hoofdauteur van een
rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie over hormoonverstorende stoffen. Die stoffen komen in
contact met onze huid, we ademen ze in en krijgen ze binnen via onze voeding.
De stof bisfenol A zit bijvoorbeeld in conservenblikken en in kassabonnetjes. “Maar vaak is niet bekend
welke stoffen er precies in producten zitten, want de bedrijven hoeven ze niet bekend te maken,” stelt
Bergman.
Tips
Oorzakelijke verbanden blootleggen tussen alledaagse blootstelling aan hormoonverstorende stoffen en
negatieve gezondheidseffecten is moeilijk. Volgens sommige wetenschappers is het beter om de
blootstelling aan hormoonverstoorders zoveel mogelijk te beperken, zeker voor zwangere vrouwen en jonge
kinderen.
Eos geeft een aantal tips om de blootstelling aan chemische stoffen te beperken. Biologisch voedsel bevat
minder resten van pesticiden. Het tijdschrift raadt voedsel uit blik af. Voedsel in plastic verpakkingen
opwarmen in de magnetron is ook uit den boze. Nieuwe kledingstukken kun je het beste eerst wassen
voordat je ze draagt omdat foto’s en logo’s op textiel vaak schadelijke stoffen bevatten.
[Eos Wetenschap]
© Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/maken-kassabonnetjes-je-ziek/

“Je bent geen doemdenker als je gevaren ziet in tandpasta”
in: Gezondheid 17 juni 2014 12:00 2 Reacties 873 keer bekeken
Je tanden poetsen kan de kwaliteit van je zaad aantasten, zo blijkt uit onderzoek van Niels Skakkebaek van
de Universiteit van Kopenhagen. De Deense hoogleraar zegt te hebben aangetoond dat mannelijk zaad zijn
levenslust verliest bij blootstelling aan chemicaliën die in veel verschillende alledaagse producten zitten.
Het gaat om bijna 800 chemicaliën die worden toegevoegd aan cosmetische producten,
voedselverpakkingen, elektronica en speelgoed. Zeep en tandpasta bevatten antibacteriële stoffen als
triclosan. In plastic producten wordt bisfenol Agestopt. Weekmakers worden gebruikt om kunststoffen
buigbaar te maken, bijvoorbeeld in bloedzakken en maagsondes. Meubels en elektronica bevatten
vlamvertragers en in cosmetische producten als shampoos en dagcrèmes zitten parabenen;
conserveermiddelen die schimmelvorming tegengaan.
Vertegenwoordigers van de fabrikanten zeggen dat er geen enkele reden is voor zorg. De Campaign for
Safe Cosmetics zegt juist dat het gevaarlijke stoffen zijn die we moeten vermijden. Het Pesticides Action
Network stelt dat ze in alarmerend hoge concentraties op onze groenten zitten, als residu van pesticiden.
Skakkebaek was één van de auteurs van een grote studie uit 2012 waaruit is gebleken dat slechts één op de
vier Deense mannen optimaal sperma had. Daarnaast is er sprake van een toename van
hormoongerelateerde kankervormen. Zo komt teelbalkanker twee keer vaker voor dan 40 jaar geleden.
Oorzakelijke verbanden tussen hormoonverstorende stoffen en teelbalkanker of het niet indalen van de
zaadballen en chemicaliën zijn moeilijk aan te tonen.
Er komt wel steeds meer experimenteel bewijs voor bijvoorbeeld de relatie tussen het niet indalen van
zaadballen en onder meer vlamvertragers. Hoogleraar toxicologie Andreas Kortenkamp concludeerde: “Een
uitgebreide hoeveelheid studies ondersteunt de notie dat hormoonverstorende stoffen bijdragen aan
hormoongerelateerde ziektes bij mensen en dieren.” In veel landen nemen ziektes en stoornissen rond de
mannelijke voortplanting toe.
Maatregelen
Hoogleraar toxicologie Juliette Legler van de Vrije Universiteit Amsterdam was betrokken bij een
grootschalig onderzoeksproject naar het verband tussen hormoonverstorende stoffen en obesitas bij
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mensen. Het bleek dat prenatale blootstelling aan dergelijke stoffen op latere leeftijd leidt tot
gewichtstoename.
Een groot aantal wetenschappers is bezorgd over de toename van hormoongerelateerde ziektes als
borstkanker, schildklierkanker en niet indalende zaadballen en groeiend bewijs dat er een relatie is met
hormoonverstorende stoffen. De EU-wetgeving voor deze stoffen is niet afdoende en als er nieuwe
maatregelen worden voorgesteld, komen de chemische industrie, pesticidenfabrikanten en de cosmetische
industrie gelijk in actie.
Sommige EU-landen zoals België en Denemarken nemen zelf maatregelen. Daarnaast waarschuwt de
Franse organisatie voor voedselveiligheid en milieu zwangere vrouwen schoonmaakmiddelen die bepaalde
hormoonverstorende stoffen bevatten niet te gebruiken.
[De Correspondent]
http://www.ninefornews.nl/je-bent-geen-doemdenker-als-je-gevaren-ziet-tandpasta/

Van asbest tot koolmonoxide: 6000 gevaarlijke chemische stoffen in de verpakking van je voedsel
in: Gezondheid 1 mei 2015 12:00 6 Reacties 2898 keer bekeken
Alle bewerkte voeding die we consumeren is verpakt. Er worden 6000 chemische stoffen gebruikt in
verpakkingsmateriaal voor voedsel. De Britse vereniging zonder winstoogmerk The Food Packaging Forum
trof 175 gevaarlijke stoffen aan in verpakkingen.
Deze stoffen zijn gelinkt aan verminderde vruchtbaarheid, misvormde geslachtsdelen en verstoring van de
hormoonhuishouding. Chemische stoffen die veelvuldig en legaal worden gebruikt om ons voedsel te
verpakken zijn bijvoorbeeld: formaldehyde, benzeen, tolueen, koolstofmonoxide, gechloreerde paraffine en
asbest.
BPA
Volgens de Europese wetgeving moeten giftige chemische stoffen worden goedgekeurd, maar
voedselverpakkingen vallen niet onder die richtlijn. Bisfenol A wordt gebruikt in blik en plastic verpakkingen.
Deze stof leidt tot meer prostaat- en borstkanker, misvormingen van de geslachtsdelen bij pasgeboren
jongens, verminderde zaadkwaliteit bij mannen, vervroegde puberteit bij meisjes, diabetes, obesitas en
ADHD, zo schrijft Joanna Blythman in haar controversiële boek Swallow This.
In de EU, Canada en de VS is BPA inmiddels verboden in verpakkingen van voedsel dat bestemd is voor
kinderen jonger dan drie jaar. Frankrijk verbood begin dit jaar BPA in alle verpakkingen die in contact komen
met voedsel.
Weekmakers
Aan verpakkingsmaterialen worden ook weekmakers toegevoegd om ze zacht
te houden. Deze zogeheten ftalaten dringen echter ook het voedsel binnen. De
hoogste concentraties werden aangetroffen in brood. Ze zijn gelinkt aan
verminderde vruchtbaarheid en ook hopen ze zich op in de
voortplantingsorganen. Het Britse voedselagentschap FSA meldde in 2012 dat
31 procent van het geteste voedsel meer ftalaten bevat dan de Europese
wetgeving toestaat.
Nanodeeltjes
Over vijf jaar zal naar schatting een kwart van alle voedsel- verpakkingen
nanodeeltjes bevatten. Die zijn zelfs met een microscoop niet zichtbaar en
kunnen in onze cellen en organen belanden. Ze kunnen het DNA beschadigen,
celfuncties verstoren en bijdragen aan ontstekingsziektes en de ziekte van
Crohn, schrijft Blythman.
Door de samenstelling van de lucht in plastic verpakkingen te wijzigen tot die
amper of helemaal geen zuurstof meer bevat, kunnen voedselfabrikanten de
houdbaarheid van bewerkte voeding rekken. Het is dus goed mogelijk dat een
‘verse’ kippenbout al drie weken oud is.
Boek: Swallow This
[Goed Gevoel]
http://www.ninefornews.nl/van-asbest-tot-koolmonoxide-6000-gevaarlijke-chemische-stoffen-in-deverpakking-van-je-voedsel/
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'VS en China op drempel van Derde Wereldoorlog'
Miljardair George Soros: ‘VS en China op drempel van Derde Wereldoorlog’
Militaire spanningen tussen China en VS in Zuid Chinese Zee lopen op – ‘EU is veranderd in een onvrijwillig
verband van ongelijke staten’
China tovert een onbewoond koraaleilandje in betwiste wateren
in snel tempo om tot een enorme militaire basis, en wil daarbij
geen pottenkijkers.
De beruchte belegger-miljardair George Soros, oprichter van
een aantal extreemlinkse ‘NWO’ organisaties, heeft tijdens de
Bretton Woods Conferentie van de Wereld Bank gewaarschuwd
dat tenzij de VS ‘grote concessies’ doet aan China, het ‘serieuze
gevaar bestaat dat China zich politiek en militair met Rusland
verbindt en de dreiging van een wereldoorlog reëel wordt... En
als er een conflict is tussen China en Japan, dan is het niet
overdreven te zeggen dat we ons op de drempel van de Derde Wereldoorlog bevinden.’
‘Als het China niet lukt om te veranderen van een exportmachine naar een binnenlandse vraag economie,
dan is het waarschijnlijk dat de heersers van China een extern conflict veroorzaken om het land bij elkaar te
houden en aan de macht te blijven,’ aldus Soros.
‘Amerika moet grote concessies doen’
Om dit te voorkomen zou de VS ‘een grote concessie’ moeten doen door China toe te laten tot de
valuta’korf’ van het IMF. Hierdoor zal de Chinese yuan (/renminbi) een rivaal worden van de dollar als
wereldwijde reservemunt.
Omgekeerd zal China zich moeten onderwerpen aan internationale wetgeving. Als de yuan als
verhandelbare valuta wordt geaccepteerd, zal er volgens Soros een ‘bindende connectie’ ontstaan tussen de
twee systemen.
‘Op de drempel van WO-3’
Eenvoudig zal dat niet worden, maar het alternatief is uitermate onplezierig, waarschuwde Soros. ‘Als er een
conflict is tussen China en een militaire bondgenoot van de VS, zoals Japan, dan is het niet overdreven te
zeggen dat we ons op de drempel van een Derde Wereldoorlog bevinden.’
China wil geen Amerikaanse pottenkijkers bij nieuwe basis
De spanningen tussen China en de VS zijn weer opgelopen nadat een Amerikaans verkenningsvliegtuig
afgelopen woensdag door de Chinese marine werd gesommeerd te vertrekken bij een in aanleg zijnde
enorme basis op een kunstmatig eilandje in de betwiste wateren van de Zuid Chinese Zee.
De Chinese luchtmacht liet kort daarna een aantal strategische bommenwerpers ten zuiden van het Japanse
eiland Okinawa vliegen, als duidelijke waarschuwing aan de VS, dat daar grote militaire bases heeft.
China claimt 90% van de Zuid Chinese Zee, waar zich omvangrijke olie- en gasvoorraden bevinden. Het
gebied dat China opeist overlapt dat van Maleisië, de Filippijnen, Vietnam, Taiwan en Brunei. Tevens zijn er
regelmatig spanningen met Japan over de betwiste Senkaku/Diaoyu eilandengroep.
‘EU veranderd in onvrijwillig verband tussen ongelijke staten’
Soros had ook het een en ander te zeggen over de EU. Als overtuigde aanhanger van extreemlinkse ideeën
noemde hij de EU een ‘zeer inspirerend idee voor mensen zoals ik... Het was de belichaming van een open
samenleving, waarin gelijkgestemde landen samen kwamen en een deel van hun soevereiniteit opofferden
voor het algemene belang. Het was bedoeld als een vrijwillig verband van gelijken.’
‘Maar door de eurocrisis is de EU veranderd in iets totaal anders.’ De miljardair zegt dat er twee soorten
landen zijn ontstaan: de crediteuren en de debiteuren. ‘De schuldenaren hadden moeite hun verplichtingen
na te komen, waardoor de schuldeisers de leiding kregen. Die bepaalden de regels en maakten het voor de
schuldenaren erg lastig om hun inferieure status kwijt te raken. Een vrijwillig verband van gelijken
veranderde in een onvrijwillig verband van ongelijken.’
‘Griekenland is een zeer onprettige situatie,’ vervolgde Soros. ‘Alle partijen hebben veel fouten gemaakt, en
er is veel vijandigheid, veel negatieve sentimenten... Beide partijen zijn bereid elkaar pijn te doen, zelfs als
ze er zelf door worden beschadigd.’
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Infowars
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VN wil radioactief water Fukushima in oceaan dumpen
Het leven in de Stille Oceaan is ondertussen zwaar aangetast
door de radioactieve vervuiling van de Japanse kerncentrale in
Fukushima.
Dat mag echter de pret niet drukken want als de plannen van het
internationaal atoomagentschap (onderdeel van de VN)
doorgaan, zal ook het laatste leven in de oceaan verdwijnen.
Complete vissoorten zijn al zo goed als verdwenen in de Stille
Oceaan en zoals wij schreven in een eerder artikel:
Nog nooit eerder in de geschiedenis zijn er zoveel dode dieren
aangetroffen aan de westkust van Noord Amerika.
Gigantische aantallen zeesterren, tonijn, ansjovis, haring, oester, zalm, zoogdieren en vogels sterven en de
wetenschap zit met de handen in het haar.
In de afgelopen maanden, januari tot en met maart, is er wederom bij 16 jonge mensen die in de buurt van
de kerncentrale wonen schildklierkanker ontdekt. Volgens de autoriteiten heeft dit absoluut niets te maken
met de kernramp.
Ondertussen gaat de dagelijkse vervuiling van de oceaan gewoon mede vanwege de talloze
lekkageproblemen met besmet water.
Daarnaast heeft Tepco, het energiebedrijf verantwoordelijk voor de centrale, honderden grote voorraadtanks
met zwaar radioactief vervuild koelwater. Hiervoor moet een oplossing worden gevonden want men kan niet
eeuwig doorgaan met het opslaan van nog meer gebruikt koelwater.
Nu is er een onderdeel van de Verenigde Naties, het internationaal atoomagentschap IAEA, op bezoek
geweest in Japan en die komen met de aanbeveling dat Tepco de mogelijkheden moet onderzoeken om de
miljoenen liters radioactief water maar in de oceaan te dumpen.
Wel zijn ze zo vriendelijk geweest om aan te bieden mee te helpen bij de controle van de (nog verder)
verhoogde stralingsniveaus die ten gevolge hiervan zullen ontstaan.
De reden dat het agentschap dit advies geeft is, zeggen zij, om een (en daar komt het weer) duurzame
oplossing te vinden. Nou duurzaam wordt het zeker want het zal waarschijnlijk eeuwen duren voordat de
oceaan ooit weer schoon zal zijn.
Tepco, het bedrijf wat zo ongeveer alles verknalt heeft wat mogelijk is, moet nu in opdracht van het IAEA
onderzoeken wat de gevolgen zullen zijn wanneer men besluit om het vervuilde water in de oceaan te
dumpen.
Dan moeten ze met name kijken naar de gevolgen voor de bevolking wanneer er elementen zoals tritium in
het zeewater terecht zullen komen. Ook moeten ze uitvinden hoe de bevolking hierop gaat reageren.
Het plan om het vervuilde water dumpen te dumpen in de oceaan is niet nieuw. Zo schreven wij in december
2013:
In september 2012 is er naar aanleiding van de onkunde van Tepco en de roep om internationaal toezicht,
het Fukushima Monitoring Committee (FMC) in het leven geroepen onder voorzitterschap van de Amerikaan
Dale Klein, voormalig voorzitter van de U.S. Nuclear Regulatory Commission.
Dale Klein heeft in een interview met ABC deze week verklaard dat de alsmaar groeiende voorraad
radioactief water in Fukushima uiteindelijk in de oceaan gedumpt zal moeten worden. Hij zegt dat dit de
grootste uitdaging voor Tepco zal worden omdat ze niet eeuwig door kunnen blijven gaan met opslaan van
het vervuilde water.
Maar, zo zegt hij, als het water wordt behandeld en de meest gevaarlijke radioactieve elementen eruit
worden gehaald, dan is het volkomen veilig om in de oceaan gedumpt te worden.
Wat van het grootste belang is om te weten is dat deze nucleaire commissies (waakhonden) volledig worden
gecontroleerd door en het belang dienen van de kernindustrie op precies dezelfde manier als de Federal
Reserve Bank wordt gecontroleerd door bankiers en alleen het belang van diezelfde bankiers dient.
Voorspelbare opmerking zoals die van Dale Klein, “Als het water uiteindelijk zal worden gedumpt, dan zal
het dusdanig verdund zijn dat er geen risico’s zijn voor de veiligheid en volksgezondheid”, zijn daarom te
verwachten.
Dat is het advies en de conclusie die ook zo zal worden getrokken door Tepco en de IAEA. Daarover bestaat
geen enkele twijfel.
Hoelang er nog leven zal blijven bestaan in de Stille Oceaan is natuurlijk de vraag.
Bron: The Extinction Protocol
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9317:vn-wil-radioactief-waterfukushima-in-oceaan-dumpen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Denk jij dat je gedachten en herinneringen van jou zijn? (video)
Wanneer je de straat op loopt en je vraagt willekeurige mensen of ze
wel eens gehoord hebben van mind control dan zullen de meesten je
glazig aanstaren.
Diegenen die er wel van gehoord hebben, denken meestal dat dit soort
dingen vroeger gebeurde tijdens de Koude Oorlog, maar dat het
tegenwoordig niet meer speelt.
Sommigen hebben wel eens gehoord van MK-Ultra, waarover wij
eerder een uitgebreid artikel schreven en mensen die redelijk goed op
de hoogte zijn kennen misschien de term "trauma based mind control",
waar we ook eerder een uitgebreid artikel over schreven.
Waar mensen eigenlijk niet bij stilstaan is dat de technieken die tegenwoordig beschikbaar zijn, uitstekend
gebruikt kunnen worden voor (massa) mind control. Dat niet alleen, het gebéurt ook al op grote schaal.
Sinds de jaren '50 is er veel onderzoek gefinancierd door de Amerikaanse CIA waarbij ook talloze
universiteiten werden betrokken als een soort proeftuin. Uiteraard zonder dat de deelnemende proefkonijnen
hiervan op de hoogte werden gesteld.
Wanneer je de onderstaande video bekijkt dan val je bijna van verbazing van je stoel, als je hoort waartoe
men tegenwoordig in staat is op het gebied van mind control.
Zo heeft men de mogelijkheid tot wat wordt genoemd "full synthetic telepathy", wat betekent dat ze je
gedachten kunnen lezen, dat ze door je ogen kunnen kijken en ook dat ze een direct gesprek met je
gedachten kunnen aangaan.
Ze kunnen zelfs afbeeldingen, korte films en bepaalde scenes als het ware direct in je brein planten.
Herinneringen dus ook die niet echt zijn die je als werkelijkheid ervaart.
Bij de ontwikkelingen van dit alles praat je niet alleen over de CIA, maar ook over het Zweedse leger dat
actief heeft meegewerkt hieraan. Daarnaast zijn er diverse geleerden ingehuurd, ook uit Europa, door de
CIA om te helpen de mind control technieken verder te ontwikkelen.
Dit is allemaal mogelijk geworden sinds de wetenschap de beschikking heeft over nanotechnologie. Om een
idee te krijgen: een nanometer is een miljoenste deel van een millimeter. Nanodeeltjes zijn zo klein dat ze
dan ook alleen maar zichtbaar zijn door een microscoop. Ze penetreren ook met alle gemak je huid en ook je
hersen/bloed barriere. Uit tests gedaan op stoffen afkomstig uitchemtrails kwamen ook dit soort nanodeeltjes
naar voren zoals bijvoorbeeld van het schadelijke Aluminium. Behalve dat je die dus inademt, komen die ook
je lichaam binnen via je huid en vervolgens je bloed. In je hoofd kunnen nanodeeltjes zich hechten aan
connectiepunten in je hersenen en daar de neurotransmissie gericht veranderen of verstoren. We zijn
wandelende antennes.
Er zijn machines ontwikkeld die ongeveer 50 nanometer groot zijn en kunnen communiceren met de
neurotransmitters in je hersenen en deze ook decoderen. Hierdoor kunnen ze direct met je brein
communiceren.
Op dit moment is het mogelijk om mensen volledig “te sturen”, maar dit wordt moeilijker wanneer het
slachtoffer er zich bewust van is dat dit gebeurt (gelukkig!). Duizenden en wellicht miljoenen mensen hebben
echter geen flauw idee dat ze volledig worden gecontroleerd.
De techniek gaat tegenwoordig zelfs dus al zo ver dat ze herinneringen in je brein kunnen implanteren,
waarvan jij gelooft dat deze 100 procent echt zijn, terwijl ze dat niet zijn.
https://youtu.be/o9bd-B2dqCM
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9318:denk-jij-dat-je-gedachten-enherinneringen-van-jou-zijn&catid=38:wetenschap&Itemid=51
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Hoofdartikelen:Kanker.. de mensheid al 100-den jaren bedonderd!!
23 mei 2015Door GuidoJ.
” Vóór de introductie van de koepokvaccinaties,
was kanker nagenoeg onbekend.
Ik heb te maken gehad met minstens 200 kankerpatiënten,
en ik heb nimmer een geval van kanker gezien
in een niet-gevaccineerd persoon.”
W.B. Clarke
(Indianapolis, VS, rond 1900)
De geschiedenis van kanker, of:
Hoe de mensheid al honderden jaren wordt bedrogen
2015 © Désirée L. Röver – medisch research journalist
© deze versie: WantToKnow.nl/.be
Kanker is tegenwoordig zo wijd verbreid, dat we allemaal wel
íemand kennen met deze diagnose. We weten hoe dwingend, ingrijpend, mensonterend en zinloos
het mes-straal-chemo traject kan zijn. En ook zien we dat menig kankerpatiënt de ‘reguliere weg’ niet
helemaal, of zelfs helemaal niet wil volgen, maar op zoek gaat naar manieren die wat vriendelijker zijn
voor lichaam en geest. En dan blijkt hoe lastig en kostbaar het kan zijn om gebruik te maken van
levensconforme en -ondersteunende geneeskunde, doorgaans benoemd als complementaire en
alternatieve geneeskunde (CAM).
Zorgverzekeraars vergoeden zelfs via hun aanvullende polissen juist deze consulten en middelen maar
mondjesmaat. Een tweede moeilijkheid is dat CAM-artsen en-therapeuten onder het heersend medischfarmaceutisch schrikbewind heel kwetsbaar zijn, immers, er komen steeds nieuwe regels waaraan zij zich
moeten houden. Waar komt de religie vandaan dat alleen de reguliere geneeskunde het bij het rechte eind
heeft en dat je kanker moet bestrijden met twee extreem giftige en kankerverwekkende methoden: nucleaire
straling en chemotherapie? Wat is van deze dwang de achtergrond? Een verkenning in de historie.
Inleiding
Een kankerdiagnose wordt soms nogal plompverloren meegedeeld. En
zeker wanneer de betrokken patiënt niet meteen mee wil in de heilige drieeenheid van mes-straal-chemo, kan de arts daar dreigend aan toevoegen:
“Met deze vorm van kanker hebt u in dit stadium nog 6 maanden te
leven…” Zo’n voorspelling noem ik ‘medische voodoo’. Want waarop
berust die op? Op wat de arts is aangeleerd? Op wat hij ziet wat er met
patiënten gebeurt wanneer zij de behandel-protokolders volgen die hij
verplicht is om hen voor te schrijven?
De logische volgende vragen zijn dan: Hoe worden artsen opgeleid? In
welk gedachtegoed? Wie bepaalt daarvan de inhoud en de kwaliteit?
Waarom gedraagt de Westerse patentgeneeskunde zich als de enig
geldende wijsheid? En waarom worden natuurlijke middelen en methoden die meewerken met het lichaam,
en ook de artsen en therapeuten die deze toepassen, zo belachelijk en onbereikbaar gemaakt en zelfs
ronduit verboden? Wanneer de gezondheidszorg niet werkelijk over gezondheid gaat,
wat is hier dan aan de hand?
Het gestructureerd dictaat van ‘Big Farma’..
Helaas, onwetendheid is geen gelukzaligheid meer. De harde werkelijkheid is dat de
Westerse patentgeneeskunde een industrie is die al vele jaren compleet wordt
beheerst door farmaceutische multinationals. Zij ondersteunen universiteiten,
financieren medisch onderzoek, bouwen faculteitsgebouwen, sponsoren leerstoelen,
delen smeergelden en leuke reisjes uit, en hebben een leger aan getrainde
vertegenwoordigers en lobbyisten voor het bewerken van artsen, politici en andere
decision makers. Een overdreven opvatting? Nee, lees het boek ‘Bijwerkingen’ uit
2010 van farma insider John Virapen maar.
Daarnaast blijkt 60% van de artikelen en studies die in internationale medischwetenschappelijke tijdschriften wordt gepubliceerd, te zijn geschreven, gefinancierd, of
anderszins beïnvloed door de farmaceutische industrie [Marcia Angell, 2005, Peter Gøttsche, 2013]. Verder
is het niet ongewoon dat er heel wat van de studie-uitkomsten die voor de industrie onappetijtelijk zijn,
simpelweg worden weggemasseerd [William Thompson, CDC, 2014]. Statistiek is een elastisch vak…
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Het belang van de eigenaren [lees: internationale banken] en aandeelhouders van deze farmaceutische
bedrijven is: zoveel mogelijk ziekten en zieken. Dit speelveld wordt dan ook met ijzeren vuist gecreëerd,
beschermd en verdedigd. Met medewerking van ‘gerenommeerde wetenschappelijke’ instituten, overheden,
politici, de media en zelfs van Hollywood!
“De basis van de moderne geneeskunde is een genadeloze commercie.”
Dave Lewis, (1937/Johns Hopkins Hospital)
Westerse patentgeneeskunde heeft veel weg van een religie. De arts is als een
dominee of pastoor die bemiddelt tussen de farma godheid en jouw zondig zieke
lichaam. En wie het evangelie niet volgt, is een ketter. Het zwaard van deze
Inquisitie is duidelijk zichtbaar bij kanker, maar ook bij vaccinaties… (die vaak de
opstap naar kanker zijn!). Naast de nu alom aanwezige nucleaire straling vanuit
Fukushima, Tsjernobyl en twee andere beschadigde kernreactoren in Oekraïne,
en vanuit de gebruikte nucleaire wapens in de recente oorlogen — zijn ook de
gifstoffen en vreemde eiwitten in vaccins een probaat middel om kanker te
veroorzaken…
Vaccins worden trouwens nooit onderzocht op hun kankerverwekkende
eigenschappen, noch op hun risico voor geboorteafwijkingen en steriliteit! De
lange rij van originele wetenschappers en bona fide artsen en therapeuten die in
de afgelopen eeuw methoden ontdekten om kanker werkelijk te helpen genezen,
zijn stelselmatig geridiculiseerd, uit het register geschrapt, via de Belastingdienst tot de bedelstaf gebracht,
achter tralies gezet, bezweken in een psychiatrische inrichting, of domweg vermoord. Hun namen en
gedachtegoed staan in geen enkel medisch studieboek.
Ongeveer een meter van de boekenruggen in mijn bibliotheek is geschreven door artsen, wetenschappers
en journalisten die in de afgelopen 100 jaar niet langer zwijgend hebben kunnen aanzien hoe de niets
vermoedende burger door de gevestigde Westerse patentgeneeskunde steeds meer wordt misleid, gegijzeld
en beschadigd. Uit de bevindingen van deze klokkenluiders wordt via een snoer van historische feiten een
heel andere realiteit zichtbaar dan die, welke ons dagelijks systematisch wordt voorgehouden…
Kruidengeneeskunde
Overal ter wereld en sinds mensenheugenis heeft de mens bij
het genezen van verwondingen, vergiftigingen en ziekten
gebruik gemaakt van planten en kruiden. De Indiase Ayurveda
en de traditionele Chinese geneeskunde zijn al duizenden jaren
oud, maar ook in Europa, vooral in Duitsland, is een zeer
uitgebreide kruidengeneeskundige kennis aanwezig. Van iedere
plant zijn de specifieke eigenschappen bekend van elk apart
onderdeel: zaad, wortel, stengel, schors, blad en bloem(knop).
Vers geoogst, als essentiële olie, als aftreksel of tinctuur, of
verwerkt in een zalf worden deze onderdelen — al of niet in
combinatie met elkaar of met die van andere planten — intern of
extern toegepast.Deze stoffen uit de natuur kunnen
communiceren met de weefsels, cellen en genen van het menselijk lichaam. Ja, sommige van deze stoffen
zijn giftig, maar het gaat hier vooral om de biochemische handtekening,
dosering is een andere factor. Farmaceutische middelen daarentegen
zijn vaak een gesynthetiseerde nabootsing van stoffen die in planten
zijn aangetroffen; maar deze kunstmatige creaties zijn ‘new-to-nature’
substanties die het lichaam niet snapt en zo snel mogelijk probeert
weg te werken.
Homeopathie
Samuel Hahnemann (1755-1843) was een Duitse arts die
nadrukkelijk zocht naar de oorzaak van een ziekte. In zijn diverse
boeken en verhandelingen, waaronder Organon (1810, Engelse
vertaling 4e editie in 1833), Chronische Ziekten (1828) enMateria Medica
(1830), beschreef hij zijn ervaringen met wat hij ‘homeopathie’ noemde: hoe
het gelijke met het gelijke te genezen. Hij werkte met zeer sterke
verdunningen (potentiëring) van natuurlijke stoffen, die hij bij iedere (10x)
verdunning ook 100 maal op een speciale manier schudde.
Hedendaagse wetenschappers als Jacques Benveniste (1988) en Luc
Montaigner (2009) hebben — bijna tegen hun wil — gevonden dat in
verregaande verdunningen de informatie van de oorspronkelijke stof

N I E U W S B R I E F 2 2 4 – 3 1 M E I 2 01 5 – P A G . 2 4

bewaard blijft, zelfs nadat er daarin zoveel stadia zijn gepasseerd dat er onmogelijk nog een enkele
molecuul van de stof in de oplossing aanwezig kan zijn.
Met moderne meetmethoden is bovendien vastgesteld dat iedere verdunning een eigen, specifieke
frequentie-informatie, en dus een eigen betekenis heeft. In tegenstelling tot in de Westerse
patentgeneeskunde waarin de consensus aannames (“we hebben gezamenlijk besloten dat het zo in elkaar
zit”) voortdurend moeten worden aangepast, heeft men in de homeopathie de principes nog nooit hoeven te
veranderen.
Beroepsverenigingen en waakhonden
In 1847 werd in de VS de American Medical Association (AMA) opgericht. De officiële aanleiding was het
creëren van een kwaliteitseis voor artsen en een bescherming van het beroep — de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst(KNMG) stamt uit 1849.
Het onuitgesproken doel van de AMA was om de homeopathie van de aardbodem te doen verdwijnen. In
Amerika was Hahnemann’s gedachtegoed doorgedrongen tot zelfs in de verste uithoeken van het platteland,
en pasten artsen van diverse pluimage en clientèle de principes ervan met veel succes toe.
Onder de regie (1899-1949) van twee AMA-directeuren — de aborteur George A. Simmons, en de
gesjeesde arts Morris Fishbein — zijn heel wat medicijnschandalen onder het tapijt geschoven, en zijn er
nog veel meer waardeloze, profijtelijke maar zeer gevaarlijke ‘geneesmiddelen’ de markt op geholpen. In
1939 stichtten het Rockefeller cartel en IG Farben Duitsland de Drug Trust. De AMA werd van dat
farmaceutisch monopoliespel de dekmantel.
”Het zijn sanitaire voorzieningen, dieet, zuivere lucht, kalmte, vertrouwen en hygiëne die de pokken
modificeren. Deze manieren zijn stuk voor stuk goedkoper en veiliger, en te prefereren boven
koepokvergif dat – als het niet doodt – vaak tekent, verminkt, en het zaad zaait voor toekomstig
eczeem,tumoren, steenpuisten, kankers en lepra.”
J.M. Peebles (1900) Uit: ‘Vaccination a Curse and a Menace to Personal Liberty – with Statistics Showing Its
Dangers and Criminality’. HIER
Pasteur en de wetenschapsfraude.. ‘Microbenjacht vs. gezond milieu’
Pierre Antoine Béchamp (1816-1908) was een Franse arts, bioloog, chemicus, fysicus
en apotheker, en daarnaast een tijdgenoot van Louis Pasteur (1822-1895) die
chemicus, bioloog en een Rothschild beschermeling was. De meeste mensen,
inclusief artsen, kennen de wetenschapspionier Béchamp niet, terwijl de naam van
Pasteur in ieders brein gegrift staat. Pasteur bouwde zijn reputatie op met het
plagiëren en misvormen van Béchamp’s gedegen en innovatieve (microscopisch)
onderzoek.
Pasteur is de vader van de onrealistische microbentheorie en het
monomorfisme(microben hebben één gestalte en iedere ziekte wordt veroorzaakt door
een eigen microbe). Bovendien heeft hij de misleide vaccinatiefabel van Edward
Jenner verder vooruit geholpen. Bitter weinig van Pasteur’s beweringen kon achteraf worden bevestigd door
wetenschappers die zijn experimenten hebben getracht te herhalen. Maar zijn fantastische vertellingen zijn
wèl de basis voor de huidige Westerse geneeskunde en de farmaceutische multinationals.
Pasteur zelf was zich zeer bewust van zijn wetenschapsfraude en hij probeerde die op zijn sterfbed recht te
zetten met “Het gaat niet om de microbe, het gaat om het milieu”, waarmee hij een uitspraak leende van een
andere van zijn tijdgenoten, de fysioloog Claude Bernard (1813-1878). Deze laatste legde zich toe op het
creëren van een verantwoord stappenplan voor experimenteel wetenschappelijk onderzoek, en lanceerde de
term ‘intern milieu’.
Bernard: “De stabiliteit van het interne milieu is voorwaarde voor een vrij en onafhankelijk leven.”
Béchamp had in zijn uitgebreide studies ontdekt dat in een gezonde omgeving, potentieel schadelijke
microben simpelweg niet kunnen overleven. In een ongezond milieu kunnen vriendelijke microben van vorm
veranderen en tot venijnige ziekteverwekkers worden (polymorfisme). Dit gebeurt onder meer bij iedere
wortelkanaalbehandeling: zodra dat gebied weer wordt afgesloten, krijgen de ter plaatse aanwezige
bacteriën geen zuurstof meer, worden anaëroob en daarmee vele malen giftiger… Béchamp trok deze
indringende conclusie: “De karakteristieke microbe van een ziekte is daarvan eerder een symptoom dan een
oorzaak.”
HPV en de anti-conceptiepil..
Zijn uitspraak past perfect in wat ik ontdekte in hoe de anticonceptiepil het lichaam berooft van juist die
vitaminen en andere nutriënten die de baarmoederhals nodig heeft om gezond te zijn. Door deze tekorten
ontstaan er in de cervix beschadigingen (laesies), waarin zich vervolgens humaan papilloma virussen
(HPVs) kunnen nestelen. De Duitse arts Rudolph Virchow (1821-1902) stelde vast: “De habitat van
ziekteverwekkers is ziek weefsel.” Wanneer deze vitaminetekorten lang aanhouden, kan de baarmoederhals
zodanig uit balans en beschadigd raken dat er zich in die laesies kankercellen kunnen gaan vormen.
Daarmee is HPV geen oorzaak van baarmoederhalskanker, maar de aanwezigheid van HPV is het gevolg
van het ongezonde milieu ter plaatse… Een signaal dus!
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Daarom gaat het erom om niet te gaan jagen op microben waartoe de Pasteuriaanse leugens ons aanzetten
en waarop de hele Westerse geneeskunde inclusief de vaccinatietheorie is gebaseerd, maar om het interne
milieu in het lichaam gezond te maken en houden:homeostasis, ofwel een milieu waarin een correct
zuur/base evenwicht heerst en een gezonde celademhaling kan plaatsvinden. De verbeteringen daarin
kunnen we teweegbrengen met ontgiften, gezonde voeding, het ondersteunen van haperende
lichaamsprocessen met suppletie van extra vitaminen en mineralen, een juiste buikademhaling, het ontdoen
van emotionele en mentale stress, en gezond bewegen. NIET met lichaamsvijandige farmacijnen!
Conclusie: kanker is het signaal dat het lichaam volslagen uit balans is.
Oplossing: breng het interne milieu weer in een gezonde staat!
Stroomlijnen van medische opleidingen
Hoe kan het dat er wereldwijd zo’n verbetenheid is tegen natuurlijke helingmethoden en middelen? In 1910
financierden de Rockefeller-, Carnegie- en Ford Foundations het Flexner Report. Dit was het startschot voor
het wereldwijd gelijkschakelen van de medische opleidingen. Deze moesten elitair, technisch, farmaceutisch
gebaseerd en langdurig worden, met een ingebouwd mechanisme waardoor de studenten zich naderhand
als arts altijd aan de aangeleerde principes zouden houden.
“Fichte bepaalde dat educatie erop moet zijn gericht om de vrije wil te vernietigen, zodat, nadat
leerlingen de school hebben verlaten, zij gedurende de rest van hun leven niet in staat zullen zijn om
anders te denken of te handelen dan hun leermeesters zouden hebben gewenst.”
Bertrand Russell in ‘The Impact of Science on Society’ (1952)
Het Flexner Report richtte een slachting aan onder de in 1910 bestaande medische opleidingen. In alle
examens scoorden de homeopatische artsen consequent aanzienlijk beter dan hun orthodoxe vakbroeders,
maar toch werden de homeopatische scholen uitgeschakeld, onder meer door de hoge
laboratoriumvereisten die als voorwaarde waren gesteld voor acceptatie als ‘verantwoord’ medisch
opleidingsinstituut. En dat is waarom de huidige medische gevestigde orde stevig farmaceutisch gebaseerd
is en zich in een meedogenloze corporatistische houdgreep bevindt, door bedrijven die op hun beurt weer in
de tang zitten van de banken.
De verbinding tussen banken, olie en farma begon bij Rockefeller’s Nujol enFlit.
Dit waren twee ruwe petroleum-producten waarmee Bill Rockefeller (vader van
John D.) op kermissen goud geld verdiende. Uit één vat ruwe olie van $2
haalde hij 1000 flesjes Nujol die hij tegen een woekerwinst verpatste als middel
tegen kanker, obstipatie en alles daar tussenin. Flit was een insecticide:
dezelfde ruwe petroleum, nu verpakt in een blikje met daarop een handpompje,
voorloper van de spuitbus.
Net als alle huidige farmaceutische producten, onttrok ook Nujol belangrijke
voedingsstoffen aan het lichaam, en bovendien legde de petroleum een laag in
de darm waardoor er vrijwel geen enkele voedingsstof meer kon worden
opgenomen. Ja, de kanker verdween… Tegelijk met de patiënt! John D.
Rockefeller is verantwoordelijk voor de omkoping van universiteiten in Amerika
en elders.
Morris Bealle beschrijft in zijn boek ‘The Drug Story’ (1949) hoe ook de universiteiten van Leiden en Utrecht
toehapten in de voorgehangen worsten van US$ 29.806 en US$ 34.435, en daarmee alle niet-farmaceutisch
gebaseerde geneeskunde moesten laten vallen. Zij waren
overigens in goed gezelschap, ook de universiteiten van Oxford
en Cambridge konden de duivelse verleiding van respectievelijk
US$ 755.437 en US$ 287.438 niet weerstaan…
“Iedereen moet weten dat het meeste kankeronderzoek
grotendeels bedrog is, en dat de grote organisaties voor
kankeronderzoek hun plicht verzaken naar de mensen die
hen ondersteunen”
Linus Pauling (1901-1994) tweevoudig Nobelprijs winnaar
De opbouw van het ‘kanker-evangelie’..
De American Society for the Control of Cancer (ASCC, gesticht
22 mei 1913, voorloper van deAmerican Cancer Society) zette
meteen in 1913 een programma op om leken te instrueren
omtrent de eerste tekenen van kanker en om aan te zetten tot
vroege diagnose en behandeling. In 1917 is de oprichting van
een Nationaal Adviesorgaan de eerste stap om deze boodschap
op nationaal niveau uit te dragen, in de 1920s gevolgd door de
stichting van verschillende buitenlandse vestigingen.
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In 1921 nam dr. Francis C. Wood, de directeur van het ‘Institute of Cancer Research’ van de Columbiauniversiteit, deel aan de door de ASCC gesponsorde National Cancer Week. Deze manifestatie diende voor
het bekend maken van de inspanningen door het kankerziekenhuis Memorial Hospital in New York City —
het latere wereldwijd alles bepalende kankerwalhallaMemorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) en
de wieg van bestraling en chemotherapie… De focus van het Memorial Hospital was radiotherapie, een
gebied waarin James Ewing pionierde, een arts/onderzoeker die met zijn gebruik van mosterdgas op
lymfesarcomen tevens de vader werd van de chemotherapie.
Wood trok van leer tegen de artsen die hij ‘kwakzalvers’ noemde: diegenen die kanker behandelden met
andere therapieën dan radium en röntgenstralen. Hij verklaarde: “Onjuist behandelde kanker is altijd fataal”.
Een van de doelstellingen van de ASCC was om deze ‘feiten’ breed bekend te maken, om mensen over te
halen tot frequent medisch onderzoek na het bereiken van de ‘kankerleeftijd’ van rond de 45 jaar, en om
altijd alleen betrouwbare [lees: ‘reguliere’] artsen te raadplegen en kwakzalvers te mijden. (New York Times,
16 oktober 1921).
Ook in 1921 werd van 30 oktober tot 5 november de eerste Nationale Kankerweek georganiseerd, een
daarna jaarlijks terugkerende actieweek… In 1924 ging ASCC-directeur George Soper allerlei Europese
landen langs om een inventarisatie te maken van de verschillende kankergenootschappen, en onderzoeksen behandelfaciliteiten. Van 20 tot 24 september 1926 hield de ASCC een internationaal symposium in Lake
Mohonk, New York. Zo’n 250 artsen kwamen bijeen om gezamenlijk een kernachtige verklaring over kanker
te formuleren. Sponsoren van dit symposium waren o.m. John D. Rockefeller, Edward S. Harkness (beiden
Standard Oil), J.P. Morgan (bank), Walter C. Ladd en V. Everit Macy. In feite gaat het hier om een vroege
MOL-versie: medical opinion leaders, tegenwoordig een machtig lobby instrument!
Dr. Wendell Philips, voorzitter van de AMA, zei op deze Mohonk-bijeenkomst: “Deze vergadering heeft veel
bijgedragen tot stabilisatie van de kennis over kanker, en dit zal de mening verbeteren van niet alleen
medische professionals, maar ook van het publiek.”
Dr. Welch benadrukte het belang om het publiek grondig omtrent kanker te instrueren, en te doordringen van
de onvermijdelijke fataliteit van de ziekte wanneer deze niet ‘correct’ wordt behandeld. Enkele van de meest
hardnekkig overeind gebleven punten uit dr. Welch’s verklaring zijn:
4. Om een gerede kans op genezing te hebben, moeten mensen met kanker zich in een vroeg
genoeg stadium van hun ziekte tot competente artsen wenden. Dit geldt voor alle vormen van
kanker. Bij sommige daarvan betekent vroege behandeling de enige mogelijkheid tot
genezing.
5. Het publiek moet wordt worden aangeleerd wat de vroegste signalen van kanker zijn; die
kunnen dan worden herkend door personen zonder speciale kennis van het onderwerp;
ontdekking van de eerste tekenen moet leiden tot het zoeken naar competente medische
begeleiding.
6. De meest betrouwbare vormen van behandeling — in feite de enige die tot nu toe door
ervaring en observatie juist zijn gebleken — zijn afhankelijk van chirurgie, radium en
röntgenstralen.
Celademhaling
Otto Warburg kreeg in 1931 een Nobelprijs voor zijn ontdekking over de rol
van zuurstof in de celademhaling. Een lichaam, verzuurd door gifstoffen, koffie,
alcohol, suiker of wit meel is een zuurstofarme feesttent voor infecties en
kankercellen… Warburg staat in zijn conclusie geenszins alleen, in feite
bevestigt hij het werk van Béchamp, Bernard, Virchow en vele anderen. De
reden dat Warburg’s ontdekking geen wijdverbreide toepassing heeft
gevonden, is omdat in diezelfde periode andere, meer profijtelijk toepasbare,
niet noodzakelijkerwijs heilzame benaderingen verschenen.
Het creëren van kanker
Het Special Virus Cancer Program (SVCP, 1962-1978/80-heden) was een
geheim Amerikaans federaal programma met medewerking van onder meer
het National Cancer Institute (NCI) en het biowar laboratorium in Fort Detrick.
Via het experimenteren en manipuleren van allerlei dierlijke virussen zocht
men naar hoe een besmettelijke vorm van kanker kon worden gecreëerd voor specifieke menselijke
genotypen (vgl. SARS voor Aziaten, en Ebola voor Afrikanen).
Lineair-reductionistisch vs. dynamisch
Het ‘wetenschappelijk’ model waarop de Westerse patentgeneeskunde zich baseert, is een lineairreductionistische benadering, verkregen vanuit het bestuderen van kadavers. In tegenstelling tot de door
hemzelf gebouwde ongeëvenaard krachtige microscoop van Royal Raymond Rife, doden moderne
elektronenmicroscopen alles wat je daaronder legt… Men weet dus alles over ziekte en dood, en weinig over
een levend lichaam.
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Sinds Descartes tellen mentale en emotionele aspecten in het ontstaan en aanhouden van ziekte helemaal
niet mee; de rol van voeding wordt in het herstel daarvan zelfs nihil geacht. Het is dan ook niet vreemd dat
veel van de aannames, zienswijzen en theorieën in deze statische reguliere visie vroeger of later
onhoudbaar blijken: in de realiteit van gezondheid en ziekte gedraagt het holografisch en dynamisch
menselijk lichaam zich nu eenmaal heel anders.
Allopathische middelen zijn ‘new-to-nature substances’: nooit eerder in de
natuur voorgekomen stoffen. In een poging om de symptomen te laten
verdwijnen, gaan zij in oorlog tegen het lichaam (antibiotica, bèta-blokkers,
cholesterol remmers); maar àls dat al lukt, komen er door de gebruikte
farmacijnen meestal weer nieuwe ongewenste negatieve verschijnselen
tevoorschijn. Reden waarom de Haarlemse arts en eminence grise Hans
Moolenburgh deze benadering ‘verschuifkunde’ noemt.
En waarom zijn leeftijd- en stadsgenoot de arts Coos Beunk verzucht dat hij
na het behalen van zijn artsenbul ontdekte dat hij was opgeleid tot…
kwakzalver! Immers, met de farmaca die hij mocht voorschrijven, kon hij
niemand werkelijk helpen genezen.
Moolenburgh richtte zich op de non-toxische tumortherapie en hielp daarnaast via homeopathie menig kind
af van ernstige vaccinatieschade (w.o. autisme!), terwijl Coos Beunk vooral de weg vond naar de
orthomoleculaire geneeskunde, homeopathie en acupunctuur, en met zijn benadering een patiënte zelfs
voorgoed voor de poorten van een niertransplantatie weghaalde.
Ziekte als industrie..!!
De verzameling van ziekten die wij ‘kanker’ noemen, is een prijsvoorbeeld voor de door talloze
klokkenluiders beschreven kunstmatige reguliermedische realiteit waarin wij vandaag de dag leven, ziek
worden, en barbaarse behandelmethoden moeten ondergaan die ons vaker niet, dan wel beter maken…
Hun conclusie: Ziekte is handel, met kanker als topproduct!
Het beste bewijs dat het in Nederland met kanker steeds beter gaat, is wel
het rood-blauwe VUmc Cancer Center gezwel langs de ringweg in
Amsterdam. En hoeveel tientallen jaren al wordt ons niet gevraagd of we
niet nògmaals voor het Koningin Wilhelmina Fonds in de buidel willen
tasten, zodat de bíjna bereikte ultieme kankerbehandeling kan worden
gerealiseerd via nog nèt even wat meer onderzoek? Nooit wordt gesproken
over de vele vernietigde natuurlijke methoden om kanker te helpen
genezen, die waren vormgegeven door vele wetenschappers en artsen,
maar ook door verpleegkundigen en simpele boeren. Kanker is een
industrie waarin meer mensen werken dan er patiënten zijn…
De kronkels in de wetenschappelijke consensus aannames en hypothesen waarop de Westerse medische
industrie stoelt, zijn dusdanig groot, dat mij de zegswijze invalt: ‘Hoe groter de leugen, des te eerder het
publiek bereid is die te geloven.’
“Chemotherapie en bestraling kunnen de kans op het ontwikkelen van een tweede kanker tot 100
maal verhogen.”
Dr. Samuel S. Epstein, Congressional Record, Sept. 9, 1987
Vaccinaties en kanker
De artsen van zo’n 150 jaar geleden noemden vaccinatie ‘bloedvergiftiging’ en zagen dat kanker een kwestie
van ‘toxemia’ is. De ernstigste vervuilingen waren toen de koepokvaccinaties van Edward Jenner. Hij was
daarmee de eerste die het menselijk genoom vervuilde met informatie van andere species… De met zijn
koepokvaccins in gang gezette opmars van kanker houdt gelijke tred met de uitbreidingen in de huidige
massale (verplichte) vaccinatieprogramma’s.
Overigens zijn tegenwoordig alle vaccins verontreinigd met SV40, het kankerverwekkend virus dat het eerst
werd opgemerkt door Beatrice Eddy in 1954 in de Merck Salk en Sabin poliovaccins. Directeur
vaccinproductie Maurice Hilleman wist daar van… Dit veertigste apenvirus laat zich niet onschadelijk maken
door behandelingen met formaldehyde, kan daarom jaren
slapend aanwezig zijn in het lichaam en na een immuundip
plotseling actief worden… Exact de SV40-stammen uit de
poliovaccins van rond 1956 zijn in 1992 door onderzoeker
Michele Carbone aangetoond in de hersentumoren van
volwassen Amerikanen. De arm van vaccinatieschade reikt dus
minstens een halve eeuw!
“Ieder van de ‘onorthodoxe’ artsen — Koch, Loffler en
Purdue — hebben kanker genezen door enigszins van
elkaar verschillende methoden binnen één en hetzelfde

N I E U W S B R I E F 2 2 4 – 3 1 M E I 2 01 5 – P A G . 2 8

algemene principe: de zuivering van het bloed. Zij ontdekten dat kanker simpelweg een extreme mate
van bloedvergiftiging is, net zoals verkoudheid daarvan de meest lichte vorm is.”
Morris A. Bealle, in ‘The Drug Story’, 1949
Tegenwoordig staan we niet alleen bloot aan steeds meer vaccins, maar ook aan gifstoffen in onze voeding
(E-nummers, pesticiden, GMOs) en in de omgeving (asbest, fijnstof, chemicaliën, bestrijdingsmiddelen). Vele
daarvan zijn zelfs al in navelstrengbloed aangetoond. En mogelijk zelfs komt nucleaire straling daar als
binair wapen bovenop— de eerste factor is al in het lichaam aanwezig, de tweede triggert het proces. Denk
aan Tsjernobyl, Fukushima en vele andere kernreactoren, en het niet-zo-verarmd uranium vanuit de enorme
hoeveelheden wapentuig rondgestrooid in Irak, Afghanistan en in alle andere landen waar ineens zo nodig
oorlog moet worden gevoerd omwille van olie, voor het installeren van een gehoorzamer staatshoofd, of
vanwege het gebrek aan een centrale bank… De WHO beschrijft dit mechanisme in twee memo’s uit 1972.
Tot slot
Kanker neemt een steeds hogere vlucht, maar de beloofde ultieme oplossing blijft uit. Terwijl chemicaliën en
nucleaire straling aan kanker bijdragen, dan wel veroorzaken, gaat men door met het behandelen van
kanker met….chemotherapie en bestraling! De epidemioloog Ulrich Abel van de Heidelberg/Mannheim
Tumor Klinik ontdekte via een questionnaire die hij naar artsen en ziekenhuizen rondstuurde dat 80% van de
wereldwijd toegepaste chemotherapie zinloos is. Hij vergeleek deze kankerbehandeling met ‘De nieuwe
kleren van de keizer’.
Zijn studie, mede gebaseerd op de bestudering van alle tot dan toe gepubliceerde studies over
chemotherapie, verscheen in The Lancet van 10 augustus 1991 … en werd volledig doodgezwegen!
Abel: “75 % van de oncologen zei dat als zij zelf kanker hadden,
ze niet zouden deelnemen aan chemotherapie studies,
vanwege de ineffectiviteit en de onacceptabele toxiciteit daarvan.”
Westerse patentgeneeskunde is een business van banken en industrie… Daarmee is kanker dat ook, en zijn
de belangen om dat zo te houden, levensgroot. Misschien kan er daarin ooit iets veranderen wanneer meer
mensen boos worden over het feit dat er talloze natuurlijke en werkelijk heilzame oplossingen voor kanker
onbereikbaar liggen weggesloten in de kelders van het Rockefeller syndicaat. De beweging van patiënten
naar natuurlijke methoden die nog wèl beschikbaar zijn, spreekt in ieder geval boekdelen!
x
– ADDENDUM –
x
Bestraling en chemotherapie
De tempel van de moderne kankerbehandeling, het toppunt van de Duitse allopathische stroming – mes,
straal en chemie – is het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) in de Verenigde Staten. De
ontstaansgeschiedenis van dit instituut, is de ontstaansgeschiedenis van de huidige bestraling en
chemotherapie religie!
De eerste aanzet tot het huidige MSKCC wordt gerealiseerd door dr. J. Marion Sims (1813-1883), een 19e
eeuwse ’vrouwenarts’ van zeer twijfelachtige reputatie. Hij experimenteert graag chirurgisch op Zuidelijke
negerslavinnen – verdoving is nog niet voorhanden. Wanneer de plantage-eigenaren hun vrouwelijke
eigendommen niet meer aan hem beschikbaar willen stellen, koopt hij het negermeisje Anarcha, dat hij 4
jaar lang zonder verdoving onderwerpt aan de meest gruwelijke operaties.
In 1853 verhuist hij naar New York en vindt hij een beschermvrouwe, mrs. Philippa Phelps Dodge. Met haar
hulp opent Sims op 1 mei 1855 het Women’s Hospital, een charitatieve instelling met 30 bedden. Rond 1870
legt Sims zich toe op de behandeling van kanker, en al gauw doen er opnieuw verhalen de ronde over de
barbaarse operaties die hij uitvoert. Sims wordt ontslagen, maar zijn machtige sponsors maken dat direct
weer ongedaan.
Kort daarna wordt Sims benaderd door een lid van de Astor
familie (opiumhandel), die wil dat Sims het Women’s Hospital
transformeert tot een kankerziekenhuis. Sims verraadt de Dodge
familie en sticht in 1884 in New York het New York Cancer
Hospital met het geld dat hij ontving van de Astors. In de jaren
’90 van de 19e eeuw wordt dit ziekenhuis dankzij gulle gaven
vanuit verschillende bronnen herdoopt tot het Memorial Hospital.
In 1909 sterft E.H. Harriman aan kanker. Harriman heeft, net als
Rockefeller, via Jacob Schiff van Kuhn, Loeb & Co, zijn kapitaal
verworven onder de paraplu van Rothschild. Harriman’s familie
vormt het Harriman Research Institute. Maar wanneer W. Averell
Harriman in 1917 onverwacht besluit de politiek in te gaan, krijgt
dit instituut ineens geen fondsen meer. De financiële
ondersteuning ervoor wordt daarom overgeheveld naar hetMemorial Hospital.
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De hoofdsponsor van dit ziekenhuis is op dat moment James Douglas (1837-1918), de voorzitter van de
Phelps Dodge Corporation, waarvan de erfgename, Melissa Phelps Dodge, familie is van Philippa Phelps
Dodge, sponsor van de voorloper van het General Memorial Hospital is. Deze James Douglas is de zoon
van de Canadese chirurg James Douglas Sr. die later het hoofd is van het Quebec Lunatic Asylum. In zijn
kopermijn, de grootste ter wereld, ontdekt James Jr. uraniniet en hij wordt heel enthousiast over de
mogelijkheden van radium. Samen met het Bureau of Mines richt James Douglas het National Radium
Instituteop.
Douglas’ lijfarts is dr. James Ewing (1866-1943). Wanneer James Douglas in 1912 aanbiedt om het General
Memorial Hospital 100.000 dollar te schenken, verbindt hij daaraan de volgende voorwaarden:
 Het ziekenhuis moet dr. Ewing in dienst nemen als hoofd pathologie;
 Het ziekenhuis moet zich uitsluitend richten op de behandeling van kanker;
 Radium moet deel uitmaken van de behandelroutine.
Gesteund door het kapitaal van Douglas, wordt Ewing al gauw hoofd van het hele ziekenhuis. Medisch
historicus Edward Shorter noemt Ewing een vroege kankeronderzoeker. Kort voor zijn dood ontdekt Ewing in
1942 het zeer agressieve mosterdgas uit WO-I (product uit 1917 van de Duitse chemische industrie) als een
celdodend middel voor onder meer lymfosarcoma, en hij suggereert zijn collega’s om dit gifgas ook op
andere soorten kanker te testen. Gaf James Douglas met zijn radium het startschot voor het fenomeen
bestraling als behandeling van kanker, James Ewing is de vader van de chemotherapie…
De Yale universiteit (hoofdkwartier van zeven geheime
genootschappen, waaronder het infame Skull & Bones waar ook
leden van de Bush familie toe behoren) pakt Ewing’s voorzet op,
en Louis Goodman en Alfred Gilman bestuderen ’wat
mosterdgas doet met witte cellen’. Hun research is de volgende
stap naar het hedendaags gebruik van chemotherapie:
alkalyserende agentia die kankercellen stoppen in hun
vermeerderingsproces… tegelijk met alle andere cellen in het
lichaam. Ondertussen past James Douglas radium toe voor het
minste en geringste kwaaltje, op zichzelf, maar ook op zijn vrouw
en dochter.
De New York Times geeft veel aandacht aan de radium
behandelingen in het Memorial Hospital, en meldt in een artikel
dat deze gratis zijn. Op 24 oktober 1913 toont Douglas het ware gezicht van zijn ’filantropie’ door dit bericht
te rectificeren met de melding dat iedereen goed moet begrijpen dat de radium van hem is, en dat hij ermee
doet wat hij wil. Ook intern wordt dit ’misverstand’ rechtgezet: de regels en bepalingen van het ziekenhuis
worden veranderd, en de patiënten krijgen te horen dat er voor de radium behandelingen een vergoeding
wordt gevraagd. Voor de US$ 18.000 aan radium die het Memorial Hospital in 1924 aan patiënten toedient,
ontvangt het ziekenhuis US$ 70.000.
Douglas blijft zichzelf met radium behandelen, en een paar weken na het Times-artikel sterft hij aan
aplastische anemie. In deze begintijd van de omgang met radium zijn er rond 1922, naast madame Curie en
haar dochter, zo’n 100 radiologen die aan stralingskanker overlijden. Douglas’ enige zoon Lewis trouwt met
de dochter van een partner van J.P. Morgan; een van haar zusters trouwt met Konrad Adenauer. Lewis
Douglas wordt directeur van Mutual Life in New York. Naderhand, wanneer hij protégé wordt van Averell
Harriman, is hij eerst directeur van de War Shipping Board en volgt hij later Harriman op als Amerikaans
ambassadeur in Groot-Brittannië.
Wanneer Konrad Adenauer in 1949 (tot 1963) de eerste Duitse bondskanselier wordt, zijn de J.P. Morgan
familiebelangen stevig gevestigd. J.P. Morgan heeft overigens op dezelfde manier zijn rijkdom verworven als
Rockefeller en Harriman: uit handen van Rothschild, via Jacob Schiff van Kuhn, Loeb & Co. Rond 1930
schenkt John D. Rockefeller een stuk grond in de gewilde Upper East Side van New York.In 1939 verrijst
daarop het nieuwe Memorial Hospital. Het huidige gebouw is op deze plaats opgetrokken tussen 1970 en
1973. Sinds de opening in 1939 is de de raad van bestuur steeds gedomineerd door Rockefeller
handlangers.
In diezelfde jaren ’30 worden twee giganten uit de auto-industrie verleid tot het sponsoren van het Memorial
Hospital. De eerste is Alfred Pritchard Sloan (1975-1966); nadat deze enige jaren directeur van General
Motors is geweest, is hij ook directeur van J.P. Morgan. De andere filantroop is Charles Kettering (18761958), hoofd research van General Motors, een genie in
innovatie met 300 patenten op zijn naam; veel van de huidige
autotechniek is aan hem te danken.
In 1934, tijdens zijn directeurschap van General Motors, richt
Sloan de Sloan Foundationop, en op 8 augustus 1945 kondigen
de heren Sloan en Kettering aan:
”dat het dramatische nieuws van de atoombom, die werd
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ontwikkeld in een 2 miljard dollar kostend onderzoeksprogramma, een grafische illustratie is van wat door de
Amerikaanse industrie kan worden bereikt, wanneer die op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd. Met
net zoveel geld en talentrijke mensen als waarover de overheid beschikte voor het creëren van de
atoombom, kan ook de voortgang in kankeronderzoek zeer snel zijn.”
Zo indoctrineert men zowel artsen, als de massa…
In 1948 bouwt men naast het MSKCC een biomedisch research faciliteit, het Sloan-Kettering Institute (SKI).
Men wil industriële ontdekkingen kruisbestuiven met medische behoeften. Zo heeft Kettering onder meer
een patent op een babycouveuse. In 1960 worden het Memorial Hospital en het SKI officieel samengevoegd
tot het Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC). Het MSKCC blijft een belangrijk aanhangsel van
het Rockefeller medische monopolie. In de raad van bestuur wemelt het van de Rockefeller- en Rothschildgetrouwen en vertegenwoordigers van de bancaire wereld.
En daarnaast zijn er ook verbanden met het militair-farmaceutisch-chemisch complex en met de CIA
(aangestuurd door het Tavistock Institute, 1920) — kortom, met alle meer en minder bedenkelijke spelers die
in deze wereld achter de schermen hun duistere agenda’s tot uitvoer
brengen… De werkelijkheid is dat het MSKCC, samen met de American
Medical Association, één groot conglomeraat vormt met de American Cancer
Society en het Rockefeller medisch monopolie, met daarin de Drug Trust,
afgeschermd door de AMA.
Wat in 1884 begint als een sadistische speelplaats voor de van ieder menselijk
gevoel gespeende arts Marion Sims, is vandaag een bolwerk van door
Rockefeller gemonopoliseerde Duitse allopathie en chemie. Alles wat met
kankerbehandelingen te maken heeft, wordt vanuit hier de wereld in gebracht
en gecontroleerd.
Het huidige MSKCC is inmiddels niet alleen ontelbaar vele malen groter dan bij
aanvang in 1939, ook het ’onderzoek’ naar kanker gaat nog steeds door… De
’voortgang’ daarin weerspiegelt zich in de steeds verder uitdijende
(metastaserende!) MSKCC-gebouwen, in sommige waarvan een bepaalde
kankersoort een eigen verdieping heeft. Daar staat tegenover dat het woord
kanker in de Bijbel niet wordt genoemd, en evenmin komt kanker voor in de
Huangdi Neijing – het Klassieke Werk van de Interne Geneeskunde van de
Gele Keizer… (2569 v.Chr.).
Maandag, 2e Pinksterdag
De Amerikaanse onderzoeker Ty Bollinger geeft een presentatie in het nieuwe Centrum Zonnewijzer.
‘De Waarheid over Kanker’ Klik HIER voor alle details.
X
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265?274http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=2480896&blobtype=pdf

Is de ineenstorting begonnen?
Op woensdag werd er van één van de grootste ondernemingen
genoteerd aan de beurs van Hong Kong maarliefst 19 miljard
Dollar aan waarde op één dag weggevaagd.
De dag erna gebeurde er iets vergelijkbaars met een ander
bedrijf dat maar liefst 60 procent in waarde kelderde.
Afgelopen woensdag verloor de rijkste man in China, Li Hejun,
de helft van zijn fortuin toen de aandelen van zijn bedrijf dat zich
bezighoudt met zonnepanelen met meer dan 50 procent
kelderde.
De dag daarna gebeurde dit opnieuw, maar nu met een ander
bedrijf. Een tweede miljardair verloor het grootste deel van zijn
vermogen in luttele uren.
Bij het begin van de dag was Pan Sutong nog steenrijk want de aandelen van zijn bedrijf waren maar liefst
300 procent in waarde gestegen dit jaar.
Het koersverloop voor zijn twee ondernemingen, Goldin Financial en Goldin Properties zag er echter aan het
einde van de dag zo uit:
Het bovenstaande zijn geen koersschommelingen meer te
noemen, maar tonen een volledige ineenstorting van (de waarde
van) bedrijven.
Volgens Nick Chenk, een derivatenhandelaar bij Liquid Capital
Markets in Hong Kong, is het besmettelijk. Investeerders willen
nu allemaal tegelijk hun winst pakken en ze rennen allemaal
richting uitgang.
Op woensdag werd de handel in aandelen van het bedrijf van Li
Hejun stilgelegd nadat er 47 procent oftewel 19 miljard Dollar
waarde was verdwenen. Zomaar, 19 miljard Dollar weg.
De vraag is of we met de crash van deze twee bedrijven met
enkele individuele gevallen te maken hebben of dat Nick Chenk,
de derivatenhandelaar, gelijk heeft en dit inderdaad besmettelijk is en iedereen nu richting uitgang snelt.
Als dat laatste namelijk het geval is dan is Hong Kong het begin van een wereldwijde crash, waarbij het voor
iedere investeerder dringen wordt bij de uitgang, zoals Chenk zegt.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9320:is-de-ineenstortingbegonnen&catid=15:financieel&Itemid=28
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Benjamin Fulford: "Chaos in VS vanwege bankroet internationale FED facties."
Zondag 10 mei 2015, 00:00 uur
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist en
als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families diep
ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het
wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de
reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militairindustriëel complexen en de geheime ordes.
"De chaos in de VS neemt toe terwijl het door de Khazarianen
gecontroleerde deel van de Federal Reserve Board blijvend wordt
gemeden door het grootste deel van de wereld. De Khazarianen
reageren hierop wanhopig met het uitlokken van rassenrellen of door andere wapendragende burgers van
de VS uit te lokken om te vechten tegen politie en andere gewapende strijdkrachten van de VS.
Tegelijkertijd, bewegen de gewapende strijdkrachten van de VS en andere VS instanties zich zowel tegen
Israël als tegen het uit de VS afgevaardigde deel van de Khazarianen, voornamelijk de
Bush/Clinton/Rockefeller familie van misdadigers.
In een boodschap van het Pentagon zat een directe boodschap aan de Rockefeller familie, Dave Goldberg,
de belangrijkste leidinggevende van Facebook, stierf vorige week onder mysterieuze omstandigheden op de
leeftijd van 47 jaar.
http://www.nytimes.com/2015/05/03/business/dave-goldberg-47-surveymonkey-chief-and-sheryl-sandbergshusband-dies.html?hpw&rref=obituaries&action=click&pgtype=Homepage&module=well-region®ion=bottomwell&WT.nav=bottom-well&_r=1
Facebook is eigendom van Mark Zuckerberg, de kleinzoon van David Rockefeller. Pentagon bronnen
zeggen dat dit een boodschap was van de gewapende strijdkrachten aan de oligarchen van Silicon Valley
die betekende dat de ‘high tech’ industrie vanaf nu onder militaire controle staat.
Om de bezeten machtstrijd die nu gaande is in de VS te begrijpen is het waard om nog eens naar de
geheime geschiedenis te kijken die achter het bankroet zit van de gezamenlijke regering van de VS. Meer
hiervan werd vorige week onthuld tijdens een vergadering van vertegenwoordigers uit de White Dragon
Society en leden van de Chinese Koninklijke familie. De Chinese koninklijken presenteerden
gedocumenteerd bewijs dat een verandering zal afdwingen in de beschrijving van de geschiedenis van de
20ste eeuw. De documenten beschrijven geheime overeenkomsten tussen de presidenten Franklin
Roosevelt en Harry Truman, China’s Nationalistische heerser Chiang Kaishek en leden van Mantsjoeriaanse
Koninklijke familie. De documenten laten zien hoe Roosevelt, Truman en de staatssecretaris van de VS, C.
Marshall, over een periode van tijd 20 schepen beladen met Mantsoeriaans goud in beslag namen en
meenamen naar de VS en het onbewerkte goud op een frauduleuze manier gebruikten om het New Deal en
Marshall plan van Roosevelt te financieren. De bronnen uit de Koninklijke familie zeggen dat het goud vanaf
1930 naar de VS werd gebracht met de belofte dat het gebruikt zou worden voor de ontwikkeling van Oost
Azië en de oprichting van een federatie dat Mantsjoerije, China, Korea en Japan zou omvatten. De
Amerikanen gaven de Mantsjoerianen ook drukplaten om VS dollars te drukken.
De twee huidige erfgenamen van het Mantsoeriaanse goud zijn Kim Young Hee (金英姫) en Zhang Sheng
Zhi (張勝植). Ze verklaren dat er talloze pogingen zijn gedaan om hen te vermoorden en te vervangen met
dubbelgangers dus als veiligheidsmaatregel, hebben ze gevraagd om hun foto’s te publiceren zoals
hieronder te zien is.
Er werden als extra voorzorgsmaatregel ook foto’s van hun oren
genomen. De reden die deze twee mensen claimen waarom er
op ze gejaagd wordt is dat ze de wettelijke rechten bezitten van
ongeveer $30 biljoen aan goud.
Wat er gaande is, op het hoogste niveau van wereldwijde
financiering, is dat papier en getallen geschreven op
bankcomputers niet geaccepteerd worden als betaalmiddel. De
eigenaren van de tak van de Federal Reserve Board van de VS
(Bush/Clinton/Rockefeller etc.) wordt gevraagd om hun schulden aan de rest van de wereld, in goud af te
betalen. Om deze reden zijn ze wanhopig aan het proberen om op een frauduleuze manier aanspraak te
maken op het Mantsoeriaanse goud dat ze al die jaren geleden hebben gestolen (en sindsdien allang
hebben opgebruikt) Ze zullen het niet krijgen omdat de hele wereld doodziek is van hun criminele fratsen.
In feite, wanneer we kijken door een goud lens werpt dit een heel nieuw licht op vele recente historische
gebeurtenissen. Ten eerste, de Lehman shock van 2008 vond plaats omdat de gezamenlijke regering van
de VS niet in staat was om een verschuldigde goudbetaling te doen. Dat leidde tot een tijdelijk buitensluiten
van de VS handel. De gezamenlijke regering van de VS slaagde er toen in om een grote goudlening te
krijgen van de Ming dynastie factie in Azië met de belofte dat Barack Obama president zou worden en dat de
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VS zichzelf zou hervormen. Nadat Obama’s acties lieten zien dat hij niet beter was dan George Bush jr.,
droogde het Ming goud op. De door de cabal van de VS vertoonde gebeurtenissen zijn sindsdien allemaal
gericht op het zoeken naar goud en financiering.
De rode shirt beweging in Thailand, bijvoorbeeld, was er in werkelijkheid op gericht om grip te krijgen op de
enorme voorraad koninklijk Thais goud. De Arabische Lente in Tunesië en andere Arabische landen waren
ook gericht op de goudvoorraden die deze landen hadden. De invasie van Mali om de goudmijnen daar in
bezit te krijgen. De tsunami en aardbeving aanval op Haïti was ook gericht op het verkrijgen van de rechten
op de goudmijnen daar. De invasie van Libië was een niet succesvolle poging om het goud van kolonel
Muammar Khadaffi te stelen. De tsunami van 11 maart en de aardbevingsaanval op Japan waren er ook op
gericht om Japans Keizerlijk goud te verkrijgen.
Dus nu, de kabbalisten jagen verwoed achter koninklijken aan om hun historische goudschatten te claimen.
De reden dat de Obama regering plotseling zo krachtdadig bij Iran in een goed blaadje wil komen is omdat
de Perzische historische goudschat volgens de huidige erfgenaam van de Perzische troon, $46 biljoen
waard is. De Iraniërs hebben op dit hielenlikken van de VS gereageerd door de VS openlijk aansprakelijk te
stellen voor 911 samen met het vertellen van vele andere waarheden. In ieder geval, hebben de erfgenamen
van het Perzische fortuin perfect duidelijk gemaakt dat de kabbalisten van de VS nooit hun goud te pakken
krijgen. Een recente nieuwe aanwijzing van de wereldwijde boycot tegen de in de VS gevestigde
Khazariaanse kabbalisten was het verslag van de Manager van de Nationale Kredietvereniging dat vermelde
dat succesvolle leenaanvragen in de VS sinds eind maart meer dan 40% op jaarbasis gedaald zijn. De
daling was volgens de vereniging bijna geheel te wijten aan het inhouden van handelstegoeden. De regering
van de VS dwong hem later om de akelige waarheid te herzien.
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-02/did-tap-shoulder-prevent-us-economy-sliding-recession
Hoewel, het feit dat meer dan 6000 retail winkels in de VS recent zijn gesloten laat zien hoe de gezamenlijke
regering van de VS en hun Amerikaanse schuldenslaven niet langer geld kunnen lenen om snuisterijen in de
rest van de wereld te kopen. Meer omvangrijker bewijs dan Lehmans economische instorting van de VS kan
hier gevonden worden.
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-01/we-just-broke-2008s-record-fastest-economic-unraveling
Dat is waarom huurlingen worden betaald met oneerlijk verkregen geld van de Fed om rassenoorlogen te
beginnen in Ferguson, Baltimore, Seattle en elders. De Feds hopen de onrust te gebruiken om een
burgeroorlog te ontketenen met de bedoeling om de aandacht af te leiden van hun eigen problemen.
Er was ook een grote druk op het internet om door de kabal gecontroleerde web sites te gebruiken om “Jade
Helm” naar voren te schuiven, een psychologische oorlogsoperatie tegen de Amerikaanse bevolking en het
leger van de VS. Er was verder iets wat leek een poging te zijn om wat geloofwaardigheid te geven aan
wijdverspreide valse, vertrouwensondermijnende blogs en radioshows van de tegenpartij door wat
moordaanslagen tegen twee van hen leken te zijn op te voeren: Stew Webb en Jeff Rense.
http://beforeitsnews.com/alternative/2015/04/attempted-murder-of-two-radio-show-hosts-within-24-hoursalternative-media-strikes-back-3146208.html
Net voor de kennelijke aanval op Webb, nam iemand contact op met deze schrijver en vertelde me dat
Webb (van wie ik nog nooit had gehoord) me belasterde door me een vals geïnformeerd persoon te
noemen. Mijn antwoord was het citeren van een Arabisch gezegde: “de honden blaffen maar de caravan rolt
voort.” Hoewel, nu ik hierop terug kijk lijkt het dat dit een poging was me uit te lokken om iets vijandigs over
Webb te zeggen net voor de “aanval” op hem. Jeff Rense heeft zichzelf ook behoorlijk in het diskrediet
gebracht met al de nonsens die hij heeft uitgebraakt over Fukushima. Hoewel, ik geprobeerd heb contact
met hem op te nemen om bevestiging te krijgen over of hij werkelijk was aangevallen maar ik kwam alleen
maar tot de ontdekking dat het me niet langer was toegestaan om hem te e-mailen. Mijn begrip hierover,
gebaseerd op een hoop verschillend bewijs, is dat Rense een front is voor de Bush familie en totdat ik
anders van hem hoor, dit de lijn is die ik zal volgen. Echter, als een journalist die vele collega’s vermoord
heeft zien worden en die persoonlijk meerdere moordaanslagen heeft overleefd, mag je ervan verzekerd zijn
dat ik een krachtdadige tegenstander ben van de moord op journalisten en zelfs propagandisten.
Tussen twee haakjes, deze twee “moordaanslagen” vonden plaats op ongeveer dezelfde tijd dat ik een grote
radio-uitzending had gepland bij mij in de show “Caravan to Midnight” welke op het laatste moment niet door
ging door een grootscheepse aanval op de server.
In ieder geval, deze toenemende onhandige aanvallen door kabal agenten om rassenrellen te beginnen,
aanvallen te promoten tegen de militairen en verwarring te verspreiden bij de alternatieve media zijn
allemaal tekenen van wanhoop.
De wanhoop begint voelbaar te worden vanwege wat er net met Saudi Arabië is gebeurd, een van de laatste
geldbronnen van Khazariaanse facties van de VS. Het Pentagon en de Iraniërs dwongen De Saudi’s nieuwe
koning Salman om kroonprins Muqrin en Al Faisal(die minister van buitenlandse zaken was gedurende de
afgelopen 40 jaren) te ontslaan. Pentagon bronnen zeggen dat ze werden ontslagen om een einde te maken
aan de Bush invloed op het Saudi’s regiem en de aanvallen op Yemen. Pentagon bronnen zeggen dat ze er
nog steeds serieus over nadenken om te gaan samenwerken met de Yemense Houthis om een complete
regiemverandering uit te voeren in Saudi Arabië.
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Het andere slavenregiem van de kabal dat in de problemen verkeerd is de Eerste Minister Shinzo Abe’s
regering in Japan. Zoals voorspeld, las Abe vorige week een vernederende toespraak voor tegenover het
Congres van de Senaat van de VS waarin werd duidelijk gemaakt dat hij geen Japanse Eerste Minister was
maar een door de cabal van de VS betaalde acteur die een script voorleest. De militairen van de VS moeten
opschieten en hun zaakjes in Japan opschonen want anders verliezen ze daar ook het regiem aan de
Chinezen. Het Pentagon weet met wie ze contact moeten opnemen om dat te voorkomen."
Bron: Benjaminfulford.net, vertaling: Lia.
http://brekendnieuws.nl/10-05-15-benjamin-fulford.html

Aardbeving Engeland in Belgie gevoeld
Net zoals dat in Nepal het geval is, zo zullen ook de tektonische
platen een grote rol gaan spelen in de nabije toekomst van
Engeland.
Het is dan ook niet voor niets dat er nu op dit moment
aardbevingen in die gebieden plaatsvinden.
Iets meer dan een jaar geleden schreven wij het volgende over
een aardbeving toen in Engeland:
Op 20 februari 2014 vond er een aardbeving van 4.1 op de
schaal van Richter plaats in het Bristol Channel aan de westkust.
De overheid verklaarde dat dit de zwaarste aardbeving was in de afgelopen 6 jaar, terwijl ze in 2011 na een
aardbeving van 3.9 op de Richterschaal in het Engelse Kanaal verklaarden dat dit de zwaarste was in de
afgelopen 300 jaar.
Dat record is in de vroege ochtend/nacht van donderdag op vrijdag gebroken door een aardbeving van 4.2
op de schaal van Richter bij de stad Ramsgate in Kent.
Er was eerder sprake van een 4.3, maar zoals gewoonlijk
worden aardbevingen door officiële instanties vrij snel naar
beneden toe bijgesteld, zo ook hier.
Het was dan wel geen Nepal, maar de bewoners in Kent en ook
de rest van Engeland waar de beving werd gevoeld, schrokken
zich een hoedje. De politie in Kent werd overspoeld door
verontruste burgers waarvan sommige zeiden dat het klonk alsof
er een deur werd ingetrapt. Alhoewel deuren en ramen
rinkelden, meubilair en serviesgoed heen en weer schoof, werd
er geen ernstige schade gemeld. De aardbeving was wel
dermate heftig dat deze tot in België werd gevoeld.
Zo schrijft de Redactie.be:
Ook onze eigen redactrice Sandra Cardoen uit Denderhoutem (Oost-Vlaanderen) voelde de beving:
"Eerst was er een lichte trilling die mijn rolluiken deed rammelen, daarna was er een schok die het hele huis
deed bewegen. Geen fijn gevoel. Ik dacht eerst aan een gasontploffing in de buurt. Maar met Nepal in
gedachten heb ik toch een uur wakker gelegen: op vinkenslag om met de kinderen het huis te kunnen
uitvluchten bij erger.
De echtgenoot heb ik niet wakker gemaakt, hij had me gek verklaard."
Zoals we onlangs schreven zijn volgens Nancy Lieder de aardbevingen zoals we die gezien hebben in Nepal
niet normaal omdat dit de eerste signalen zijn van tektonische platen die over elkaar gaan schuiven bij de
nadering van Nibiru oftewel planeet X.
Iets dergelijks is er volgens haar ook aan de hand in Engeland, zoals we ook in een eerder artikel schreven:
Bij Nancy Lieder, bekend van haar Planet X theorie, hebben ze vorig jaar de volgende voorspelling gedaan:
“Engeland zal niet alleen naar beneden worden getrokken aan de westkant, maar het is ook duidelijk dat het
land bij de rivier de Humber in tweeën wordt gespleten. De overheid zal met een excuus komen zoals ze dat
altijd doen voor de aardveranderingen die nu plaatsvinden, ongeacht hoe absurd hun uitvluchten ook zullen
klinken.
De Euraziatische Plaat wordt uit elkaar getrokken, evenals de bodem van de Atlantische Oceaan. Rotslagen
worden uit elkaar getrokken, wat betekent dat de losse grond gaat schuiven omdat de basis waarop het ligt
ook verschuift of wegvalt. Dit proces zal doorgaan en zich versnellen”.
Zoals door Nancy voorspeld heeft dit proces zich versneld en de overheid blijft uitvluchten zoeken, terwijl
vertwijfelde bewoners zich afvragen wat er in 's hemelsnaam aan de hand is.
Bronnen: The Extinction Protocol ; De Redactie
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9324:aardbeving-engeland-in-belgiegevoeld&catid=37:wereld&Itemid=50
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Pedo onderzoeksjournalist onthoofd
Journalisten die zich bezighouden met onderzoekswerk lopen
vaak een groot gevaar.
Dat geldt zeker voor die zaken waar de politie met een hele
grote boog omheen loopt zoals pedobolwerken, -netwerken, ringen of hoe je ze ook wilt noemen.
Meestal zijn het hooggeplaatste lieden die zich bezighouden met
het misbruiken van kinderen of erger en regelmatig
gebruikmaken van kinderprostitutienetwerken.
Een journalist en blogger die zich bezighield met onderzoek naar
een dergelijke kinderprostitutiering in Brazilië heeft zijn
onderzoek dan ook met de dood moeten bekopen.
Het onthoofde lichaam van de vermiste journalist Evany José
Metzker werd gevonden ten noordwesten van de stad Padre Paraise in het noordoosten van de Braziliaanse
provincie Minas Gerais.
Volgens de lokale media was hij half naakt gestript met zijn handen vastgebonden op zijn rug. Zijn hoofd
werd ongeveer 100 meter verderop aangetroffen.
Het was bekend dat Metzker onderzoek deed naar een in dat
gebied opererend kinderprostitutienetwerk en dat hij een blog
bijhield onder de titel Coruja do Vale, wat De Uil uit de Vallei
betekent.
Diverse mediagroeperingen waaronder Reporters without
Borders hebben de Braziliaanse autoriteiten opgeroepen om een
grondig onderzoek in te stellen.
Een onderzoek dat later ongetwijfeld een wassen neus zal
blijken want de werkelijke daders worden uiteraard niet
opgespoord. Wat dat betreft werken alle politiekorpsen overal ter wereld hetzelfde en doen ze wat hen van
hogerhand wordt opgedragen: afzien van verder onderzoek als dit te dicht in de buurt van de meestal
hooggeplaatste daders komt.
Metzker was drie maanden geleden naar Padre Paraiso gekomen en werd al dagenlang vermist.
Volgens de vrouw van Metzker, Chaves Silva Borges, is haar man vermoord omdat hij iets ontdekt had.
In zijn blog werden door Metzker regelmatig de corrupte praktijken van overheidsdienaren en politici aan de
kaak gesteld.
Zijn lichaam werd gevonden na een anonieme tip die bij de politie binnen kwam.
Bron: Independent
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9321:pedo-onderzoeksjournalistonthoofd&catid=20:het-complot&Itemid=33

Communisten VS kondigen uitroeiing Amerikaanse middenklasse aan
Communisten en Nation of Islam slaan handen ineen voor socialistische revolutie - Iedere minuut wordt er in
Amerika een zwarte baby geaborteerd
Mensen, kinderen en zelfs ongeboren baby’s zijn voor deze
extreemlinkse activisten legitieme doelwitten om hun
socialistische Utopia te realiseren.
Amerikaanse communisten –waar president Obama een zeer
dubieus en duister verleden bij heeft- hebben een moord- en
terreurcampagne aangekondigd om de voornamelijk uit blanken
bestaande Amerikaanse middenklasse compleet uit te roeien. In
Austin (Texas) viel een groep agressieve communisten een prolife demonstratie tegen abortus –waar ook Infowars voorman
Alex Jones aan meedeed- aan. Al in 1983 planden de
Amerikaanse communisten met Russische en Chinese hulp een machtsovername van het Witte Huis tijdens
een toekomstige economische crisis, waarna er 25 miljoen Amerikanen zouden moeten worden afgeslacht.
Communisten en islamisten slaan handen ineen
Communisten en voornamelijk zwarte ‘Nation of Islam’ activisten lijken dit jaar de handen ineen te hebben
geslagen om de Amerikaanse samenleving ten val te brengen en in totale chaos te storten. Na Ferguson
vorig jaar volgde eind april Baltimore, en die rellen waren volgens de groep ‘Red Guard Austin’ nog maar
een voorproefje van wat er komen gaat.

N I E U W S B R I E F 2 2 4 – 3 1 M E I 2 01 5 – P A G . 3 6

De ‘Rode Terreur’ die de communisten aankondigen zal bestaan uit massale slachtpartijen, martelingen en
systematische onderdrukking van de Amerikaanse middenklasse en politieke ‘dissidenten’. ‘Deze rode
terreur is een staat van revolutie nadat de dictatuur van de bourgeoisie (middenklasse) is verpletterd en een
dictatuur van het proletariaat is opgericht,’ aldus de leden van Red Guard Austin op hun Facebook pagina.
Openlijke vereerders van Satan
‘Op het moment dat ik aan Alex Jones denk verlang ik enorm naar Rode Terreur,’ verklaarde een lid van de
groep. De communisten doelden op een pro-life (anti-abortus) demonstratie in Austin, waar ze de borden
van de demonstranten met zwarte doeken probeerden te bedekken. Toen dat mislukte vielen ze Alex Jones
aan, stalen apparatuur en schreeuwden kreten waarmee ze Satan en het vermoorden van ongeboren baby’s
vereerden (2). (3)
‘Ik heb okselhaar, ik vermoord mijn kinderen, ik hou (vloek) van Satan... Ik hou(vloek) van Satan, dus f*ck
you!’ schreeuwde een vrouw van de groep tegen de pro-life demonstranten.
Iedere minuut een zwarte baby geaborteerd
De demonstratie vond plaats bij een abortuskliniek van Planned Parenthood, juist om aandacht te vragen
voor het feit dat er gemiddeld iedere minuut een zwarte baby in de VS wordt geaborteerd. Zwarte
Amerikaanse vrouwen laten twee keer zo vaak een abortus plegen dan blanke. In grote steden zoals New
York worden zelfs meer zwarte baby’s in de moederschoot vermoord dan er worden geboren, een feit dat
door de ‘BlackLivesMatter’ beweging, die zegt op te komen voor de rechten van zwarten in Amerika, totaal
wordt genegeerd.
Rode Terreur eiste in eeuw tijd miljoenen levens
De afgelopen 100 jaar hebben eerdere ‘Rode Terreur’ campagnes ontelbare slachtoffers geëist in Rusland,
China, Spanje, Hongarije en andere landen. De meest beruchte ‘Rode Terreur’ vond pal na de Russische
revolutie van 1917 plaats, toen Bolsjewieken minimaal 50.000, maar volgens sommige schattingen 2 miljoen
mensen vermoordden en vele honderdduizenden opsloten en martelden.
De beruchte dictator Lenin probeerde toen met extreem geweld al zijn vijanden –iedereen die het niet met
zijn socialistische visie eens was- uit te roeien. Voor dit doel creëerde hij een enorme politiestaat waarin de
overheid aan geen enkele wet gebonden was en kon doen wat het wilde. Er alleen al verdacht uitzien was
voldoende reden om te worden opgesloten of geëxecuteerd. (1)
Infiltratie Democratische Partij en Witte Huis
In 1983 organiseerde de Communistische Partij in Amerika een bijeenkomst op de Universiteit van Californië
in Irvine. Tijdens zijn toespraak hield een gastprofessor de aanwezigen voor dat de Amerikanen zó 'verblind
zijn door de Amerikaanse droom', dat ze uit zichzelf nooit voor het socialisme zouden kiezen. Om dat te
veranderen ontvouwde hij een langetermijnplan om de Democratische Partij te infiltreren en deze stap voor
stap steeds linkser te maken, zodat de communisten uiteindelijk hun eigen 'manchurian' president in het
Witte Huis zouden weten te krijgen. Die zou de VS door middel van een wereldwijde economische crisis
gedwongen moeten gaan veranderen in een marxistische-socialistische ‘heilstaat’.
Weather Underground terreurgroep
Enige jaren geleden presenteerde Jack Cashill in zijn boek 'Deconstructing Obama' harde bewijzen voor het
feit dat Obama's autobiografie 'Dreams from my Father' door ‘Weather Underground’ terrorist William Ayers
–ooit een goede vriend van Obama die meehielp zijn politieke carrière op te starten- werd geschreven.
Weather Underground was een communistische terreurgroep die een gewelddadige Amerikaanse revolutie
wilde ontketenen. Ayers –inmiddels professor- erkende later de echte auteur van Obama’s boek te zijn,
waarin de president nota bene zelf toegeeft dat hij zich aangetrokken voelde tot 'Marxistische professoren'.
Moord op 25 miljoen Amerikanen gepland
Larry Grathwohl, een voormalige FBI informant die infiltreerde in Ayers’ Weather Underground groep,
verklaarde in de jaren ’80 in de documentaire ‘No Place To Hide’ dat de communisten een scenario volgden
waarin de VS in de toekomst tegelijkertijd door Rusland, China en Noord Korea zou worden aangevallen en
bezet. De Amerikanen die zouden weigeren zich te laten ‘heropvoeden’ zouden worden geëlimineerd.
Grathwohl zei dat de communisten er rekening mee hielden 25 miljoen Amerikanen te moeten vermoorden.
Mentor Obama lid van communistische partij
Obama's vroegere mentor, Frank Marshall Davis –volgens sommige researchers Obama’s echte vader-, was
lid van de communistische partij. Eenmaal president stelde hij de openlijke marxistische activist Van Jones
aan als 'tsaar' voor 'Groene Banen'. Het eveneens door Obama benoemde hoofd communicatie van het
Witte Huis, Anita Dunn, zei in een toespraak dat de Chinese communistische leider Mao Tse-Tsung,
massamoordenaar van 70 miljoen mensen, één van haar twee grootste politieke voorbeeldfiguren was.
Tevens pochte ze voor de camera's dat het Witte Huis onder Obama 'totale controle over de media' had
gekregen.
‘Radical in Chief’ was ‘klassieke marxistische leninist’
Journalist Stanley Kurtz dook in Obama's verleden als 'community organizer' en publiceerde zijn bevindingen
in het boek 'Radical-In-Chief: Barack Obama and the Untold Story of American Socialism'. Kurtz ontdekte dat
al Obama's collega's en mentoren tot de meest uitgesproken en invloedrijke cryptocommunisten in de VS
behoorden.
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'Hun strategie om het politieke systeem te hervormen en de maatschappij te veranderen heeft tot op de
huidige dag zijn stempel gedrukt op de regering Obama,' schreef Kurtz destijds. Naarmate hij dieper in het
verleden van de president dook ontdekte hij steeds meer bewijs dat de huidige president van Amerika
inderdaad een 'klassieke marxistische leninist' was.
Obama's banden met radicale moslims
Naast Obama's marxistische verleden hebben we de afgelopen jaren regelmatig aandacht besteed aan zijn
oorspronkelijke -en hoogstwaarschijnlijk nog altijd huidige- religie: de islam. Dat begon al in 2008 met de
onthullingen dat twee van de drie stafleden die Obama in zijn begintijd als senator aanstelde lid van de
eerder in dit artikel genoemde racistische 'Nation of Islam' waren. Er verscheen zelfs een foto in de kranten
waarop Obama's vrouw Michele vriendelijk lachend te zien was naast Khadijah Farrakhan, vrouw van de
virulent antisemitische Nation of Islam leider Louis Farrakhan.
Farrakhan was tevens een voorbeeldfiguur van de al even antisemitische dominee Jeremiah Wright, die
jarenlang de geestelijke begeleider van Obama is geweest. Bewijs hiervoor was onder andere het meerdere
malen plaatsen van een foto op de cover van het door Wright opgerichte 'Trumpet Magazine', waarin
Farrakhan regelmatig als held werd vereerd. Wright en Farrakhan maakten er nooit een geheim van ‘blank’
Amerika omver te willen werpen. Bovendien liepen Obama en Wright samen mee in een door Farrakhan
geleide 'miljoen mannen mars' op Washington.
Xander - (1) Infowars, (2) YouTube, (3) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/05/Communisten-VS-kondigen-uitroeiing-Amerikaansemiddenklasse-aan

Benjamin Fulford: "Beraamde instorting van het Westerse financiële systeem komt er aan."
Zondag 17 mei 2015, 00:00 uur
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese
journalist en als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke
Oosterse families diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de
schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze
maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten,
de wereld van de militair-industriëel complexen en de geheime
ordes.
"In de komende maanden zal de wereld wat turbulentie gaan
doormaken dit wordt veroorzaakt door de uiteindelijke
verwijdering van de Khazariaanse maffia uit het Westerse
financiële systeem, verschillende bronnen inclusief de Japanse
regering, M15 en vertegenwoordigers van het Pentagon beweren dit.
Ze beweerden dat de wereld een recente gunstige gelegenheid miste om deze financiële oorlog op een
vreedzame manier te regelen. De bronnen zeggen dat het gevolg hiervan is dat verschillende koppige
volhouders van de cabal, zoals Israël en hun stromannen uit Washington DC, verwijderd moeten worden
door middel van oorlog en door de in scene gezette instorting van de meeste van hun grote ondernemingen.
Dit zal resulteren in chaos in Europa en in enkele regionale oorlogen, in het bijzonder op het Koreaanse
schiereiland, het Midden Oosten en in de VS.
De bronnen zijn het er over eens dat de situatie in Europa misschien de eerste is die ontploft ten gevolge
van een verwachte financiële kettingreactie die begint door het onvermijdelijke Griekse wanbetalen.
De recente bezoeken van de Duitse Kanselier Angela Merkel aan China en Japan hadden als doel om geld
te verkrijgen om de instorting van het Duitse financiële systeem te voorkomen wanneer Griekenland in
gebreke blijft. Japanse en Chinese bronnen zeggen dat ze grotendeels met lege handen terug kwam.
Let op: Binnen de context is het erg interessant en zelfs onthullend, om eens naar het extreem hardvochtige
standpunt van Putin op 10 mei 2015 te kijken, het klonk als een oorlogsultimatum: “of je doet dit NU, of
anders”. Het is bijna niet mogelijk om zo een hardvochtig standpunt van Putin te vinden, een van de meest
gewiekste en voorzichtige politici op deze planeet. Putin praat niet op deze manier. Hier is de vertaling van
het nieuwsbericht wat hierover ging:
“De president van Rusland, Vladimir Putin, verlangde tijdens de vergadering met Kanselier Angela Merkel
oplossingen voor enkele bestaande problemen tussen Rusland en Duitsland. Het staatshoofd zei: “Hoe
sneller deze problemen ophouden een negatieve invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van relaties, hoe
beter”.
Nu als Putin niemand minder dan Duitsland uitdaagt, de leidende staat in Europa, moet er iets nogal slechts
borrelen, en is er geen tijd om nog langer te wachten. Ofwel Duitsland zorgt dat haar zaakjes in orde zijn of
wat misschien kan gebeuren is dat de laatste nagel wordt geslagen, niet alleen in de doodskist van de
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zogenaamde EU maar van Duitsland zelf. Dat is tenminste hoe het klinkt volgens de toon waarop hij het
zegt.
Nu, wat kan er over dit geval gezegd worden, hou je maar vast.
Een indicatie van hoe ongewoon de situatie was is een gezamenlijk standpunt, dat vorige week werd
gepubliceerd, van de President van de Europese Commissie Jean- Claude Junker en de Griekse Eerste
Minister Alexis Tsirpas. Dit standpunt pleitte voor hogere pensioenen en lonen voor de Grieken. Met andere
woorden het liet politieke tegenstand zien aan de door de bank opgelegde bezuinigingsmaatregelen.
http://www.primeminister.gov.gr/english/2015/05/06/joint-statement-following-the-phone-call-betweeneuropean-commission-president-jean-claude-juncker-and-greek-prime-minister-alexis-tsipras/
De Griekse minister van Financiën, Yanis Varoufakis, stelde voor om een nieuw ontwikkelingsbureau of
economisch planbureau te beginnen om de Griekse economie weer op te bouwen. Om dit mogelijk te maken
stelde hij voor om alle slechte schulden van Griekenland in een “slechte bank” ofwel afvalbank te stoppen.
Dit is in feite een voorstel voor een wanbetaling.
https://www.project-syndicate.org/commentary/greek-recovery-strategy-by-yanis-varoufakis-2015-05
M15 en andere bronnen zeggen dat wanneer de Grieken hun schuld van $300 miljard niet betalen, dit een
domino effect zal veroorzaken dat de basis zal wegtrekken onder ruim $500 biljoen aan derivaten wat het
Europese bankensysteem zal ontbinden.
Een Japanse tussenpersoon van financiële transacties op hoog niveau en een M15 bron zeggen beiden dat
de BIS of centrale bank in Zwitserland failliet is en de prijzen van aandelen in Europa, Japan en de VS aan
het opdrijven was om dit op deze manier te verdoezelen. De bronnen vermelden echter dat de Grieken
misschien ergens tegen september of oktober er uit geschopt worden De Grieken hebben ook nauw
samengewerkt met de Russen en Chinezen om er zeker van te zijn dat ze nieuwe financiën krijgen van het
Oosten in het geval dat het IMF en de Duitsers niet over de brug komen.
Deze Griekse situatie maakt een einde aan een ander in de UK, door de nieuw gekozen Eerste Minister
David Cameron en zijn EU meesters in Brussel, op touw gezet scenario. Het scenario dat ze voor ogen
hadden was om het afschrikmiddel, de Schotse onafhankelijkheid, te gebruiken om een grotere UK integratie
in de EU af te dwingen en om het Britse afkeren van de EU een halt toe te roepen.
Het is duidelijk dat Nigel Farage, hoofd van de Independence Party in de UK, onder een soort van dreiging
stond waardoor hij werd gedwongen om zich tijdens de verkiezingscampagne in de UK in te houden.
Hoewel, er wordt verwacht dat de Griekse situatie dit hele plan zal doen verouderen omdat de EU zelf zal
worstelen om te overleven.
De Britse financiële elite, heeft in ieder geval zijn financiële systeem gekoppeld aan China en Azië met de
bedoeling zich te isoleren van de opkomende Duits/Eu instorting. Japanse, Chinese en Britse bronnen zijn
het hierover eens.
De situatie in de VS beweegt zich ook in de richting van meer chaos en misschien zelfs burgeroorlog. De
duidelijkste aanwijzing hiervoor zijn al de ernstige ontploffingen van olietreinen, krachtcentrales, fabrieken en
andere infrastructuur overal in de VS. Hier kun je bijvoorbeeld beelden zien van een kerncentrale explosie
en brandende trein wat in de afgelopen week plaatsvond.
http://www.abc.net.au/news/2015-05-10/us-authorities-say-no-danger-after-nuclear-reactorshutdown/6458538
http://america.aljazeera.com/blogs/scrutineer/2015/5/6/new-bomb-train-rules-go-boom.html
Pentagon bronnen melden dat een burgeroorlog mogelijk is tussen de militairen van de VS en de huurlingen
legers betaald door de Khazariaanse Maffia. Het laatste verhaal in de Khazariaanse propaganda pers gaat
over een operatie “Jade Helm”genoemd welke gericht is op Amerikaanse burgers om ervoor te zorgen dat
ze geloven dat het leger van de VS hun vijand is. Ter toevoeging, de Khazarians zeggen nu dat ISIS (Israëli
Security Intelligence Service ofwel Israëlische Veiligheidsdienst) in de VS aanwezig is, klaar om voor
problemen te zorgen.
De laatste economische aanwijzingen laten verder zien dat de economie van de VS in april in een afgrond is
gestort die zelfs nog dieper is dan dat wat gezien werd na de Lehman shock van 2008.
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-06/us-macro-data-has-never-collapsed-fast De Khazariaanse
Maffia laat ook verkapte dreigingen uitgaan dat het opkomende markten zal opblazen. Timothy Adams, het
hoofd van het Institute of International Finance, welke de werelds grootste banken vertegenwoordigt, liet
deze bedreiging uitkomen in een recent rapport.
http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/11581820/Liquidity-drought-could-spark-market-bloodbathwarns-IIF.html
Echter, regeringsbronnen uit de VS en Azië zeggen dat de meeste van deze banken ondanks deze
dreigementen gesloten zullen worden omdat ze het Babylonische schuldenslavernij systeem
vertegenwoordigen dat wordt ontmanteld om de mensheid te bevrijden.
Een zichtbaar teken van deze ontmanteling werd ook vorige week in Canada gezien. Daar zond de
Canadian Broadcasting Corporation landelijk een gedetailleerd programma uit over een gewonnen proces,
wat nu in hoger beroep is gegaan, wat het doel had de Bank van Canada te dwingen hun banden met
overzeese financiële oligarchen te verbreken en terug te keren naar zijn originele mandaat dat inhoudt het
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verstrekken van rentevrij geld aan de regering. Met andere woorden, de Bank van Canada wordt
waarschijnlijk weer een regeringsinstituut en niet een instrument van de Khazariaanse Maffiosi.
http://www.cbc.ca/player/News/Business/The+Exchange+with+Amanda+Lang/ID/2666703865/
De situatie in het Midden Oosten verloopt ook slecht voor de Khazariaanse maffia. Het Pentagon sluit zich
aan bij de Iranezen tegen het Khazariaanse Zionazi regiem daar. Japanse geheime dienst en Pentagon
bronnen zeggen beiden dat er een soort van laatste confrontatie wordt verwacht voordat de situatie daar
eindelijk rustig wordt.
De bronnen zeggen dat de regering van Saudi Arabie nu ook wakker wordt in de nieuwe werkelijkheid en
misschien zijn geheime bondgenootschap met Israël afkapt in een poging om aan de macht te blijven.
Hoewel de Israëlisch en Saudis hebben al nucleaire wapens gebruikt tegen zowel Syrië als Yemen, dus een
of andere vorm van wraak is onvermijdelijk. De turbulentie in die regio zal nog wel even blijven.
Volgens een hoog geplaatst lid van de Japanse geheime dienst wordt er beweerd dat er wat problemen op
het Koreaanse schiereiland zijn omdat het regime van Zuid Korea een van de meest hardnekkige cabal
troeven is, Hij zegt dat hun weigering een vredelievende hereniging met het Koreaanse schiereiland te
accepteren, betekent dat een oorlog gestart zal moeten worden tussen Noord en Zuid Korea.
Het scenario dat werd uitgewerkt door China, Rusland en het Pentagon, vraagt om Russische en Chinese
dreigingen van totale oorlog om te voorkomen dat VS troepen die in Zuid Korea zijn gestationeerd het
Zuiden te hulp schieten tijdens een aantal series raketaanvallen op Seoul. Na enkele vergeldingsaanvallen
tegen Pjongjang zal een raket Japan raken.
Volgens deze bron zal deze raket als een excuus worden gebruikt door de militairen van de VS om als
vredestichter op te treden en hereniging van het Koreaanse schiereiland af te dwingen, Hij zegt dat
uiteindelijk de Noord Koreaanse sterke man Kim Jon Un’s oudere broer, Kim Jong Nam de heerser zal
worden van het verenigd Koreaanse schiereiland. Bronnen in de Koreaanse Koninklijke familie beweren dat
het regiem in Zuid Korea een schurkenregiem is geworden en op weg is naar serieuze problemen.
Ook de situatie in Japan gaat ook een ommekeer meemaken, meerdere bronnen zijn het hier over eens.
Meerdere Japanse handelaren in macht zeggen dat Eerste Minister Abe alleen aan de macht wordt
gehouden omdat er geen geschikte vervanger is gevonden. Hoe dan ook, Abe is vergiftigd en kan elk
moment vermoord worden dus Abe zal elk script dat aan hem wordt voorgelegd voorlezen om te kunnen
overleven. Hoewel, zijn laatste walgelijk optreden in Washington, heeft tot een hernieuwde campagne geleid
om Abe te vervangen. Dit kan gezien worden door het feit dat de nationale TV shows naar buiten zijn
gekomen en hebben gezegd dat de 311 nucleaire ramp en de tsunami een terroristische aanval was op
Japan. Pentagon bronnen vermelden dat als wraak, de Zionazi onderzeeër basis in Nieuw Guinee, waar
vanuit de 311 aanval werd gecoördineerd, vorige week vier keer werd geraakt door zware bunker
vernietigingswapens. Pentagon bronnen zeggen dat dit in de propaganda pers werd vermeld als vier
aardbevingen.
Nog ter toevoeging, nationale kranten hebben ervan verslag gemaakt dat zelfs Japanse Leden van het
Parlement nu wordt toegestaan de documenten van de Trans Pacific Partnership (TPP) overeenkomst te
mogen lezen. Het feit dat dit gemeld wordt door al de kranten en TV shows maakt het duidelijk dat niemand
in Japan Abe’s slavenregering zal toestaan om TPP papieren door Japanse strotten te duwen.
De Rockefeller familie heeft zich al teruggetrokken uit Japan wat betekent dat hun knechtjes als Abe hen niet
langer echt rugdekking kunnen geven. Dat kan gezien worden door het feit dat Citibank’s Japanse
ondernemingen verkocht zijn en dat de Rockefeller oliemaatschappijen het land al hebben verlaten.
Tenslotte, op 9 mei voerde Rusland een grote parade op om de zege in de Grote Patriottische oorlog tegen
Nazi Duitsland te vieren. Wat interessant was aan de viering van dit jaar is dat soldaten uit China, India,
Servië, Kazakstan, Wit Rusland, Mongolië, Armenië, Tadzjikistan, Kirgizië en Azerbeidzjan ook deelnamen
aan de parade. Dit is een heldere boodschap die betekent dat elke poging om Rusland verder te provoceren
in de Oekraïne zal leiden tot een volledige wereldoorlog. Het Pentagon is niet van plan de uitdaging voor
deze alliantie te accepteren."
Bron: Benjaminfulford.net, vertaling: Lia.
http://brekendnieuws.nl/17-05-15-benjamin-fulford.html

Wat weet George Soros dat wij niet weten? (video)
George Soros gaf afgelopen week een waarschuwing dat de wereld mogelijk op de rand van een Derde
Wereldoorlog staat vanwege de economische ineenstorting van China. “Peking zou ertoe gedwongen
kunnen worden om een conflict op te zoeken met een buitenlandse vijand om te voorkomen dat het land in
elkaar zal storten”. Dat Amerika voor wat betreft Rusland op een ramkoers ligt, is bekend. Dat niet alleen,
het lijkt erop dat Amerika alles en iedereen loopt op te jutten om toch maar vooral het conflict met Rusland
verder te intensiveren.
De mogelijke confrontatie met Rusland is echter niet de enige valkuil voor de wereldvrede.

N I E U W S B R I E F 2 2 4 – 3 1 M E I 2 01 5 – P A G . 4 0

Als we de gluiperd George Soros mogen geloven dan is er een gerede kans dat de Derde Wereldoorlog zal
ontstaan door de economische ineenstorting van China.
“Als er een conflict is tussen China en een militaire bondgenoot van Amerika zoals Japan, dan is het niet
overdreven om te stellen dat we op de drempel staan van een Derde Wereldoorlog”.
De miljardair waarschuwde dat de problemen die China heeft met het omschakelen van een exporteconomie
die van een thuismarkt Peking ertoe zou kunnen dwingen een conflict op te zoeken met een buitenlandse
vijand om te voorkomen dat het land in elkaar zal storten.
Er zijn mensen die zich afvragen of Soros meer weet dan wij want hij heeft onlangs zijn put-opties op de
beurs die al meer dan een miljard Dollar bedroegen, verhoogd. Dit betekent dat Soros verwacht dat op een
gegeven moment de beurzen zullen kelderen. Bij een put-optie is van tevoren het verkoopbedrag vastgelegd
waardoor je dus winst kunt maken op dalende koersen.
Net na de verontrustende boodschap van George Soros komt een “heel ontevreden China” met een
waarschuwing voor Amerika dat een “ongeluk in de Zuid Chinese Zee” heel waarschijnlijk is.
Het lijkt erop dat zaken in die Zuid Chinese Zee snel aan het escaleren zijn.
Waar draait het allemaal om in die regio. Navolgend nog een stuk uit een eerder artikel:
Er tekenen zich nog andere donkere wolken af aan de horizon.
Er bevindt zich in de Zuid Chinese een eiland dat onder controle staat van de Filippijnen. Het heet Zhongye
en de Filippijnen zijn van plan daar een vliegveld aan te leggen en een militaire basis te vestigen.
China heeft gezegd dat het eiland van hen is en heeft een gedetailleerd aanvalsplan samengesteld om het
te veroveren. Volgens experts in China zal de oorlog beperkt blijven tot de Zuid Chinese Zee, maar voor de
Chinezen is het onacceptabel dat de Filippijnen zich gaan bezighouden met militaire opbouw op het eiland
omdat ze volgens China arrogant genoeg zijn om te denken dat Amerika hen wel zal steunen.
Het eiland Zhongye, ook wel Thitu island genoemd, is het tweede grootste eiland in de eilandengroep die
Spratlys eilanden heet.
Zoals je op bovenstaand plaatje kunt zien heeft China onlangs
de gehele Zuid Chinese Zee tot territoriaal gebied verklaard,
waardoor nu ook de Spratlys eilanden ineens binnen hun
teritorium vallen.
Daarnaast hebben we natuurlijk gezien dat Amerika
gebruikmaakte van de mogelijkheid die de al dan niet
opzettelijke gecreëerde orkaan Hayan bood om hun militaire
aanwezigheid in de Filippijnen snel op te schroeven.
Daarnaast heeft China nu de gewoonte om op het rif rondom de
Spratlys eilanden grond op te spuiten zodat er een kunstmatig
eiland ontstaat. Vervolgens wordt er dan snel een landingsbaan,
een haven en nog wat van dat soort zaken aangelegd en praten we volgens China over Chinees gebied.
Het zal niemand verbazen dat Washington niet echt gelukkig is met de “zandkastelen” van China, zoals ze
worden genoemd.
Afgelopen week werd de spanning door Amerika verder opgevoerd met het laten overvliegen van een
spionagevliegtuig over het betwiste gebied, waarschijnlijk om te testen wat er zou gebeuren.
Wat er toen gebeurde, is te zien in de volgende korte reportage vanuit het Amerikaanse vliegtuig. De
Chinese marine roept het vliegtuig op om het gebied snel te verlaten, niet één keer, maar acht keer in totaal.
“This is the Chinese Navy, you go”: https://youtu.be/4eSOMcpLdyk
Amerika liet op donderdag weten dat ze zowel zee- als luchtpatrouilles zullen uitvoeren in wat door hen
wordt beschouwd als internationale wateren.
Eerder had China al militaire vliegtuigen van de Filipijnen gewaarschuwd om de gebieden rondom de
Spratlys eilanden te verlaten. Dit alles suggereert dat China probeert een militair verboden gebied te creëren
boven de nieuwe eilanden.
Omdat Amerika vastbesloten lijken de Chinese claim dat de Zuid Chinese Zee van hen is niet te respecteren
en overweegt om militaire vliegtuigen en schepen te sturen, is de kans dat er al dan niet per ongeluk een
militaire confrontatie gaat plaatsvinden aanzienlijk.
Volgens een geroutineerde Amerikaanse diplomaat in die regio, Daniel Russell, is het niet zo’n slim idee om
te proberen de Amerikaanse marine te beletten hun normale werk uit te voeren.
China heeft op dit alles gereageerd door te zeggen dat ze niet erg happy zijn met de situatie en dat Amerika
een bedreiging vormt voor de Chinese eilanden.
Zal ongetwijfeld worden vervolgd.
Bronnen: Investment Watch Blog ; Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9326:wat-weet-george-soros-dat-wijniet-weten&catid=37:wereld&Itemid=50
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VS is gaan samenwerken met Hezbollah
Israël verbijsterd: VS is gaan samenwerken met Hezbollah
‘Slechtst mogelijke ontwikkeling voor veiligheid Joodse staat’
De keizer der misleiding: eergisteren compleet met kipah op in een
synagoge in Washington, en tegelijkertijd alles doen om de veiligheid
van de Joodse staat te ondermijnen.
Israëlische defensiespecialisten reageren geschokt nu blijkt dat de
VS in Libanon is gaan samenwerken met de islamitische
terreurorganisatie Hezbollah, dat zo’n 100.000 raketten op de Joodse staat heeft gericht. Dat houdt in dat
Israël met onmiddellijk ingang de inlichtingen die de Amerikanen aan Israël geven niet langer kan
vertrouwen, vooral niet als bedacht wordt dat Hezbollah direct wordt aangestuurd door de Iraanse
Revolutionaire Garde.
Typisch Obama: A zeggen, maar B doen
Eergisteren hield president Obama –compleet met een kipah op zijn hoofd- een toespraak in een synagoge
in Washington, en maakte hij ‘krachtig bezwaar’ tegen suggesties dat de meningsverschillen tussen zijn
regering en die van Israël aantonen dat de steun van het Witte Huis voor bondgenoot Israël fors is
afgenomen.
Zoals we inmiddels gewend zijn van deze president laten zijn acties veelal het tegendeel zien van zijn
woorden. Obama verzekert keer op keer niet te tornen aan de veiligheid van Israël, maar blijkt in
werkelijkheid te zijn gaan samenwerken met één van Israël grootste vijanden: Hezbollah, dat gezworen heeft
de Joodse staat totaal te zullen vernietigen.
Info Amerikaanse drones belandt bij Hezbollah
De VS helpt Hezbollah in de strijd om het strategische Qalamoun gebergte met de inzet van –volgens
officials onbewapende- Aerosonde MK4.7 drones. Omdat Hezbollah daar zijn eigen Ababil-3 drones heeft
vliegen –die overigens worden bestuurd door de Iraanse Revolutionaire Garde-, was coördinatie tussen
beide partijen nodig, waarmee Amerika voor het eerst actief ging samenwerken met de Shi’itische
terreurorganisatie.
Erger nog: de inlichtingen die de Amerikaanse drones vergaren worden door het Libanese leger rechtstreeks
doorgegeven aan het hoofdkwartier van Hezbollah, en van daaruit aan de Iraanse officieren in Syrië, die
daar samenwerken met het regeringsleger van president Assad.
‘Slechtst mogelijk ontwikkeling voor veiligheid Israël’
De samenwerking met de VS verhoogt de status en het prestige van de Shi’itische terreurgroep aanzienlijk.
Het partnerschap tussen Amerika en Hezbollah heeft ‘zeer ingrijpende gevolgen voor de veiligheid van
Israël’, zo constateren Israëlische defensie experts. ‘Het is de slechtst mogelijke ontwikkeling voor Israëls
veiligheidsbanden met de VS, en heeft een schok veroorzaakt in het leger en de inlichtingendiensten.’
Israël kan VS niet langer vertrouwen
Nu de VS inlichtingen met Hezbollah deelt, kan Israël Amerika niet langer vertrouwen. Het totale
inlichtingenmechanisme dat de noordelijke grenzen met Libanon en Syrië bewaakt moet daarom op de
schop. Behalve de activiteiten van Hezbollah zullen nu ook die van de Amerikanen gevolgd moeten worden.
De informatie die de Amerikanen aan Israël geven over de situatie in Libanon kan niet langer worden
vertrouwd, aangezien die ook door Hezbollah is ingezien en kan zijn gemanipuleerd. De terreurorganisatie
krijgt hierdoor uit eerste hand inzicht in de werkwijze van de Amerikaanse special forces, en daarmee ook
die van Israël, omdat hun werkwijze sterk op elkaar lijkt.
De drones van Hezbollah worden bestuurd door de Iraanse Revolutionaire Garde, waardoor Israël
gedwongen wordt om zijn eigen dronesystemen waarmee de Iraanse activiteiten in de regio worden gevolgd
compleet te herzien.
Meest vijandige president ooit
Barack Hussein Obama herhaalt voortdurend als geen andere president de veiligheid van Israël te
beschermen. De realiteit van zijn presidentschap laat echter exact het tegendeel zien: nog nooit is er een
president geweest die met zijn acties de Joodse staat zo onvriendelijk en bij tijd en wijle zelfs ronduit vijandig
heeft benaderd. Dat voorspelt niet veel goeds voor de laatste anderhalf jaar dat hij nog de scepter zwaait
over het Witte Huis.
Xander - (1) DEBKA
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/05/Isral-verbijsterd-VS-is-gaan-samenwerken-met-Hezbollah
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Gaat CERN ons een zwart gat inzuigen? (video)
Volgens professor Stephen Hawking kunnen wetenschappers bij
CERN het universum vernietigen.
Is het toeval dat de BBC in een documentaire uit 2004 CERN
aanwees als uiteindelijke oorzaak van het einde van de wereld?
Afgelopen week was er het volgende te lezen in het nieuws:
Gisternacht heeft de Large Hadron Collider er weer lekker op los
gebotst. Op een recordsnelheid van 13 TeV zijn protonen op
elkaar gebotst, deze snelheid was eerder nog niet gehaald, maar
het stond al wel op de planning. Begin april van dit jaar is de
Large Hadron Collider weer aangezet na een rustperiode van twee jaar, deze periode is gebruikt voor het
aanbrengen van verbeteringen en het doen van reparaties. Tijdens de testrondes kwam de snelheid van de
deeltjes tot nu toe niet verder dan 6.5 TeV. Dit betekende toen al een verdubbeling van de snelheid van wat
de LHC eerder heeft gehaald. Gisteren overdag gingen de testen weer vrolijk door. Bij deze tests bleven de
botsende stralen meerdere uren in de LHC, het Large Hadron Collider Operations team bleef de kwaliteit
van de straal monitoren en de apparatuur bijstellen waar nodig.
Dit zijn belangrijke tests richting de officiële tweede ronde dat de LHC zal doorgaan. Deze staat gepland
voor het begin van volgende maand. De eerste officiële poging stamt uit begin 2013, voordat de
deeltjesversneller dicht ging voor onderhoud. Toen is een deeltje ontdekt dat overeenkomt met de
beschrijving van het Higgsboson, ook wel bekend als het god-deeltje.
De mogelijke uitkomsten van de poging van volgende maand zullen zeer waarschijnlijk ook weer zeer
spectaculair zijn. Het is mogelijk dat onderzoekers de deeltjes ontdekken waar antimaterie uit is opgebouwd,
maar dat is dus nog even geduldig afwachten. Het zijn bovenstaande berichten waar veel mensen, vaak
zelfs niet de eerste de besten, zich zorgen over maken:
Zo waarschuwt de bekende professor Steven Hawking onder andere voor het volgende:
1) Het Higgsbosondeeltje oftewel het god-deeltje is in staat om het universum te vernietigen.
2) Ruimte en tijd kunnen zomaar in elkaar storten en we zouden het niet zien aankomen.
3) Als wetenschappers teveel energie stoppen in het Higgsbosondeeltje kan het universum eindigen.
Tegelijkertijd zegt hij erbij dat het geen waarschijnlijke scenario’s zijn omdat de Collider (LHC) niet groot
genoeg is, maar toch.
Al met al toont bovenstaande aan dat wetenschappers bij CERN in staat worden geacht de grenzen van ons
universum op de één of andere manier te doorbreken, waardoor we misschien in andere dimensies
terechtkomen. Dimensies waar de elite in de achtergrond graag van wil dat wij daar terechtkomen.
Stel dat de wetenschappers bij CERN in staat zijn om dit op een beheerste en geplande manier uit te
voeren? Misschien klinkt het als science fiction, maar uiteindelijk lijkt alles dat te zijn rondom de LHC omdat
we als mensheid op gebieden terechtkomen waar we nog nooit zijn geweest.
Is het dan vreemd om te veronderstellen dat er een spelletje met de mensheid wordt gespeeld en men de
technieken om andere universa te benaderen via de LHC allang onder de knie heeft?
We komen ook in het geval van CERN in ieder geval weer uit op de maand september waar letterlijk het
nodige vuurwerk is te verwachten.
Via een lezer (dank!) ontvingen wij het volgende bericht:
Ik wil nu al mijn tijd gaan besteden aan CERN, waanzinnig wat men daar probeert te bereiken.
Het ziet ernaar uit dat men daar andere dimensies wil vinden, dit staat gelijk aan het breken van tijd!! De
grap is dat in revelations (Openbaringen) staat dat: “In de end times, time it self wil end”.
En verder:
De hemel en de hel zijn aanwezig op deze wereld in de vijfde dimensie. Ook in de vijfde dimensie is er een
strijd tussen goed en kwaad. Volg de ontwikkelingen bij CERN.
De wetenschappers zeggen daar letterlijk op zoek te zijn naar de vijfde dimensie en geven zelfs aan dat er
misschien iets uit kan gaan komen. WAAROM zien wij hier helemaal niets van op het nieuws??
Mensen mogen gewoon niet weten dat de poorten van de hel/hemel zullen worden geopend.
Dan komen we weer terecht bij wat men noemt predictive programming; signalen en waarschuwingen die
worden afgegeven over wanneer dit allemaal staat te gebeuren.
Zoals gezegd, wijzen een fiks aantal van die signalen richting komende september als het moment waarop
“The abyss will be opened” (de afgrond zal worden geopend).
Op internet is een scala aan video’s te vinden die allemaal betrekking hebben op CERN, dimensies en de
maand september als het moment waarop dingen staan te gebeuren.
We hebben enkele video’s eruit gelicht zoals de volgende.
Het is een advertentie voor de nieuwe Lego Dimensions die op 27 september 2015 zal worden gelanceerd.
Wanneer je die bekijkt dan zijn dit duidelijke aanwijzingen dat september de maand wordt waarop portalen
naar andere dimensies zullen worden geopend.
We gaan terug naar het jaar 2004 waar toen door de BBC de hierna volgende documentaire werd getoond.

N I E U W S B R I E F 2 2 4 – 3 1 M E I 2 01 5 – P A G . 4 3

Die begint met te vertellen dat de wereld ooit zal eindigen.
De documentaire is zo gemaakt dat vijf keer in de uitzending wordt begonnen op dezelfde dag. Een dag
waarop de grote man achter TBM (wat staat voor CERN) wakkerwordt om 7 uur 's ochtends en die die dag
een nog nooit uitgevoerd experiment zal uitvoeren. De wereldbevolking protesteert omdat men zich ernstige
zorgen maakt over de uitkomst van dit soort krankzinnige experimenten. Een viertal keren loopt de dag
totaal anders dan gepland voor Dr. Howell, de wetenschapper die verantwoordelijk is.
De eerste keer glijdt een deel van het eiland La Palma in zee en veroorzaakt een enorme tsunami op de
oostkust van Amerika. De daarop volgende keren gaat het ook mis vanwege een inslag van meteorieten of
een uitbraak van een gevaarlijk virus. Alle keren komt het gevreesde experiment er niet.
De laatste keer dat Dr. Howell wakker wordt op dezelfde dag gaat het experiment wel door. Het laatste wat
je ziet in de documentaire is dat alles volledig op zwart gaat.
Toeval? Of een boodschap dat het uiteindelijk CERN is dat ervoor zal zorgen dat het einde van de wereld
zoals wij die kennen er daadwerkelijk gaat komen.
https://youtu.be/qLQqgW_WO44 ; https://youtu.be/FQQCxQuxSjQ
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9325:gaat-cern-ons-eent-zwart-gatinzuigen&catid=20:het-complot&Itemid=33

ISIS rukt ongehinderd naar Jordanië op
Jordanië dreigt te bezwijken onder toestroom honderdduizenden Syrische vluchtelingen
Sinds Palmyra –het Bijbelse Tadmor- 3 dagen geleden in
handen van ISIS viel, slachtten de islamitische terroristen er
minstens 400 mannen, vrouwen en kinderen af.
In Syrië trekken colonnes ISIS troepen vergezeld van uit
Amerika afkomstige tanks en pantservoertuigen –buitgemaakt
op het Iraakse leger- op naar de grens met Jordanië. Het
Syrische leger is in geen velden of wegen te bekennen om ze te
stoppen. De Amerikaanse president Obama moet nu besluiten of
hij de 7000 special forces die in het noordwesten van Jordanië
zijn gelegerd gaat inzetten om Jordanië te beschermen.
Slachtingen in Palmyra
Het eerste doel van ISIS is de oostelijke helft van de grens, inclusief het drielandenpunt tussen Syrië,
Jordanië en Irak. Deir el-Zour wordt al door ISIS bezet, en de 250 kilometer die er tussen Palmyra en de
Jordaanse grens ligt zullen de terroristen waarschijnlijk morgen overbrugt hebben.
Sinds Palmyra –het Bijbelse, door koning Salomo gebouwde Tadmor (Arabisch voor ‘vernietig’)- 3 dagen
geleden in handen van ISIS viel, slachtten de islamisten er minstens 400 mensen af. De Syrische luchtmacht
probeerde vergeefs de terroristen met luchtbombardementen te stuiten. (2)
Jordaanse grensplaatsen lopen gevaar
De grensplaatsen in het noordoosten van Jordanië lopen het meeste gevaar veroverd te worden – vooral Ar
Ruwayshid, waar maar liefst 800.000 Syrische vluchtelingen zijn opgevangen.
De afgelopen maanden heeft het Jordaanse leger juist de westelijke grenzen met Syrië, aan de kant van
Israël, versterkt. De opmars van ISIS naar de oostelijke grenzen werd niet verwacht, dus daar zijn geen
extra troepen naartoe gestuurd.
Zet Obama 7000 special forces in Jordanië in?
De Amerikanen hebben in het noordwesten van Jordanië op diverse militaire bases 7000 special forces
gelegerd die bedoeld zijn om de noordwestelijke grens met Syrië te bewaken. Zodra ISIS de grens bereikt
zal president Obama moeten besluiten of hij deze troepen rechtstreeks inzet tegen de jihadisten.
ISIS populair onder Palestijnse bevolking
Bijkomend gevaar is dat de succesvolle veroveringstocht van ISIS bevriende terroristen in Jordaanse steden
ertoe kan aanzetten om aanslagen te plegen. ISIS is populair in het voornamelijk door Palestijnen bewoonde
Jordanië, vooral in de zuidelijke, aan Israël en Saudi Arabië grenzende regio’s. Daar wordt Ma’an nu al als
een bolwerk van ISIS beschouwd.
Jordanië wankelt
Door de vele honderdduizenden vluchtelingen uit Syrië wordt Jordanië steeds onstabieler. In de grote steden
is de werkeloosheid opgelopen van 14,5% naar 22,1%. Meer dan 30% van de Jordaniërs die werkten in de
landbouw zijn verdrongen door goedkopere Syrische vluchtelingen. Door de groeiende onrust dalen de
internationale investeringen in het land, terwijl de kosten voor het opvangen van al die vluchtelingen juist
dramatisch stijgen (3).
Xander - (1) DEBKA, (2) Reuters via Shoebat, (3) Shoebat
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/05/ISIS-rukt-ongehinderd-naar-Jordani-op
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Mind-Control: Mind Control 2
25 mei 2015Door GuidoJ. Bron: Wanttoknow BE/NL
(zie HIER deel 1 van deze serie)
Met alle hier voorafgaande informatie over de Nieuwe
Wereld Regering in het achterhoofd,
valt het volgende verhaal iets makkelijker te begrijpen,
en is het tevens een oproep om wakker te worden en de
ogen te openen,
voor alles wat ons zelf wellicht nog allemaal te wachten
staat.
Ik moet nu, hier op dit punt aanbeland, een serieuze
waarschuwing vooraf laten gaan.
WAARSCHUWING!
Wat er nu volgt is geen verhaal voor de weekhartigen onder ons, of voor iemand met een zwakke maag, en
net als dat het mij overkwam bij het lezen van dit boek, neem ik het niemand kwalijk als de emoties af en toe
hoog opspelen bij het doorlezen van dit beslist ijzingwekkend, nauwkeurig vertelde, gruwelijke, en zeker niet
alledaagse verslag van een vrouw die vrijwel haar hele leven lang in de klauwen geweest is van MK ULTRA,
een Mind Control programma van de Amerikaanse regering, in opdracht en onder supervisie van het Comité
van 300, meer algemeen bekend als De Nieuwe Wereld Orde.
Ik vraag je op voorhand excuses voor het grove taalgebruik dat zo nu en dan
de revue passeert in dit boek, dat ik omwille van de volledigheid van het
verhaal zoveel mogelijk in de originele context zal trachten te vertalen zonder
daarmee iemand willens en wetens te willen beschadigen, choqueren of
verdriet te doen. Ik probeer het zo netjes mogelijk te houden, maar op sommige
momenten vraagt de situatie om het werkelijke taalgebruik, om de grofheid en
de gruwelijkheden niet te ‘verfraaien.’
De woordkeuze is niet altijd mijn keuze, het is dan slechts de letterlijke vertaling
van de originele tekst. Daar, waar Engelstalige begrippen soms erg lastig
letterlijk te vertalen waren in het Nederlands, heb ik de vrijheid genomen om
soms complete zinnen door Nederlands te vervangen die de bedoeling van de
originele tekst vele malen duidelijker maken. Er is door mij echter ook dan op
geen enkel moment van de originele tekst of de essentie van het verhaal
afgeweken. Ik vraag begrip voor deze ‘noodoplossingen’ waartoe ik mij soms
helaas genoodzaakt zag.
En dan nog even dit: In een interview dat ik op internet zag van Brice Taylor (meerdere interviews van haar
vinden op Youtube onder ‘Brice Taylor’) verklaarde zij, hoe haar herinneringen ooit waren begonnen terug te
komen, want dit gebeurt bij Mind Control-slachtoffers eigenlijk niet!! Zij vertelde in dat interview dat ze in een
auto ongeluk verwikkeld was geraakt, waarbij ze op de voorbank zat zonder gordel, en dat ze met haar
hoofd tegen de voorruit klapte, waardoor haar linkerhelft van haar hersenen ‘contact’ legde met de
rechterhelft.
Vanaf dat moment begon er heel langzaam van alles in stukjes en beetjes naar buiten te ‘lekken’ en als
herinnering naar boven te komen. Herinneringen van een leven dat ze niet kende, herrineringen aan
personen in haar eigen lichaam, die ze totaal niet kende. Situaties, die ze niet plaatsen kon, en tot slot het
gruwelijke besef, dat dit haar eigen geheime leven was. Haar verleden. Alle toevoegingen en opmerkingen
mijnerzijds, en bewerkingen tussen de originele teksten van Brice Taylor door, beginnen steeds met: (Inzet:
…)
‘Thanks for the memories‘..
Een verbijsterend autobiografisch verslag van de hand van Brice Taylor; een vrouw die haar
persoonlijke ervaringen deelt, en veel onthult over de verborgen doelen van ritueel seksueel
kindermisbruik en mind control. Zaken die inmiddels van over de hele wereld in het nieuws komen,
maar die soms lijken te smoren in de dagelijkse, ‘veel-belangrijker-lijkende’ nieuwszaken.
Brice Taylor vertelt over haar herinneringen aan zaken rondom haar conditioneringen, die
plaatsvonden in haar jeugd, zódanig dat ze structureel misbruikt kon worden. Door niemand minder
dan ‘grote Hollywoodsterren’ als Bob Hope en politieke creeps als Henry Kissinger. Gebruikt als een
mind-controlled slaaf tot aan haar volwassenheid. Gebruikt ook als ‘seks-speeltje’ voor de president
en als persoonlijke ‘mind-file’ door ‘hooggeplaatsten’ over de hele wereld! Dit alles teneinde de
agenda van de Nieuwe WereldOrde verder uit te rollen. Dit boek zal je helpen om je dóór deze
verraderlijke zaken heen te werken; zaken waar we in deze dagen steeds meer OOG-IN-OOG zullen
komen staan.. Blijf niet achter in het donker en laat geen tijd verloren gaan: deel deze info!
***
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De originele titel van het boek dat ik hier vertaal is:
THANKS FOR THE MEMORIES
– BRICE TAYLOR –
Bewerkt door klokkenluider ‘Quasimodo’.
x
BEDANKT VOOR DE HERINNERINGEN.
Een verklaring aan al mijn kinderen
Een overvloed aan liefde houd ik nog steeds voor jullie vast,
terwijl ik deze noodzakelijke stap in mijn en jullie leven
onderneem, in aanloop naar jullie ultieme vrijheid. Vergeef
me alsjeblieft het openbaar maken van de personen en de
gebeurtenissen die eigenlijk privé zouden moeten blijven in
jullie levens. Het is echter de ernst van de zaak die mij laat
doen wat God mij ingeeft. Ik weet, dat we in een normale
gezonde familie dit samen zouden moeten bespreken en dat
we samen zouden moeten overleggen hoe we met deze
situatie om zullen gaan, en hoe we dit samen kunnen
oplossen. Maar dat was in ons geval helaas niet mogelijk.
Vergeef me alsjeblieft als ik mezelf nu vrijheden veroorloof
die jullie leven wellicht zullen beïnvloeden op een manier
die ik mezelf niet kan of wil voorstellen. Ik heb mijn
beslissingen in de handen van de Heer gelegd, en ik
vertrouw op Zijn oneindige wijsheid om ons te leiden naar
zoete vrede en vrijheid. De moeder-kind band die wij samen
deelden is daarbij voor mij steeds een enorm krachtige
nimmer aflatende wind geweest onder mijn vleugels.
KEVIN – Mijn kind die ook mijn vriend was. Dank je dat je altijd
zo behulpzaam was, bekwaam, meevoelend met anderen,
vriendelijk en vrolijk. Ik ben trots op je, en ik bid voor jouw
vrijlating, zodat je de vele talenten en gaven die je hebt, kunt aanwenden op de manier die alleen jij zelf
kiest.
Ik hou van je Kev.
KELLY – Belofte maakt schuld! Ik kom mijn belofte aan jou na. Ik laat dit niet meer los, en ik zal nooit
stoppen met dit aan de kaak te stellen, en hulp te zoeken, wat er ook gebeurt. Dank je wel, omdat je altijd zo
aardig en liefdevol was. Jouw zachte aard en de immense liefde die je in je hebt, straal je zelfs uit terwijl je
onder mind control bent, op een manier die iedereen voelen kan. Ik bid voor je vrijlating uit jouw
geprogrammeerde staat, die je wegsluit van je eigen persoonlijke ik, en de rest van de wereld. Ik mis je, en
ik weet dat God heel hard werkt aan jou en door jou en met jou werkt aan de genezing van jou en de
anderen. Ik hou van je!
DANNY – Mijn kindje dat maar niet in de maat wil lopen. Ik wacht heel ongeduldig op het moment dat ik zie
wat je gaat doen met alle individuele gaven en talenten die je hebt, maar nog niet de baas bent. Ik treur
vanwege de noodzakelijke scheiding die er de oorzaak van was dat jij moest opgroeien zonder moeder, op
een wel heel erg jonge leeftijd. Ik bid voor je dat God je die jaren zal vergoeden op een hemelse manier. Ik
hou zovéél van je, méér dan je ooit zal kunnen weten.
AAN MIJN PASGEBOREN ZOON, GESTOLEN UIT MIJN ARMEN DIRECT NA DE GEBOORTE- Mijn ziel
verlangd naar jou! Ik rouw nog steeds om het immense verlies van je fysieke aanwezigheid. Ik heb je door
de jaren heen steeds gemist, en ik bid voor onze hereniging als dat Gods wil mag zijn. God heeft mij beloofd
dat de familie herenigd zal worden en ik kijk ernaar uit jou weer te mogen ontmoeten, maar nu als een grote
sterke man!
MIJN OUDERS – Dank jullie wel dat jullie mij doorgang verleenden naar de genetische en spirituele
spelonken op aarde, die er een garantie voor waren, dat mijn missie hier op aarde geslaagd zou zijn. Ik hou
van jullie omdat jullie mij het leven gegeven hebben en dat jullie mij toestonden de nodige ervaring op te
doen die mijn ziel nodig had, om mijn bijdrage te kunnen leveren. Papa, jouw gave om je tijd ver vooruit te
zijn, en Mama, jouw onvoorwaardelijke liefde (zelfs onder Mind Control) heeft mij uiteindelijk geholpen mijn
eigen weg te vinden. Ik weet nu dat jullie beiden ook gevangen zaten in het zelfde donkere web waar ook ik
in zat. Ik hou van jullie en vergeef jullie allebei alles.
CRAIG – We hebben nooit echt een kans gehad, maar we hebben ons er doorheen geworsteld met liefde.
Dank je voor je lieve aard en voor de manier waarop je me steunde tijdens mijn weg naar herstel. Ik vergeef
je. Kun je mij vergeven?
AAN MIJN BROERS – Zoals ‘Papa’ ons steeds zei: ”Laat de waarheid bevrijdend werken”.
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CATHERINE GOULD PHILADELPHIA – Wat had ik zonder jou
moeten beginnen? Dank je wel voor zoveel dingen. Het eerste
daarvan redde mijn leven……… De sluwe “veiligheidsbrief” aan
mijn herinneringspakketten waarvan ik denk dat die het mogelijk
maakten dat ik dit overleefde. Jouw nimmer aflatende hulp en je
altijd luisterende oor, die nét dat steuntje in de rug waren dat ik
nodig had om met dit manuscript door te gaan.
MARGIE PAUL PHD – Dank je dat je me geholpen hebt om mijn
innerste spiritualiteit weer met mijn innerste kind- zijn in contact
te brengen, en dat je de kleintjes in me vastgehouden hebt
terwijl ik met mijn heling bezig was. Dank je voor jouw bereidheid
om samen met mij de enge duisternis te bewandelen en dank je
voor jouw inzet, die je beroepsmatige grenzen ver overstegen. Ik
hou van je.
TED GUNDERSON –Dank je, dat jij een begin gemaakt hebt te
werken aan mijn veiligheid door beveiligingsmaatregelen te
nemen, en door het inschakelen van mijn persoonlijke
lijfwachten, en dat je diep boog voor de Heer, terwijl de Heilige
Geest zijn werk binnen in ons deed, zodat we samen konden
werken aan het blootleggen van de gruwelijkheden die deel
uitmaakten van het dagelijkse leven van zovele slachtoffers,
zodat de plannen van de nieuwe wereld regering zouden falen.
Dank je dat je er steeds was op momenten dat ik het niet meer
zag zitten en je steeds weer zei: ”vergeet niet, wie er straks de
winnaars zijn!!”. Ik bid dat het Gods groter plan mag zijn dat de
gevangenen van dit systeem eindelijk vrij komen!.
WALTER BOWART- Moge God jou overvloedig zegenen voor
de ruimte die je steeds gegeven hebt aan alle slachtoffers in alle
leeftijden, al sinds 1978 toen de eerste editie van jouw boek
‘Operatie MIND CONTROL’ in de etalages kwam van de
boekwinkels. Je bent in de strijd gebleven voor de waarheid en
gerechtigheid, en ik dank je voor je vasthoudendheid waarmee
je jezelf vastbeet in de werkelijkheid, die velen niet meer konden
zien, of die het gewoon niet langer meer aan konden en het af
lieten weten. Dank je voor jouw aanwezigheid.
JOE- dank je voor jouw aanmoedigingen om vooral dóór te gaan en sommige dingen die ik van je leerde die
het leven makkelijker maakten.
LAUREN STRATFORD- Dank je dat je dapper genoeg was om aandacht te schenken aan de roep van de
Heer, toen je voorop liep voor iedereen die nog volgen zou, op het moeilijke pad van heling voor al diegenen
die geheeld wilden worden. Dank je voor je aanmoedigingen in moeilijke tijden, moge God jou zegenen voor
jouw nimmer aflatende ondersteuning van alle overlevenden verdeeld over de hele wereld. Ik hou van je.
LYNN MOSS-SHARMON- Wie de geestelijke kracht had, de
vastberadenheid en het doorzettingsvermogen om de “Stenen
Engeltjes” te stichten om de slachtoffers van Mind Control in
Canada ter steunen. Evenals het oprichten van het ACHES-MC
OF IN HET NEDERLANDS: HET ADVOCATEN COLLECTIEF
VOOR DE OVERLEVENDEN VAN MENSELIJKE
EXPERIMENTEN ONDER MIND CONTROL. Jouw werk is
cruciaal omdat je de realiteit gedocumenteerd hebt uit vele
getuigenissen van slachtoffers van Mind Control. Moge de Grote
Geest jou rijkelijk belonen voor jouw prachtige spirituele reinheid
en geloof, en voor al je werk dat je hier gedaan hebt.
BOBBI GAGNE- Moge de liefde en genegenheid die jij hebt laten zien aan ontelbare overlevenden vele
malen vermenigvuldigd bij je terugkeren. Dank je hartelijk voor het wegwijs maken van velen die op het
wettelijke vlak vast zaten, zodat ze nu de slachtoffers, die nog steeds zwaar gebukt gaan onder hun
ervaringen, beter kunnen bijstaan. Dank je dat je dat gedaan hebt wat Christus zelf gedaan zou hebben. Ik
hou van je.
ALICE MILLER- Het voorbeeld dat jij voor me was door middel van jouw boeken was onbetaalbaar. Door
jouw boeken heb ik geleerd, dat door op mijn eigen ervaringen te vertrouwen, in het bijzonder de ervaringen
die ik als kind had, dat ik nu wijze lessen kan uitdragen aan juist in het bijzonder: kinderen!
STUART PERLMAN PHD- Dank je dat je me de hele waarheid hebt laten zien, op momenten dat anderen
me zeiden het verleden los te laten en door te gaan met mijn leven. Jij zag het goed! Dank je voor het
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urenlang luisteren naar het horror verhaal uit mijn verleden. Ik weet dat het bij tijden beslist niet mee viel om
alles aan te moeten horen. Moge God jou zegenen.
CLAIRE REEVES- Voorzitster van Moeders Tegen Seksueel Misbruik (MASA) ik dank je omdat jij het
beschermende schild voor kinderen hoog op gehouden hebt en omdat je er was vóór en mét mij zelfs tijdens
de rechtszaak toen ik begon met het onthullen van mijn overvloed aan misbruikers in 1992! Ik weet dat het
zwaar was, en dat je veel tegenstand en verwijten over je heen kreeg, maar weet dan dat velen zijn
geholpen juist door het werk dat jij hebt gedaan. Ik vraag aan God dat hij jou moge zegenen.
MARGARET- Dank je dat dat je mijn vertrouwde secretaresse wilde zijn, en beste vriendin en rots in de
branding in de zwaarste tijden. Ik dank Jezus dat hij jou in mijn leven geloodst heeft zodat we samen ZIJN
plan konden uitvoeren om ZIJN kinderen te bevrijden. Groot en klein! Moge God je zegenen en een wakend
oog op je houden voor de rest van jouw leven. Je bent me zo dierbaar!
MARY LEWIS- Omdat je steeds deed wat JEZUS zelf gedaan
zou hebben. Zonder middelen, met veel tegenwind, en
moederziel alleen heb je wonderen verricht door eindeloos
slachtoffers van Mind Control uit hun geestelijke gevangenschap
te helpen ontsnappen en hun te helen. Moge GOD jou zegenen
en je veiligheid blijven bieden terwijl je ZIJN werk voortzet.
LOWELL LEWIS- Voor de humor en de liefde die je in je werk
legde terwijl je MARY steunde en de vele slachtoffers waar jullie
beiden mee gewerkt hebben en die jullie door de jaren heen
liefhadden. Dank je dat ik je Bijbel met je mocht delen.
STUART MERLOT- Dank je voor jouw nimmer aflatende ondersteuning (in het bijzonder bij de uitgave van
dit boek) en jouw geweldige toewijding met betrekking tot het blootleggen en aan de kaak stellen van de
werkwijze van de nieuwe wereldorde en van de Mind Control waarop dit hele apparaat drijft. Moge jouw
onbaatzuchtigheid en toewijding rijkelijk beloond worden door GOD.
JUDITH- Dank je voor je lieve ondersteuning bij het aanvankelijke typewerk.
DORIS- Mijn liefdevolle partner in gebeden. Dank je voor jouw aanhoudende gebeden voor de vrijlating van
mijn familie. Ik hou van je.
TERRY- Dank je voor jouw liefdevolle ondersteuning bij de ontzettend zware ‘bevalling’ van dit boek.
LAURENCE- Dank je wel omdat je me geleerd hebt hoe te rusten en gewoon omdat je m’n vriend bent.
ELIZABETH- Dank je dat het lichtje in de duisternis was en voor al jouw tranen, toen ik jou de eerste keer
vertelde over mijn leven. Dank je wel, dat je Kelly opgevangen hebt tijdens mijn studie naar hersengolven
technologie wat mij in staat stelde om Kelly thuis te helpen met haar Mind Control ontwenning. Dank je dat je
me steeds hebt aangespoord om toch vooral dóór te blijven leren op momenten dat ik het écht niet meer zag
zitten. Jouw constante gebeden waren een ongelooflijke steun voor me. Moge Gods zegen altijd op jouw
weg komen!
CHIP TATUM- Dank je voor het heldhaftig delen van jouw ooggetuigenis uit eigen ondervinding van Mind
Control binnen de CIA. Het spijt me, dat je naar de gevangenis moest omdat je zo heldhaftig was om de
waarheid te vertellen. Ik ben echter zo dankbaar dat je nu weer vrij bent. Moge God jou en jouw vrouw
zegenen in jullie nieuwe leven.
ALLEN DIE MIJ VOOR ZIJN GEGAAN – Ik wil graag een bijzonder woord van dank en waardering
uitspreken voor alle moedige zielen die hun leven gegeven hebben in hun pogingen om dit misbruik een halt
toe te roepen.
JEZUS- Liefde van mijn leven, mijn Heer en Redder, dank U
voor Uw leiding, dank U dat U de Heilige Geest in mijn leven
bracht, die mij in m`n donkere dagen tussen alle gevaren door
geloodst heeft om deze bijdrage aan de samenleving te kunnen
doen. Het is door Uw tussenkomst dat ik dit leven overleefd heb
en dat ik compleet genezen ben om de waarheid aan het licht te
brengen. Blijf alsjeblieft in mij werken om mijn geest meer te
laten werken als die van U.
TENSLOTTE EEN KORT ADVIES AAN MISBRUIK
OVERLEVENDEN EN / OF ZIJ DIE ZICH (NOG) ONDER MIND
CONTROL BEVINDEN, HETZIJ BEWUST EN
HERSTELLENDE, OF ONBEWUST EN NOG TOTAAL ONWETEND.
Het hier beschikbare materiaal op deze en op alle volgende pagina’s geeft een duidelijk inzicht in de
praktijken van Mind Control. Niets in dit boek zou enige problemen op mogen leveren voor iedereen tijdens
het lezen, ook niet voor mensen die zelf last hebben van MPD of DID (Meerdere Persoonlijkheidsstoring of
Wisselende Persoonlijkheidsstoring) of zelfs voor hen die zich momenteel onder Mind Control bevinden. Het
is echter gebleken dat meerdere overlevenden enorme emotionele moeite ondervinden met hun
(her)beleving van de slachtofferrol.

N I E U W S B R I E F 2 2 4 – 3 1 M E I 2 01 5 – P A G . 4 8

Daarom worden lezers die vermoeden of weten dat zij incest slachtoffers zijn of Mind Control overlevenden
zijn, en zij die zich daarvoor nog in therapie bevinden aangeraden, om eerst met God te overleggen voordat
zij dit boek gaan lezen. Vermeldingen van bureaus, kantoren, instanties en hulpverleners in dit boek houden
geen aanmoediging in of aanbeveling door de auteur, en er kan ook niet op vertrouwd worden als zodanig
maar zijn slechts voor de volledigheid van de verhaallijn vermeld.
BRICE TAYLOR.
(Inzet: uit het bovenstaande blijkt dus dat men spreekt van overlevenden,
waaruit men de gruwelijke doch duidelijke conclusie moet trekken dat het hier wanneer er gesproken wordt over ‘overlevenden’- blijkbaar om de
uitzonderingen gaat. Dat is helaas juist!. Uit een vraaggesprek met Stewart
Swerdlow die in de 60er jaren als ‘arts’ verbonden was aan het MK ULTRA
PROJECT werd duidelijk dat destijds slechts 3% van de geteste proefpersonen
geestelijk sterk genoeg waren om het gehele traject te doorlopen. De overige
97% stierven!!
In zijn tijd waren er circa 30.000 proefpersonen zijn ‘laboratorium’ gepasseerd!
Er waren volgens Swerdlow in die tijd echter meerdere van deze ‘proeflocaties’!!
Er zullen sinds de 60er jaren op dit gebied echter veel nieuwe ontdekkingen
hebben plaatsgevonden, en tegenwoordig traint men hele kazernes soldaten op
het ontbreken/ het niet kennen van angst, om zonder nadenken een gewisse
dood tegemoet te gaan. BRICE TAYLOR overleefde de horror van een leven
lang Mind Control, en vertelt hier haar hele gruwelijke verhaal tot in details.)
TIJDLIJN
Het zal niemand ontgaan, bij het lezen van haar levensverhaal dat de tijdlijn
waarin e.e.a. zich afspeelt regelmatig door elkaar gehaald wordt.
Het ene moment ziet Brice Taylor, eigenlijk Susan Ford (ze heeft nog vele andere namen zoals u verderop
zult zien, ik houd me echter voor de duidelijkheid vast aan één naam, haar auteursnaam: BRICE TAYLOR)
herinneringen uit haar kindertijd, dan ziet ze weer herinneringen uit haar volwassen periode, om vervolgens
weer terug te vallen in haar pubertijd enz.enz.enz.
Deze ‘Herinneringen’ staan opgetekend zoals ze bij haar binnenkwamen, zeg maar terug kwamen in haar
geheugen, en dat is soms qua tijdlijn mogelijk wat lastig te volgen en niet altijd even logisch. Ik heb aan het
originele boek zo weinig mogelijk trachten te veranderen en deze ietwat chaotische tijdlijn; het zogenaamde:
‘Van de hak op de tak’ hier bewust in stand gehouden, omdat dit
juist een zeer indringend beeld geeft van de chaotische toestand
in haar geest, die er gedurende haar hele leven was.
Een korte inleiding over CONTROLE -MACHT- IN BEDWANG
HEBBEN.
Hetgeen precies dat is wat men ‘mind control’ noemt. De
mysterieuze religies van het oude Egypte, Griekenland, India en
Babylon legden als het ware de fundamenten voor het
hedendaagse occultisme (hetgeen: ‘verborgen boodschap’
betekent) Een van de oudste geschriften dat al verwijst naar
occultisme is ‘Het Egyptisch Dodenboek’, een verzameling van rituelen die expliciet diverse martelmethodes
en manieren van intimidatie beschrijven om een ziekelijke, afhankelijke,
gemakkelijk beïnvloedbare, labiele geestelijke gesteldheid te creëren, waarbij
diverse geest verruimende drugs werden toegepast, en vervloekingen werden
uitgesproken, z.g. ‘toverspreuken’ en hypnose.
Maar ook fysieke marteling, die uiteindelijk altijd resulteerden in totale
overgave en onderwerping van de arme weerloze slachtoffers waarop dit werd
toegepast. Dit was het basis recept voor de keuken van Satan en zijn
aanhangers. Deze ‘stroming’ wordt ook wel Satanisme genoemd en gaat al zo
ver terug in de geschiedenis als de Egyptenaren. Men kan dus simpel stellen:
Satanisme is zo oud als de wereld zelf.
Gedurende de 13e eeuw heeft de Romaans Katholieke Kerk een ware
‘Heksenjacht’ geopend om al het occulte uit te bannen gedurende de bekende
Inquisitie. Iedereen die ook maar in de verste verte in verband gebracht kon
worden met het aanbidden van Satan, hekserij, waarzeggerij, helderziendheid
of enige andere bijzondere gave, liep het risico op de brandstapel te eindigen.
Het Satanisme overleefde deze periode van vervolging door zichzelf
gedurende langere tijd onopvallend onder andere groeperingen te scharen
waarop absoluut geen enkele verdenking viel. Het was al in 1776 dat een zekere Adam Weishaupt in
opdracht van de Rothschilds de missie kreeg om de krachten van deze mysterieuze religieuze
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groepering ‘de Satanisten’ te bundelen tot wat nu wel ‘De Illuminati’ genoemd worden. ‘DE
VERLICHTE GEESTEN’. Hier werden dus al, in zekere zin, de krachten gebundeld van de machtigste,
rijkste en meest verderfelijke mensen op aarde met de duidelijke wens. Complete wereldcontrole.
Één Wereld Regering!
Occulte bloedlijnen, Geheime elitaire genootschappen en invloedrijke vrijmetselaars broederschappen
werden samengevoegd en de Nieuwe Wereld Regering was geboren! De boodschap naar de buitenwereld,
die er van dit illustere gezelschap uitging was er een van vreugde, geluk, voorspoed en vrede op aarde.
Eindeloos geluk en eeuwige vrede. Hun ware intenties en onderliggende gedachte was echter een hele
andere! Het idee werd geboren om langzaam maar zeker de controle over te nemen op alle fronten, in alle
zaken en over alle mensen op aarde. Dus heersers op aarde. Totale controle over alles en iedereen!
Deze zogenaamde Nieuwe Wereld Regering heeft dus op elk mens die nog nooit van hen gehoord heeft een
voorsprong van bijna 250 jaar ervaring.
De Engelse Connectie
Toen de negentiende eeuw aanbrak waren Engeland en Duitsland de eerste landen die al onder controle
leken te zijn van de Illuminati. Het Engelse Koningshuis staat aan de leiding van alles op aarde. Het mag
dan ook niemand meer verbazen, wanneer blijkt dat het allereerste ‘onderzoek naar het gedrag van de mens
al in het jaar 1882 gedaan werd in Engeland. Men noemde het zelfs gedragswetenschap..!
De voorvaderen van de psychiatrie hadden hun wieg in Duitsland staan, want daar kwamen destijds de
eerste ‘testresultaten’ vandaan, aangaande wat men toen noemde: ‘medische en psychiatrische technieken’
met betrekking tot… Mind Control!! En in Londen werd in 1921 het Tavistock Instituut opgezet waar men
onderzoek ging doen naar het ‘breekpunt’ van mensen. Het breekpunt? Ja, hoeveel kan een mens
verdragen, voordat hij zich totaal onvoorwaardelijk overgeeft? Nu in het jaar 2014, zijn we bijna 100 jaar
verder!! 100 Jaar waarin deze zieke ‘specialisten’ hun proefkonijnen onwetend naar de slachtbanken geleid
hebben. 100 Jaar ook, waarin ze hun zieke plannen verder en verder geperfectioneerd hebben. Hoe werkt
dat? Hoe doen ze dat?
Mind Control: methodes en onderdelen
In het beginstadium, begint men met verwarring te creëren bij het slachtoffer. Gewoonlijk meteen vanaf de
geboorte tot de leeftijd van ongeveer 6 jaar. Dit wordt in eerste instantie voornamelijk bereikt door het
toedienen van elektroshocks en dit gebeurt soms zelfs al wanneer de ongeboren baby zich nog in de
baarmoeder van de moeder bevindt.
Door deze traumatische ervaringen, die niet zelden al vanaf de geboorte gepaard gaan met seksueel
misbruik, splitsen de hersencellen zich al in de ongeboren of pasgeboren baby af, in meerdere
persoonlijkheden. Het verder ‘conditioneren’ van de geest van het slachtoffer wordt versterkt door gebruik te
maken van hypnose, dwingen, pijn-plezier wisseling, voedsel-water-slaap en genegenheid onthouding in
combinatie met medicijnen die een zekere mate van gelukzaligheid oproepen.
De volgende stap is om gedetailleerde opdrachten of boodschappen te
verankeren in de diverse op deze wijze gecreëerde persoonlijkheden. Dit
wordt bereikt door bijzondere hightech koptelefoons die een signaal (of
meerdere signalen tegelijk, vaak links en rechts totaal verschillend van elkaar)
laten horen waarbij afwisselend je bewustzijn, en onderbewustzijn wordt
geactiveerd.
Hierbij worden dan snelle licht pulsen in de meest uiteenlopende kleuren op
het netvlies geprojecteerd met nauwelijks zichtbare – of totaal niet
waarneembare beelden ertussendoor. Dan wordt er plotseling elektroshock
gebruikt om de herinnering aan wat je zag te wissen. Dit programma wordt
met grote regelmaat herhaald en nog versterkt door visuele, gesproken en
geschreven informatie. Sommige van de allereerste programmeringsthema`s
die vaak gebruikt worden zijn ‘The Wizard of OZ’ en ‘Alice in Wonderland’.
Beide films zijn doordrenkt van occult symbolisme.
Veel van de Walt Disneyfilms zijn op vrijwel allemaal dezelfde manier
volgestouwd met geheime boodschappen. Muziek speelt door het variëren van tonen, ritmes en woorden
ook een belangrijke rol bij het programmeren. Diverse Mind Control gerelateerde Hollywood producties zijn
o.a. Total Recall; Brainstorm; Long Kiss Goodnight; Johnny Mnemonic; Conspiracy Theory; Mindfield; 12
Monkeys; Barbwire; Fortress; Trancers III; Jacob’s Ladder; Videodrome; Circuitry Man; Lawnmower Man;
Color of Night; Blade; Enemy of the State; Adventures of Baron Von Munchhausen; Ninth Configuration. Al
wat oudere films zijn: Altered States; Slepford Wives; en de klassieker Manchurian Candidate.
Wie en waar?
Het zal niet meevallen erachter te komen wie de originele initiatiefnemer voor dit Satanische project was. Dit
komt grotendeels omdat vrijwel alle informatie die u nu leest jarenlang strikt geheim gehouden is en
daarnaast is er juist door dat zelfde Comité van 300 een hele ploeg mensen aan het werk gezet om het
internet in elke geschreven taal op aarde te larderen met desinformatie.
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Hoe dan ook, er zijn toch wat namen naar buiten gelekt. Daar was een zekere dokter Green (groen) en een
Joodse dokter Greenbaum (‘Groene Boom’) die zouden hebben samengewerkt met de Nazi`s in de tweede
wereldoorlog en dan was er nog dokter Josef Mengele wiens handelsmerk bestond uit extreem koudbloedigberekenend en gewelddadig, Deze ex nasi kampdokter, Joseph Mengele, liet niet alleen diepe littekens
achter op de overlevenden van concentratiekamp in Auschwitz, maar ook op nog vele ontelbare slachtoffers
over de hele wereld.
Mengele`s directe betrokkenheid bij het beruchte Auschwitz
concentratiekamp werd wel erg verdacht ‘afgezwakt’ tijdens het
Neurenbergproces met als gevolg dat er geen échte moeite gedaan werd
door het geallieerde leger van de Verenigde Staten, om deze zware
oorlogsmisdadiger achter de tralies te krijgen. En om echte onderzoekers
zoals Simon Wiesenthal op het verkeerde been te zetten, werd Mengele
door de Amerikaanse autoriteiten als onbelangrijk en geen enkele
bedreiging voor de samenleving omschreven.
Hij zou zijn toevlucht gezocht hebben in Paraguay of Brazilie, maar het kon
ook zijn dat hij ‘dood’ was. Mengele, ook wel ‘De engel des doods’
genoemd, moet volgens de berichten minstens vijf keer uit de dood
herrezen zijn, want zijn naam bleef gedurende vele jaren steeds opnieuw
opduiken i.v.m. mind control projecten. Zijn onconventionele ‘onderzoek’,
ten koste van duizenden onschuldige slachtoffers, was voor de Amerikanen
juist erg interessant. Naast het gebruik van zijn pseudoniem ‘dokter Green’,
kenden overlevenden hem ook nog als ‘Väterchen’ (Vadertje), en als
‘Schöhner Josef’ (Mooie Josef).
Mengele was een ‘charmante verschijning’, goed uitziend, met een goed figuur, waren het zijn wapens, die
hij in de strijd gooide om mensen voor zich in te palmen. Maar hij kende ook zijn licht ontbrandbare karakter
dat hem met vrij grote regelmaat tot explosieve woede-uitbarstingen bracht. Andere karaktertrekjes van
Mengele die zijn slachtoffers zich tot aan hun dood hebben herinnerd, waren de cadans van zijn zwarte altijd
gepoetste laarzen als hij over de houten vloeren ijsbeerde.
Dan was er nog het misselijkmakende spelletje :’Ich lieb dich, ich lieb dich nicht’ (ik hou van je, ik hou niet
van je) met de bloemblaadjes van een margerietje, en als hij het laatste blaadje van het margerietje trok dan
martelde hij op gruwelijke wijze langdurig een klein kind in het bijzijn van een ander kind dat
geprogrammeerd werd onder Mind Control, voordat hij het eerste kind dan toch vermoordde voor de ogen
van het geprogrammeerde kind.
Verwarde overlevenden kunnen zich nog herinneren dat ze naakt in kooien gegooid werden bij erg
agressieve apen die hen vreselijk mishandelden en vreselijke diepe wonden veroorzaakten. Het heeft er alle
schijn van dat Mengele zijn ‘proefdieren’ niet meer uit elkaar hield. Zo waren: huilen, schreeuwen of het
tonen van enige emotie absoluut verboden, voor zijn slachtoffers. Dit alles ligt ten grondslag aan Mind
Control en dat Josef Mengele daar ooit deel van uitgemaakt heeft blijkt uit de verklaringen van overlevenden
onomstotelijk, of dit ook later na de oorlog met zijn medewerking gebeurde, en of dat hij zelfs de mentor was
van alle zieke geesten die zich hier vandaag de dag mee bezig houden, zullen we wel nooit weten. Die
mogelijkheid wordt echter zeer reëel genoemd.
In BRICE TAYLOR’s boek staan nog vele van deze voorbeschouwingen die ik niet allemaal
opgenomen heb hier in dit boek, en die stukken die ik opgenomen heb, zijn daar waar ik dat nodig
vond door mij ingekort, omdat het ene verhaal niets meer toevoegt aan het andere. Mocht je dus ooit
zelf het héle boek willen lezen, dan weet je bij dezen: dit is alleen de vertaling van het verhaal van
BRICE TAYLOR, niet de complete vertaling van alle artikelen van de mensen die een voorwoord
schreven, en dat waren er veel, heel veel. Zo velen zijn met haar lot begaan, zo ook ondergetekende.
En vanaf hier laat ik het woord graag aan BRICE TAYLOR.
Volgende deel heel binnenkort! Wil je dit boek zelf aanschaffen?
Dit complete verhaal in boekvorm als paperback:boekenbestellen.nl/boek/mindcontrol.
Levertijd in Nederland ca. 1 week.
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Ingehuurde demonstranten Ferguson boos omdat ze nog geen geld hebben gekregen van George
Soros
in: Buitenland 26 mei 2015
Demonstranten die afgelopen jaar in de stad Ferguson in de Amerikaanse staat Missouri gebouwen in brand
staken, politiewagens omver duwden en winkels leegplunderden, kregen tot 5000 dollar per maand om deel
te nemen aan de protesten.
De groep die hen zou uitbetalen, Missourians Organizing for Reform and Empowerment (MORE), liet de
demonstranten vervolgens in de kou staan, waarna ze besloten actie te voeren bij het hoofdkantoor van
MORE. Ze hebben ook een Twitterpagina aangemaakt om hun geld terug te eisen.
Presidentskandidaat Allen B. West schreef op zijn website: “In plaats dat ze dankbaar zijn om enkele weken
werk te hebben en lol te hebben tijdens de protesten, voeren de ingehuurde demonstranten die chaos
veroorzaakten in Ferguson opnieuw actie.”
“Stel je eens voor dat je 5000 dollar per maand zou verdienen met het omhoog houden van een bord en het
in brand steken van een paar gebouwen. Dat is ongeveer 1250 dollar per week. Probeer dat maar eens te
verdienen bij McDonald’s of Starbucks.”
De Kansas City Star schat dat de rellen in Ferguson, die werden beschreven als een spontane uitbarsting
van volkswoede, de stad zo’n 4,2 miljoen dollar hebben gekost.
George Soros (Reuters)
De Washington Times merkt op dat MORE wordt gefinancierd door de Open Society
Foundations (OSF) van miljardair George Soros. De OSF betaalde activisten om deel
te nemen aan de demonstraties in Ferguson.
Meer dan 500 mensen reisden vanuit Boston, Chicago, Columbus, Detroit, Houston,
Los Angeles, Nashville, Portland, Tucson, Washington DC en North Carolina af naar
Ferguson om de boel er op stelten te zetten.
“Er is absoluut geen twijfel over mogelijk dat Ferguson in vuur en vlam kwam te staan doordat de
demonstranten werden betaald om daar te zijn. Je gaat je afvragen hoeveel demonstranten er zijn betaald
om naar Baltimore te gaan. En hoeveel worden er in de toekomst betaald?” vroeg The Right Scoop zich af.
[Newsmax]
© Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/ingehuurde-demonstranten-ferguson-boos-omdat-ze-nog-geen-geld-hebbengekregen-van-george-soros/

ISIS met Turkse en Arabische steun gecreëerd door VS
We legden vorig jaar eveneens uit wat de reden was: president Assad stond en staat een belangrijke
aardgaspijpleiding van Qatar naar Europa in de weg, een die de Europese afhankelijkheid van Russisch gas
fors zou moeten verminderen. De Russen wisten dit van meet af aan en waarschuwden in september 2014
dat het inzetten van ISIS en ook Al-Qaeda –zoals bekend eveneens een creatie van de CIA- tegen Syrië
‘een enorme escalatie van het conflict in het Midden Oosten en Noord Afrika’ zou betekenen.
Kremlin waarschuwde terecht voor escalatie
Inmiddels weten we dat het Kremlin het helaas geheel bij het rechte eind had. Nu is daar ook hard bewijs
voor: het gelekte rapport van het Pentagon, waaruit blijkt dat het Westen onder leiding van de VS in
samenwerking met Turkije en de Arabische Golfstaten diverse islamistische groepen begon te steunen om
de regering Assad te ondermijnen, ondanks het feit dat er toen al gewaarschuwd werd voor de opkomst van
de ‘Islamitische Staat’ in Syrië en Irak.
Westen maakte islamitische holocaust tegen christendom mogelijk
Afgelopen week besloot de regering Obama om opnieuw voor miljarden aan wapens te leveren aan onder
andere Saudi Arabië en Irak. Veel van de eerder aan het Iraakse leger geleverde moderne Amerikaanse
wapens zijn onbeschadigd in handen gevallen van ISIS.
De onthullingen onderstrepen opnieuw de schandalige hypocrisie van de Westerse (NAVO-) regeringen, die
door het steunen van ISIS mede verantwoordelijk zijn voor de islamitische holocaust tegen het christendom
in het Midden Oosten en Noord Afrika, iets waar behalve wat spaarzame en nauwelijks effectieve
bombardementen helemaal niets aan gedaan wordt. Hoe anders was het in de jaren ’90 in Kosovo en
Bosnië, toen vooral moslims de slachtoffers waren.
Moslim Broederschap en Al-Qaeda werken samen
Onder de documenten die na rechtszaken van Judicial Watch onder gerechtelijke dwang werden vrijgegeven
bevindt zich ook een in 2012 als geheim geclassificeerd rapport van het US Defense Intelligence Agency
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(DIA), waarin –zoals we afgelopen woensdag berichtten- niet alleen staat dat de regering Obama van
tevoren wist van de wapenleveranties vanuit Libië aan de islamistische rebellen in Syrië, maar ook wordt
erkend dat de Moslim Broederschap en Al-Qaeda feitelijk twee handen op één buik en de belangrijkste
krachten achter de Syrische burgeroorlog zijn.
Dit is explosieve informatie, aangezien zowel de regering Obama als de Europese Unie zich openlijk achter
de Moslim Broederschap opstelden en deze terreurorganisatie zelfs steunden met miljarden dollars en
euro’s.
Doelbewuste steun aan Al-Qaeda en andere jihadgroepen
Het Pentagon voorspelde in de gelekte documenten het ontstaan van ISIS door het samengaan en
samenwerken van diverse andere islamitische terreurorganisaties in Syrië en Irak. Desondanks ‘steunen de
Westerse landen, de Golfstaten en Turkije de pogingen van de Syrische oppositiekrachten om de oostelijke
gebieden grenzend aan Irak te controleren... De mogelijkheid bestaat dat er een verklaard of onverklaard
Salafistisch vorstendom in oostelijk Syrië ontstaat, en dit is precies wat de ondersteunde machten van de
oppositie willen om het Syrische regime te isoleren...’
Met andere woorden: het Pentagon geeft hier zwart op wit toe samen met de andere Westerse landen, de
Golfstaten en Turkije doelbewust te hebben meegewerkt aan de oprichting van een Salafistische jihadstaat.
Bovendien werd daar aan toegevoegd dat ‘de oprichting van zo’n Salafistisch vorstendom de ideale
atmosfeer creëert voor AQI (Al-Qaeda in Irak) om terug te keren tot zijn aloude centra in Mosul en
Ramadi.’
Die staat was bedoeld om ‘de jihad tussen de Soenieten in Irak en Syrië te verenigen, en de rest van de
Soenieten in de Arabische wereld tegen wat als één vijand zou worden beschouwd. ISI(S) zou door zijn unie
met andere terreurorganisaties in Irak en Syrië ook een Islamitische Staat kunnen uitroepen, wat een ernstig
gevaar zou betekenen voor de vereniging van Irak en het beschermen van (dit) grondgebied.’
Westerse media hebben jarenlang gelogen
Veiligheidsanalist Shoebridge, die de Westerse steun voor islamitische terroristen in Syrië al vanaf het
allereerste begin van de oorlog in kaart bracht, wijst erop dat ‘de Amerikaanse en Britse regeringen, alsmede
bijna de complete Westerse mainstream media, de Syrische rebellen als gematigd, liberaal, seculier en
democratisch hebben gepromoot, en daarom de steun van het Westen verdienden. Aangezien deze
documenten deze aanname totaal ondermijnen is het veelbetekenend dat de Westerse media deze
documenten –ondanks hun enorme belang- vrijwel compleet hebben genegeerd.’
Shoebridge bevestigt hier wat wij eveneens al geruime tijd schrijven, namelijk dat wij als Westerse burgers
door onze media glashard worden voorgelogen over de ware aard van de burgeroorlog in Syrië. ‘Deze
documenten bewijzen ook dat de Amerikaanse regering op zijn laatst in augustus 2012 wist van hun ware
extremistische aard, en dat dit als een voordeel voor het Amerikaanse beleid werd gezien. Dit suggereert
tevens dat er een besluit werd genomen om het Westerse publiek via de slaafse media jarenlang
doelbewust te misleiden, en hen te doen geloven dat de Syrische rebellen overwegend ‘gematigd’ waren.’
‘NAVO creëerde massamoorden en anarchie’
De NAVO-interventie in Libië in 2011 was van hetzelfde laken en pak. Annie Machon, voormalig MI5
inlichtingenofficier, legt uit dat het Westen, en met name de CIA en MI6,
‘... door het steunen van dezelfde Libische groepen een failed state, massamoorden, volksverplaatsingen en
anarchie creëerden. Het idee dat elementen van het Amerikaanse militaire-veiligheidscomplex de
ontwikkeling van ISIS mogelijk hebben gemaakt, inclusief hun mislukte poging om de NAVO opnieuw te
laten ‘ingrijpen’, is onderdeel van een bekend patroon. En ze blijven onverschillig over de enorme omvang
van het menselijk lijden dat wordt veroorzaakt door dit soort spelletjes.’
Vicepresident Joe Biden gaf vorig jaar toe dat Saudi Arabië, Turkije, Qatar en de Verenigde Arabische
Emiraten honderden miljoenen dollars naar de islamistische rebellen in Syrië hebben doorgesluisd, wat hun
transformatie tot ISIS mogelijk maakte.
Verdeel en heers, christelijke slachtoffer ‘bijkomende schade’
Kortom: ook uit deze onthullingen komt de bekende ‘verdeel en heers’ strategie naar voren: zet Soenieten
tegen Shi’iten op, zet de ene islamitische terreurgroep tegen de andere jihadgroep op en laat ze elkaar
bestrijden en afmaken. Dat talloze onschuldige mensen, waaronder veel christenen, hier het slachtoffer van
zijn wordt door de plannenmakers in Washington, Londen en Brussel overduidelijk slechts als bijkomende en
aanvaardbare schade gezien.
Xander - (1) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/05/Gelekt-Pentagon-rapport-ISIS-met-Turkse-en-Arabische-steungecreerd-door-VS
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Oplossing van het kapitalisme voor fijnstof: Ultrafijnstof
Kleine update:
Een scrollable visuailisatie wat bewijst dat er steeds meer ultra fijnstof is bijgekomen de laatste jaren.
Jammer genoeg zit er geen beeldmateriaal bij voor deeltjes kleiner dan PM 2.5 anders zouden we echt
kunnen zien wat er aan de hand is. PM 2.5 is 2.5 micometer groot. De echt gevaarlijke deeltjes zijn 10 tot
1000 keer kleiner. Maar dat wordt wereldwijd standaard (nog) niet gemonitord ondanks het feit dat men al
vele jaren lang weet dat dit de allermeeste en grootste klachten veroorzaakt.
—————–
Toen ik dit onzin artikel las in Elsevier toen werd ik erg boos. Omdat het zicht verder rijkt dan voorheen zou
de lucht schoner moeten zijn. En daarmee denkt deze man ook nog eens hiermee het bewijs te leveren dat
de lucht steeds schoner is geworden sinds de 70er jaren
De waarheid is precies het tegenovergestelde.
In de 70er jaren hadden we in Nederland alleen een beetje plaatselijk luchtvervuiling die goed zichtbaar was
omdat het zwarte rookwolken waren van zeer grote deeltjes. Deeltjes die zwaar waren en snel op straat
vielen. Die zo groot waren dat ze de huid niet konden binnen dringen. Die gemakkelijk door onze longen
werden tegen gehouden. En als je deze zwarte wolken zag, dan maakte je wel dat je weg kwam, want bij die
viezigheid wilde je niet in de buurt zijn. Je kon er dus gewoon van weglopen, want er was ook veel minder
verkeer. Zo’n beetje de enigen die hier toen ziek van werden waren de politie agenten die op drukke
kruispunten het verkeer moesten regelen.
Kolenstook
Daarnaast hadden we natuurlijk in de winter last van de kolenstook. Ik had ’s winters altijd meer last van
eczeem en astma dan ’s zomers. Maar dan ging ik in het voorjaar 2x in zee zwemmen en dan was de
eczeem weer weg. De grote particles van kolenrook veroorzaakten echter alleen medische problemen op de
plekken waar het via de lucht met het lichaam in aanraking komt. De huid en de longen.
Zichtbare en onzichtbare luchtvervuiling
Ik zie al jaren een tendens van overheden en de media om zichtbare luchtvervuiling als schuldige aan te
wijzen en onzichtbare luchtvervuiling te negeren. In Engeland zijn diesel auto’s nu de grote schuldigen, maar
de ultrafijne deeltjes van de loodvrije benzine en de katalysator daar wordt nooit met een woord over gerept.
Foute meetmethoden van luchtkwaliteit
Ik bekijk nu dagelijks vie een widget de luchtvervuiling in de stad waar ik woon: Khon Kaen Thailand. Wat mij
opvalt is dat dit een samengesteld getal is van gassen en fijnstof. Echter de belangrijkste faktor -het ultrafijne
stof wat van de katalysatoren van fabrieksprocessen en de loodvrije benzine afkomstig is- ontbreekt volledig
in dit getal. De kleuren die gebruikt worden zijn groen, geel, oranje, rood, oplopend naar paars. Voor mij is
dit getal een indicator, maar meestal slaat het de plank volledig mis vooral bij de kleuren groen en geel. De
indicator kan groen zijn terwijl ik dan nog steeds doodziek word van de luchtvervuiling, omdat het ultrafijne
stof bij dit systeem van meten niet meegenomen wordt.
Op mijn vragen aan de Nederlandse instanties die luchtkwaliteit meten komt nooit antwoord waar ik ultrafijnstof meetresultaten kan vinden.
Onzichtbaar maken
De oplossing van de vervuilende industrie is om het vuil
onzichtbaar te maken en het te verzwijgen. Maar dit onzichtbare
vuil is er nu juist de oorzaak van dat we met zoveel zieken en
ook zoveel geestelijk zieken zitten opgescheept (verwarde
mensen). Alle nieuwe technieken in de oliesector zijn er nu op
gericht om het grove stof te veranderen in ultra-fijnstof. Des te
verfijnder de technieken, des te absurder de lichamelijke en
geestelijke ziekten die het tot gevolg heeft.
De nieuwste generatie benzinemotoren in personenauto’s stoten duizend keer meer ultra-fijnstof uit,
waaronder kankerverwekkende stoffen, dan de conventionele modellen.
Degenen die de gehypte Chinese documentaire Under the Dome (800 000 views) hebben gezien zal het
misschien zijn opgevallen dat het woord “ultrafijnstof” daarin niet is voorgekomen. In tegenstelling tot mijn
eigen documentaire die wel over het echte probleem gaat (slechts 7000 views). Ook de Aziatische oplossing
voor de daar hoofdzakelijke grofstof luchtvervuiling ligt in het produceren van meer onzichtbaar ultra-fijnstof.
Deze documentaire biedt dus geen echte oplossingen! En nu is deze documentaire geblokkeerd in China,
daarmee in het Westen de mensen zand in de ogen strooiend dat de oplossingen die daarin worden
voorgesteld juist zouden zijn.
Andere nieuwe “oplossingen”
Een van de nieuwe technologieën die wij eerdaags gaan omarmen als de oplossing voor het probleem
kapitalisme -het 3D printen- is opnieuw een veel ultra-fijnstof producerend proces. De nanotechnologie
ontwikkelingen die worden gezien als de oplossing voor veel problemen is daardoor dus ook tegelijkertijd
een gevaarlijke ontwikkeling. Al deze ultra-fijnstof producerende technieken moeten doorgang krijgen en er

N I E U W S B R I E F 2 2 4 – 3 1 M E I 2 01 5 – P A G . 5 4

mag natuurlijk niet over de keerzijde van de medaille worden gesproken. Want precies dat is het business
model van het kapitalisme.
Philips ultra-fijnstof meetinstrument
Philips procuceert een ultrafijn-stof meetinstrument. Ik probeer er al enige jaren achter te komen hoeveel dat
ding kost en of ik er op de een of andere manier over kan beschikken. Al deze pogingen -ook via kennissen
met bedrijven- hebben tot nu toe tot niets geleidt. Philips weet juist door dit meetinstrument als geen ander
hoe gevaarlijk ultra-fijnstof is. Ze schrijven het zelfs op hun website:
Why are ultra-fine particles so health hazardous?
This question is still the subject of ongoing scientific research. Some possible explanations have been
suggested. One is that ultra-fine particles penetrate and deposit deeper in the lungs than coarser particles.
About 50% of the particles around 20 nm deposits deep in the lungs. Another explanation is that the
concentration of ultra-fine particles is generally much higher than the concentration of coarser particles. The
lungs cannot deal with the high amounts of particles that deposit in the lung sacs, which leads to
inflammation. A third possible explanation is that the size of the particles is such that they can enter the cells
in the human body and can end up in the blood stream causing heart and brain diseases.
Maar als mensen deze meetapparatuur willen kopen geven ze niet thuis. Ik vind dit heel vreemd. Tenzij je
het vanuit een andere hoek gaat bekijken. Vanuit de positie dat de multinationals ultra-fijnstof nodig hebben
omdat anders hun business model in duigen valt. Kortom ze zullen dit apparaat alleen maar verkopen aan
mensen die hun business model niet bedreigen zoals b.v. de farmaceutische industrie. Mensen die ermee
aan de katalysator van een loodvrije benzine auto willen gaan meten, mogen zo’n ding natuurlijk niet in
handen krijgen. Ook de meet-statons voor luchtvervuiling wereldwijd mogen dit meetapparaat niet standaard
in het systeem hebben natuurlijk.
Luchtvervuilingsdeskundo”loog”: Bert Brunekreef
Mijn ogen gingen helemaal open toen ik een -poos geleden alweer- de hypothese zag van Bert Brunekreef
luchtkwaliteit deskundige in Nederland die -met een staf van 150 man- met het ultra-fijnstof onderzoek in
Nederland belast is:
Zijn hypothese: Ultra-fijnstof veroorzaakt geen astma!
Dat was geen hypothese. Hij heeft de opdracht gekregen van de overheid en de olie-industrie om onderzoek
te doen waarbij dat de door hen bestelde uitkomst zou zijn.
Intussen kan ik niets meer te vinden op het internet over dit onderzoek,
want het leverde de gewenste resultaten niet op natuurlijk. Want zo
gaat dat tegenwoordig in de wetenschap. Ik kreeg ook nooit
antwoorden op de e-mails die ik aan hem stuurde met daarin duidelijk
vragen en bevindingen. Mijn conclusie is: Bert Brunekreef is aangesteld
om het deksel stevig op de doofpot te houden. Je ziet nu eenzelfde
gang van zaken bij het ultrafijne stof afkomstig van de vliegtuigen op
Schiphol. 20 jaar geleden luidden artsen rond Schiphol de noodklok al.
Nee, er moet nog steeds meer onderzoek komen, natuurlijk door
mensen als Bert Brunekreef. M.a.w. hoe kunnen we deze doofpot weer
gesloten krijgen via uitstel naar afstel. Een zelfde tactiek is gevolgd om
jarenlang over vliegtuig lawaai-overlast te schrijven en daarmee de
aandacht af te leiden van het echte probleem ultra-fijnstof. Bijgaand
plaatje van de nieuwe diesel motor laat zien dat al in 1999 precies
bekend was waar alle ellende vandaan kwam.
Gaan we winnen of verliezen?
In mijn vorige artikel ben ik al utgebreid ingegaan op wat er allemaal op het spel staat o.a. voor de
communicatie industrie die afhankelijk is van de uitkomst van deze “wetenschappelijke” onderzoeken.
Daarentegen zag Ik vandaag in het nieuws dat een oliestaatje in het Midden Oosten had uitgerekend dat
zonne-energie nu goedkoper is dan de olie die ze daar voor een paar stuivers op de markt brengen. We zijn
aan de winnende hand, hoop ik.
Resultaten en conclusies door persoonlijk onderzoek
Door mijn persoonlijk onderzoek naar ultra-fijnstof en de medische effecten ervan ben ik intussen in staat om
de lucht in mijn leefruimte voor een deel te herstellen naar de natuurlijke staat. Hierdoor heeft mijn
gezondheid een enorme boost gekregen.
Vele jaren heb ik rondgelopen met een aantal open wonden op mijn lichaam en die zijn hierdoor nu aan het
genezen.
Hierdoor ben ik tot een opmerkelijke conclusie gekomen. De met ultra-fijnstof vervuilde waterdamp in de
lucht wordt door ons lichaam niet meer geaccepteerd als water. Daardoor ontstaat er uitdroging in de
menselijke cellen. Eerder heb ik uitgevonden dat zuurstof toevoer naar de cellen stagneert door ultra-fijnstof.
Kortom ultra-fijnstof zorgt voor een zuurstof tekort en uitdroging op cel-niveau. Dit is waarom nu ongeveer de
helft van de wereldbevolking chronisch ziek is.
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Daarom zie je nu bijna iedereen rondlopen met flesjes water. We moeten steeds meer water drinken omdat
een groot deel van het water niet meer daar terecht komt waar het lichaam het nodig heeft. Dat was voor het
ultra-fijnstof tijdperk niet zo nodig.
Leuk allerlaatst detail. Door de kennis die ik momenteel opdoe, krijg ik nu vragen van artsen -die ik zo af en
toe spreek- hoe ze met mijn ervaringen hun persoonlijke gezondheidsklachten kunnen verbeteren.
En mijn huid-arts in Thailand die ik toevallig tegen het lijf liep kwam
tot de conclusie dat zijn eerdere “poison ivy’ (brandnetel) allergie
diagnose bij mij dan in werkelijkheid ultra-fijnstof van verkeer moest
zijn. (Ik ben in Thailand nog nooit brandnetels tegengekomen!)
Kortom zo laten artsen zich manipuleren door de farmaceutische
inidustrie.
https://schafderenteaf.wordpress.com/2015/04/06/oplossing-vanhet-kapitalisme-voor-fijnstof-ultrafijnstof/

Naheffing EU € 133 miljoen hoger!
Dinsdag 26 mei 2015
Nederland heeft wéér extra geld betaald aan de EU. Vandaag werd bekend dat Nederland nog eens € 133
miljoen naheffing aan de EU heeft overgemaakt bovenop de € 1,1 miljard die Dijsselbloem al in december
2014 naar Brussel overmaakte. Het Kabinet besloot om deze extra € 133 miljoen ook meteen maar in
december 2014 te betalen zonder daarover het parlement vooraf te informeren.
De wet die deze betaling achteraf moest goedkeuren werd pas vorige week ingediend door het Kabinet. Een
schoffering van de democratie.
Bovendien: Nederland heeft als enige Europese land al zijn naheffingen direct betaald. Hiermee hebben we
onze onderhandelingspositie feitelijk opgegeven. Juist op het moment dat er door de overwinning van
Cameron in het Verenigd Koninkrijk nieuw elan ontstaat om verregaande hervormingen van de EU te
realiseren, stelt Nederland zich op als grote steunpilaar van de Brusselse machtsmachine.
Vanmiddag om 16:30 vindt over deze kwestie een debat plaats tijdens het Verantwoordingsdebat over het
jaar 2014 in de Tweede Kamer.
RADAR SPECIAL OVER DE INVOERING VAN DE EURO
Waarom moest de euro er eigenlijk komen? En kunnen zoveel verschillende landen met zoveel
verschillende economieën eigenlijk wel functioneren met één munt? Antoinette Hertsenberg gaat op
onderzoek uit en praat met Nederlands beste economen en andere deskundigen om antwoorden te krijgen
op prangende vragen. Ook Prof. Dr. Arjo Klamer die deel uitmaakt van ons Comité van Aanbeveling komt in
deze Radar Special uitgebreid aan het woord.
Bekijk hier de uitzending: http://www.npo.nl/radar-extra/25-05-2015/AT_2028609
REMINDER: Kom ook! Den Haag 2 juni 2015: Project Peuro
Op 2 juni 2015, de dag na de officiële lancering van het Forum voor Democratie, gaan we met zoveel
mogelijk mensen naar Den Haag om de meer dan 40.000 handtekeningen aan te bieden van het
www.peuro.nl initiatief met als doel om een parlementaire enquête af te dwingen naar de besluitvorming
rond de invoering van de Euro. Waarom heeft men dit krankzinnige experiment –willens en wetens doorgedrukt? Kom ook! Meld u nu aan op Facebook.
CONTACT OPNEMEN MET FORUM VOOR DEMOCRATIE
Wilt u een van onze bijeenkomsten bijwonen, uw diensten aanbieden, doneren of ons op andere wijze
ondersteunen (wij zijn nu vooral op zoek naar mensen met kennis van IT, internet, social media en videoediting), neem dan contact met ons op via: info@forumvoordemocratie.nl
STEUN FORUM VOOR DEMOCRATIE
Forum voor democratie wil met concrete maatregelen een effectief tegengeluid in de media laten horen en
meer draagvlak creëren om de toenemende invloed van de ondemocratische EU en de uitzichtloze Euro aan
de kaak te stellen door middel van publieke optredens, social media, lezingen, en via het organiseren van
diverse cursussen en events. Uw steun is daarbij hard nodig. Kijk voor meer informatie op onze website
http://www.forumvoordemocratie.nl/doneer/
U kunt uw donatie ook overmaken op ons rekeningnummer:
Forum voor Democratie te Amsterdam - NL33INGB0006778174
Forum voor Democratie is een onafhankelijk, niet-partijgebonden platform voor een vrij en democratisch
Nederland. Wij richten ons op de ontwikkeling van een brede eurosceptische discussie en het concreet
uitwerken van scenario’s voor een onafhankelijk en welvarend Nederland.
Stichting Forum voor Democratie | info@forumvoordemocratie.nl
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Waarom de eurozone door Griekenland ten onder zal gaan
Grexit of Graccident: Waarom de eurozone door Griekenland ten onder zal gaan
‘ECB heeft ten bate van grote financiële spelers honderden miljarden van de burgers gestolen’ ‘Mensen moeten bidden om.... donderende ineenstorting van het kankerachtige superstaat regime
dat in Brussel en Frankfurt is gebouwd’
‘Op een dag zullen historici op het euroteken wijzen en zeggen
dat het eindspel van het Keynesiaanse centrale bankensysteem
–dat niet snel genoeg kan beginnen- hiermee begon.’
Een paar jaar geleden had het –als ‘onze’ politici bij hun
verstand waren geweest- nog kunnen worden voorkomen, maar
anno 2015 is er geen redden meer aan. Inmiddels stromen er
wekelijks miljarden euro’s van de ECB in Frankfurt naar de
failliete Griekse ‘zombie’banken, en dat enkel om de eurozone
overeind te houden. Als dat niet leidt tot een Grexit –de
uittreding van Griekenland uit de eurozone-, dan wel tot een
Graccident: ‘Als deze zwendel uiteindelijk explodeert, dan zal er een ongekende heksenjacht ontstaan in de
hallen van het grootse nieuwe $ 2 miljard kostende ECB-paleis, een die er in vele generaties niet is geweest
in Europa,’ schrijft financieel analist en auteur David Stockman.
Laatste wanhoopsdaad eurozone
De eurozone is aan zijn laatste, wanhopige kunstje bezig, zo schrijft Stockman. De Griekse minister van
Financiën Yanis Varoufakis heeft in zijn ogen ‘zijn landgenoten, Europa en de wereld een dienst bewezen
door zijn Brusselse meesters te laten weten dat zij zijn bankroete Griekse staat moeten blijven financieren,
omdat dit de enige manier is om het Europese Project en de euro overeind te houden.’
Varoufakis sprak onbedoeld de waarheid toen hij zei dat een Grexit ‘voor alle betrokkenen een ramp zou
zijn, vooral een ramp voor de Griekse sociale economie, maar ook het begin van het einde voor het
gemeenschappelijke munt project in Europa. Want wat sommige analisten ook zeggen over firewalls, deze
zullen niet lang overeind blijven op het moment dat mensen en investeerders het idee krijgen dat de
eurozone niet ondeelbaar is.’
‘Bidden voor Graccident en instorting kankerachtige superstaat’
Stockman geeft hem groot gelijk. ‘Mensen die in democratie en economische vrijheid geloven zouden
moeten bidden voor een Graccident.’ Hij hoopt dat de regering van de extreemlinkse Syriza partij, die de
komende weken $1,8 miljard aan het IMF moet betalen –geld wat er niet is-, zijn poot stijf zal houden en de
Trojka (EU, ECB en IMF) zal trotseren. ‘Want dat zal leiden tot de donderende ineenstorting van de ECB en
het kankerachtige superstaat regime dat in Frankfurt en Brussel is gebouwd, en tegelijkertijd een doodsklap
toedienen aan het wereldwijde Keynesiaanse centrale banken stelsel.’
‘En dat komt geen moment te vroeg, want in een paar korte jaren onder (ECB-president) Draghi, en in de
context van de fiscale en economische verzwakking van Europa, is de ECB veranderd in een afschuwelijke
omgekeerde Robin Hood machine. De bank heeft financiële gokkers en grote spelers in de euro
schuldenmarkten honderden miljarden gestolen winsten bezorgd.’
Aanjagen inflatie met geld drukken ‘verbijsterend en belachelijk’
De reden die Draghi altijd geeft voor het onbeperkt aanzetten van de geldpersen, namelijk te lage inflatie, is
in Stockmans ogen ‘even verbijsterend afgezaagd als belachelijk. Door dit te beweren hebben ze geen
andere keus dan de prijzen in Europa’s complete $ 20 biljoen grote staatsobligatiemarkt drastisch te
vervalsen, zodat ze weer 2% inflatie en de economie van de nullijn af kunnen krijgen.’
‘Lage inflatie is mythe, huishoudens zitten te diep in de schulden’
De echte cijfers laten volgens de financiële specialist zien dat er sinds de oprichting van de euro wel degelijk
inflatie is geweest, de afgelopen 15 jaar gemiddeld 2,1% per jaar. ‘Lage inflatie is dus een mythe die is
uitgevonden door Keynesiaanse gelddrukkers om het massale monetariseren van publieke schulden te
rechtvaardigen.’
‘Nee Mario (Draghi), de Europese consumenten geven geen geld uit omdat hun inkomens niet groeien, niet
omdat ze denken dat de prijzen zullen dalen. Overal in de eurozone worden de huishoudens uitgezogen
door hoge belastingen. En consumenten lenen niet meer omdat in hun huishoudboekje al meer schulden
staan dan ze kunnen opbrengen.’
‘Slechte europroject zal Grieks bankroet niet overleven’
In iedere economie die bijna dubbel zo veel leent als economisch groeit –in de eurozone jaarlijks gemiddeld
6%, tegen gemiddeld 3,3% groei- gaat op een keer het licht uit, aldus Stockman. ‘Het goede is dat het dooren-door slechte europroject het aanstaande Griekse bankroet niet kan overleven. Alleen al de ECB staat
voor $ 138 miljard bloot aan Griekenland.’ Voor Nederland gaat het om bijna € 20 miljard (peil 2014).
‘Nog nooit zo’n reusachtig bedrog’
Het Griekse bankensysteem is ‘een complete financiële zombie’ en ‘overduidelijk bankroet’. ‘Nooit eerder is
er zo’n reusachtig openlijk bedrog geweest door officiële nationale en superstaat instituten (van de EU).

N I E U W S B R I E F 2 2 4 – 3 1 M E I 2 01 5 – P A G . 5 7

Nooit eerder heeft een centrale bank (de ECB) zoveel overduidelijke financiële troep als onderpand voor
gigantische voorschotten voor de banken geaccepteerd. Toch keren de onbenullige apparatsjiks in Frankfurt
week na week miljarden aan ELA-fondsen uit om de Griekse bankenzombie overeind te houden.’
Draghi’s ‘gigantische idiote zwendel’
‘De ECB kan het komende Graccident niet overleven, zal technisch bankroet gaan en alle geloofwaardigheid
verliezen,’ vervolgt Stockman. ‘Men zal uitleg eisen waarom Draghi $ 138 miljard heeft geleend aan een
totaal bankroet bankensysteem van een bankroete economie die op het randje van economische en
maatschappelijke anarchie balanceert.’
‘Ook zal het dan snel duidelijk worden dat dit een gigantische, idiote zwendel van Draghi was... De waarheid
is dat Europa een socialistische fiscale tijdbom is die op ieder moment kan exploderen. Er is niet één eerlijke
prijs overgebleven in de Europese staatsschuldenmarkt, inclusief die van Duitsland. Het was allemaal een
illusie die werd bedacht door die gestoorde Draghi, die geen flauw benul had...’
‘In heel Europa zal de pleuris uitbreken’
‘Kort gezegd: zodra de Europese belastingbetalers beseffen dat ze 350 miljard euro aan het bankroete
Griekenland leenden, en er samen met de hulpeloze politici uit Spanje, Italië, Portugal, Frankrijk en bijna
heel centraal Europa achter komen dat ze hun opgeblazen staatsbegrotingen toch niet met 1% rente kunnen
financieren, zal op heel het continent financieel de pleuris uitbreken.’
‘Kans dat Europese superstaat overleeft nihil’
‘En nee, er is geen enkele hoop op ontsnapping. De euro-19 zone stevent bijna op de 100% schulden / BNP
ratio af, en die cijfers worden nog verbloemd door de overschotten van een snel afkoelende Duitse
exportboom... Het komende Graccident zal de illusie doorprikken en het grootste deel van Europa in een
acute fiscale crisis en politieke onrust storten, zoals we al in Griekenland hebben gezien en zoals ook
overduidelijk was in de Spaanse verkiezingen van afgelopen weekend. De kans dat de Europese superstaat
en het Keynesiaanse monetaire regime de onvermijdelijke opstand zullen overleven is –gelukkig- nihil.’
‘Er gloort ook wat hoop. Op een dag zullen historici op het euroteken wijzen en zeggen dat het eindspel van
het Keynesiaanse centrale bankenmodel –dat niet snel genoeg kan beginnen- hiermee begon. ‘
Xander
(1) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/05/Grexit-of-Graccident-Waarom-de-eurozone-door-Griekenlandten-onder-zal-gaan

Het raadsel van de zwarte ringen (video)
Vorige maand schreven wij een artikel over een vreemde zwarte ring die in de
lucht boven Kazachstan verscheen.
Twee dagen geleden gebeurde iets dergelijks ook in Tigre, een voorstad van
Buenos Aires, en honderden getuigen keken vol verbazing naar de lucht.
Het stadje Tigre ligt aan de rand van een immens grote delta van de río de la
Plata, ruim 30 km ten noordwesten van Buenos Aires.
Op woensdagmiddag schrokken mensen die zich in de buurt van de Puerto de
Fruto bevonden toch wel even toen ze naar de lucht keken.
Het fenomeen ging als een lopend vuurtje de sociale media rond en zoals
gewoonlijk bij dit soort verschijnselen heeft niemand een goede verklaring.
Zoals we eerder schreven, is het heel goed mogelijk dat we met deze ringen
een soort dimensiepoorten zien, vergelijkbaar met de zogenaamde
ufowolken.Grote wolken die fungeren als dimensieportalen.
Wie weet hebben deze ringen ook een dergelijke functie, zeker omdat ze nu
meer voor lijken te komen en ook in verschillende delen van de wereld.
Bron: Telefenoticias
https://youtu.be/CdX4vLNOjbg
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9346:het-raadsel-van-de-zwarteringen&catid=34:ufo&Itemid=47

N I E U W S B R I E F 2 2 4 – 3 1 M E I 2 01 5 – P A G . 5 8

Georchestreerde revoluties
26 mei 2015 Sicarius
De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van
omvangrijke politieke omwentelingen. Het begon allemaal in
2010 met de zogenaamde Arabische Lente in Tunesië. Daarna
volgden Egypte, Libië en Syrië. Vrijwel al deze landen bevinden
zich momenteel in een uiterst fragiele politieke en sociale
situatie. In Syrië en Libië is zelfs sprake van een grootschalige
burgeroorlog. In 2013 begonnen de Maidan-protesten in
Oekraïne, wat uiteindelijk leidde tot de val van de Yanukovich-regering. Ook in het oosten van Oekraïne
woedt nu een burgeroorlog. De rol van het westen is steeds zeer bedenkelijk geweest. Waren de revoluties
eigenlijk wel zo spontaan of maken zij deel uit van een bredere agenda?
De as van het kwaad
Op 29 januari 2002 gebruikte de voormalige Amerikaanse president George Bush de term ‘as van het
kwaad’ voor de eerste keer. De as van het kwaad stond centraal in het buitenlandse beleid van de
Verenigde Staten (VS). De as omvat een aantal landen in verscheidene continenten die zich volgens de
Amerikanen aan verschillende misdaden hebben schuldig gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn het steunen
van terroristische organisaties evenals het in het bezit zijn van massavernietigingswapens.
De as van het kwaad bestond oorspronkelijk uit de volgende landen: Iran, Irak en Noord-Korea. De
diplomaat John Bolton voegde daar enkele maanden later nog enkele landen aan toe: Syrië, Libië en Cuba.
Wit-Rusland, Zimbabwe en Myanmar worden omschreven als schurkenstaten.
Een jaar later viel de VS Irak binnen, omdat Saddam Hoessein
in het bezit zou zijn van massavernietigingswapens. De wapens
werden nooit gevonden. Als gevolg van de invasie kwamen
honderdduizenden mensen om het leven. De invasie is een van
de belangrijkste redenen geweest waarom lrak nu het
schoolvoorbeeld is van een gefaalde staat. Ook de opkomst van
terreurorganisaties zoals ISIS zijn nauw verbonden aan de
Amerikaanse invasie.
Men zou kunnen denken dat de invasie van Irak is uitgelopen op een fiasco. Dit hangt echter af vanuit welk
perspectief men het bekijkt. Het omverwerpen van het regime van Hoessein heeft er tevens toe geleid dat
Irak het eerste land was dat van de as van het kwaad-lijst geschrapt kon worden. Er is nu immers een
Amerikaans gezinde regering in Bagdad gestationeerd.
Bij Irak zou het niet blijven. Aangezien er (wereldwijd) geen draagvlak meer bestaat voor militaire
interventies in de moslimwereld, moest er een nieuw systeem bedacht worden om andere landen van de as
ten val te kunnen brengen. De omwenteling zou dan van binnen uit moeten plaatsvinden. Ook het gebruik
van niet-overheidsactoren zou een oplossing kunnen bieden.
Van militaire interventie naar georchestreerde revolutie
Ongeveer acht jaar na de invasie van Irak braken er grootschalige volksopstanden uit in Tunesië. Dit
gebeurde naar verluid toen een marktkoopman zichzelf uit protest in brand stak, omdat hij het niet eens was
met de plaatselijke autoriteiten. Zijn dood bleek de lont in het kruitvat. Een hele serie aan oude dictators in
Noord-Afrika en het Midden-Oosten werden plotseling geconfronteerd met massale volksopstanden. Waren
deze opstanden echter wel zulke spontane acties?
Het eerste dat zeer veel opvalt was de houding van westerse leiders. Zonder twijfel kozen zij onmiddellijk de
kant van de demonstranten. Decennia lang heeft het westen de dictaturen in de Arabische
wereldgetolereerd. Verschillende (oud) presidenten hadden zelfs goede banden met de dictators. Denk
hierbij aan de vriendschap tussen de voormalig Britse premier Tony Blair en kolonel Muammar Khadaffi van
Libië. Ook Hosni Mubarak, de voormalig president van Egypte die tientallen jaren als stabiele spil had
gefunctioneerd in Noord-Afrika, moest het veld ruimen. Waarom was de
houding ten opzichte van de dictators plotseling 180 graden gedraaid?
Na het lynchen van Khadaffi kon ook Libië van de as van het kwaad-lijst
gestreept kon worden. Niet lang daarna was Syrië aan de beurt, dat tevens
vermeld staat op de lijst. President Assad had echter iets meer tijd om zich
voor te bereiden en wist komen ging; hij had al veel van zijn collega’s ten
onder zien gaan.
Enkele jaren later braken er opstanden uit in Oekraïne. Nadat voormalig
president Yanukovich afzag van een samenwerkingsverdrag met de EU en in
plaats daarvan meer toenadering zocht tot Rusland, braken er op
verschillende plaatsen in het land rellen uit. Wederom koos het westen direct
de kant van de demonstranten.
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De demonstraties, ook wel bekend als Euromaidan, zouden uiteindelijk leiden tot de val van de Yanukovichregering. De internationale media, die Yanukovich omschreven als een ‘pro-Russische’ president, eisten het
vertrek van de president.
Toch is er een belangrijk verschil met Euromaidan en de Arabische Lente. Viktor Yanukovich was geen
dictator. Sterker nog, hij was democratisch verkozen. Als de Maidan-demonstranten zogenaamd de
meerderheid van de bevolking vertegenwoordigden, waarom stemden zij dan enkele jaren eerder nog op
Yanukovich?
Onbekende scherpschutters
De demonstraties in de Arabische wereld en Oekraïne vertonen enkele zeer opvallende overeenkomsten.
Zoals eerder vermeld schaarden westerse leiders en de media zich onmiddellijk aan de kant van de
demonstranten. Beiden schreeuwden om regimeverandering. Het nauwkeurig analyseren van de situatie en
het afwegen van alternatieven was blijkbaar niet nodig.
Een andere belangrijke overeenkomst is het steunen van (gewapende) oppositiegroeperingen. In Libië
werden de rebellen voorzien van wapens om het regime van Khadaffi ten val te brengen. Op het hoogtepunt
van de strijd bombardeerden NAVO-straaljagers zelfs posities van het Libische leger. In Syrië is volgens het
zelfde draaiboek gehandeld. Ook daar worden oppositiegroepen bewapend. Dat in veel gevallen deze
wapens in de handen vallen van extremistische groeperingen wordt voor lief genomen; de val van de
gevestigde orde is immers belangrijker.
Een ander controversieel element dat steeds weer naar voren komt zijn de zogenaamde ‘onbekende
schutters’. Bij zowel de demonstraties in de Arabische wereld als in Oekraïne was hier sprake van:
– 16 januari 2011: CNN bericht dat onbekende schutters, die deel uitmaken van ‘gewapende bendes’,
demonstranten doodschieten in Tunesië.
– 15 februari 2011: In Libië worden pro-Khadaffi demonstranten doodgeschoten door onbekende schutters.
– 19 april 2011: Maar liefst 88 soldaten zijn doodgeschoten door onbekende schutters in Syrië.
– 20 oktober 2011: De Britse krant Telegraph vermeld dat de Egyptische anti-overheid demonstrantMina
Daniels werd doodgeschoten door een onbekende scherpschutter.
– 6 februari 2012: Al Jazeera bericht dat de Egyptische journalist Ahmed Mahmoud werd doodgeschoten
door onbekende sluipschutters.
– 20 februari 2014: In de Oekraïense hoofdstad Kiev worden zowel burgers als politieagenten
doodgeschoten door onbekende scherpschutters.
– 18 maart 2014: Een onbekende sluipschutter schiet zowel een separatist als een Oekraïense soldaat dood
op de Krim.
Vervolgens wordt de ‘schieten op eigen burgers’-mythe de wereld in geholpen door de westerse media.
– 11 februari 2011: Mubarak werd beschuldigd van het schieten op zijn eigen volk.
– 23 februari 2011: Het pro-Europese medium Euractiv beschuldigde Khadaffi van het plannen van een
genocide op zijn eigen volk.
– 22 april 2011: President Assad wordt beschuldigd van het schieten op zijn eigen volk.
– 6 september 2013: CNN beschuldigt Assad van het uitvoeren van genocide.
Natuurlijk worden er in veel gevallen daadwerkelijk burgers doodgeschoten door de politie. Het gaat echter
om het moment waarop besloten wordt tot vuurwapengeweld over te gaan. Een derde partij zou dit
vuurwapengeweld kunnen uitlokken.
In andere gevallen, zoals in Syrië en Oekraïne, werd er juist met
scherp geschoten op de veiligheidsdiensten. Zodra dat gebeurt
zullen de veiligheidsdiensten sneller geneigd zijn dodelijk geweld
te gebruiken. Dit veroorzaakt tevens een domino-effect van
geweld.
Samenzweringstheorie of realiteit?
Is het mogelijk dat westerse geheime diensten betrokken zijn bij
de onbekende sluipschutters? Jazeker. De bekende
onderzoeksjournalist Nikolay Starikov heeft er een heel boek
over geschreven. Volgens Dominique Fonvielle, een voormalig agent van de Franse geheime dienst, waren
westerse geheime diensten volop betrokken bij de val van het Ceaucescu-regime in Roemenië.
In 2002 was de Amerikaanse geheime dienst CIA betrokken bij een mislukte staatsgreep in Venezuela om
wijlen president Hugo Chavez af te zetten. Ook daar waren onbekende schutters bij betrokken die het vuur
openden op demonstranten en spraken de media van een regime dat haar eigen burgers uitmoordde.
Wanneer men twijfelt aan de echtheid van de revoluties in de Arabische wereld evenals Oekraïne wordt dit
al snel afgedaan als complotdenken. Toch is dit onterecht. Zo steunden de Duitsers de Bolsjewisten in 1917
ten tijde van de Russische Revolutie. De VS heeft tal van staatsgrepen in Latijns-Amerika georchestreerd.
Momenteel is Iran volop betrokken bij de gewapende opstand van de Houthi-rebellen in Jemen. Kortom,
buitenlandse betrokkenheid bij revoluties is al zo oud als de weg naar Rome.
http://curiales.nl/2015/05/26/georchestreerde-revoluties/
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Tegen de zomer is er oorlog (video)
Onze wereld wordt met de dag onstabieler wat in bijna niet
anders kan resulteren dan in een oorlog.
Een hooggeplaatst NAVO functionaris vertelt dat de wereld
waarschijnlijk tegen de zomer in een oorlog is verwikkeld en als
we geluk hebben wordt het niet nucleair.
John Schindler is een voormalig veiligheidsanalist bij de NSA en
eveneens voormalig docent aan de US Naval War College met
uitstekende contacten in de hogere geledingen van het leger en
de NAVO.
Hij is degene die de boodschap ontving van de niet nader
gespecificeerde hooggeplaatste NAVO functionaris.
Alhoewel het niet als zodanig is toegelicht denkt men dat de boodschap aan Schindler betrekking heeft op
de situatie in Oekraïne en de groeiendespanningen tussen Rusland en Amerika.
Er wordt zelfs her en der gesuggereerd dat het hier een bewust “lek” betreft van de NAVO om de ernst van
de situatie te onderstrepen.
We hebben al eerder geschreven over de grootste oefeningen sinds de Tweede Wereldoorlog op de
drempel van Rusland en vanaf gisteren wordt er één van de grootste Europese oefeningen met militaire jets
ooit gehouden. Deelnemende landen zijn Amerika, Engeland, Zwitserland, Nederland, Duitsland, Frankrijk,
Finland, Noorwegen en Zweden in deze 12 dagen durende oefening.
Zoals we in een eerder artikel schreven, lopen de spanningen tussen Amerika en China ook enorm op en is
er nogmaals een Chinese reactie gekomen via de Global Times, een publicatie die eigendom is van de
communistische partij in China.
Deze krant waarschuwt dat een oorlog onvermijdelijk is als Washington niet ophoudt met hun eis dat Peking
moet stoppen met het bouwen van kunstmatige eilanden (bases) in de Zuid Chinese Zee.
“Als dat het laatste woord is van Amerika in deze zaak dan is een oorlog tussen Amerika en China
onvermijdelijk”, aldus de krant. “De intensiteit van dit conflict zal hoger zijn dan wat mensen gewoonlijk
“frictie” noemen”.
Daarbij natuurlijk de waarschuwing van George Soros dat China heel snel een vijand nodig heeft zodat de
bevolking wordt afgeleid van een mogelijk komende economische ineenstorting. Volgens Soros bestaat er
een reëel gevaar dat China zich zowel politiek als militair op één lijn zal stellen met Rusland en dan komt
een Derde Wereldoorlog nog dichterbij de werkelijkheid.
De Chinese professor Han Xudong heeft eind vorig jaar al gewaarschuwd dat Peking zich moet
voorbereiden op een Derde Wereldoorlog die zou ontstaan uit het conflict tussen Amerika en Rusland over
Oekraïne.
Een conflict dat hoe dan ook uit de hand moet lopen en waar Oekraïne meer dan hun best voor doet.
We weten dat het land er niet voor terugdeinst om kritische journalisten naar het hiernamaals te helpen,
maar ze doen dat nu ook met leiders van de republieken in het oosten van Oekraïne.
Wij ontvingen het volgende bericht van een lezer (dank!):
Zag zojuist het nieuws over een gelukte moordaanslag op een persoon die erg geliefd is bij zijn volk
Het is de commandant van de zgn. Ghost brigade, bijnaam Motorola. Het staat op de Kazurra site.
Mororola is 1 van de bekwaamste legerleiders/verzetsleiders van het land evenals Givi die ook op de
dodenlijst staat van de Oekraïne.
Naast journalisten zijn zij het voornaamste doelwit. Dit fenomeen is al een hele tijd aan de gang sinds de
Minsk akkoorden of zelfs daarvoor. https://youtu.be/aIoN0KAXkFI
Of klik simpelweg op Kazurra en je vind daar ook de persconferentie etc
Er worden al langer aanslagen gepleegd op leiding gevende
mensen in Oost Oekraïne.
Ook een andere genaamd "Givi" heeft al 1 en ander overleefd
wat ook op de Kazzura site is te vinden. Tijdens het
vredesbestand gaat de Oekraïne door met het uit de weg laten
ruimen van kopstukken van het land binnen de eigen grenzen
van DPR.
Er is daarnaast totaal geen sprake van aanslagen op
Poroishenko e.ed. in de Oekraïne.
De media zwijgt....natuurlijk.
Bron: Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9340:tegen-de-zomer-is-eroorlog&catid=37:wereld&Itemid=50
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Er gebeuren vreemde dingen met water in Californie
Er gebeuren hele vreemde dingen rond het water in Californië.
Na een aardbeving in Las Vegas zakt het waterpeil in Lake
Mead dramatisch, maar volgens de autoriteiten is er niets aan de
hand.
Het begon vorige week met een incident dat dan misschien niets
te maken heeft met drinkwater, maar een gebroken olieleiding
voor de kust van Californië zorgde voor aardig wat consternatie,
zodanig dat gouverneur Jerry Brown de noodtoestand uitriep
voor Santa Barbara County.
In het weekend kwam het bericht dat vandalen in Fremont in de
staat Californië een rubberen dam hadden laten leeglopen,
waardoor 50 miljoen gallon (bijna 200 miljoen liter) drinkwater
was weggelopen. Genoeg om 500 huishoudens en jaar van water te voorzien.
Daar bovenop natuurlijk nog het verhaal van de UFO die lijkt een meer leeg te zuigen en dan is het al met al
niet zo vreemd dat Californië heel snel zonder water komt te zitten.
Afgelopen vrijdag wordt het echter nog vreemder.
Er wordt een aardbeving gemeld van in eerste instantie 5.4 op de schaal van Richter bij de stad Las Vegas.
Later wordt deze, zoals gewoonlijk, naar beneden toe bijgesteld en wordt dan officiëel 4.8.
Aangezien er verder weinig schade valt te melden, wordt er in de media verder weinig aandacht aan
besteed.
Echter, de aardbeving schijnt wel degelijk gevolgen te hebben gehad voor Lake Mead.
Lake Mead is het grootste kunstmatige meer en reservoir in de Verenigde Staten. Het bevindt zich aan de
Colorado River, ongeveer 48 km zuidoost van Las Vegas, Nevada, tussen Nevada en Arizona. Het is
gevormd door water dat wordt ingesloten door de Hoover Dam en strekt zich uit tot 180 km achter de dam.
Het bevat ongeveer 35 km³ water. Het water uit Lake Mead wordt via aquaducten naar gemeenschappen in
zuidelijk Californië en Nevada geleid.
In de 36 uur volgend op de aardbeving bij Las Vegas zijn de waterstanden in Lake Mead alarmerend gezakt.
Natuurlijk hoeft dat geen verband te houden met de aardbeving, maar de factor toeval speelt hier natuurlijk
wel weer een grote rol. Een dergelijk enorm waterverlies, net na
een aardbeving, is teveel om toeval te kunnen zijn. Zeker omdat
er van officiële zijde niets werd meegedeeld omtrent deze
plotselinge daling.
Die betrof in luttele uren 8 voet oftewel bijna 2,5 meter. Dat is
voor een meer van een dergelijke omvang ontzettend veel.
Bovendien wordt, wanneer het waterpeil beneden de 1075 is
gedaald, op 1 januari 2016 een kritische grens overschreden, waarbij een federale noodtoestand wordt
uitgeroepen en extra waterrantsoenering, strenger dan de huidige, van kracht wordt.
Nu plots werd er echter wel heel snel gereageerd van officiële zijde en kwam de mededeling dat de extreem
lage waterstand te wijten was aan foutieve meterindicaties en
dat het probleem inmiddels was hersteld.
Dan gebeurt er iets helemáál miraculeus want volgens de
nieuwe stand is het waterpeil in Lake Mead ineens hóger dan
voor de aardbeving.
Misschien is er een logische verklaring voor alles, maar
voorlopig lijkt het dat er vreemde dingen gebeuren rond het
water in Californië. De koffie lijkt er niet zuiver...
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9339:er-gebeuren-vreemde-dingenmet-water-in-californie&catid=37:wereld&Itemid=50
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Privacy ist verboten. Een einde aan het anonieme reizen.
Het opgeven van privacy heeft altijd grote gevolgen. Het duurt soms een tijdje voordat de overheid haar kans
grijpt. Maar dat de overheid haar kans grijpt staat vast. Zo heeft het opgeven van de financiële privacy
belastingtarieven van 52 procent mogelijk gemaakt en fictieve rendementen van 4 procent op spaartegoeden
die in werkelijkheid maar 1,5 procent rente geven. Het opgeven van de financiële privacy heeft dus een hele
hoge prijs. Door de enorme belastingtarieven is het ondernemen en het sparen in Nederland niet langer
lonend. Het corrupte Afrika groeit thans economisch veel harder dan Nederland en de EU. Dit komt mede
doordat de prijs van corruptie in Afrika intussen zoveel lager is dan de prijs van de westerse
ambtenarenstaat en de aanverwante regelgeving. Dit artikel gaat echter om het einde van het vrije reizen.
De privacy om anoniem van A naar B te gaan wordt in hoge mate opgeheven. De openbaar vervoer
passagiers zijn al bijna allen bekend. Met hun reisgegevens. Dankzij de OV chipkaart. Er is een anonieme
versie. Hiermee kan je echter geen abonnement afsluiten en andere tekortkomingen zorgen ervoor dat de
anonieme chipknip niet echt een goed alternatief is. Daarnaast hangen in het openbaar vervoer overal
camera’s en worden soms zelfs gesprekken in de tram opgenomen. De automobilisten zouden een rekening
rijden kastje krijgen. Dat is afgeschoten. Echter zijn er de volgende compenserende maatregelen genomen:
Er zijn tal van proeven met zogenaamde reistijd camera’s. Deze zijn te herkennen doordat ze vooral bij
opritten van snelwegen staan en een stuk kleiner zijn dan de standaard flitskasten. Deze registreren alle
kentekens, zogenaamd om reistijd info te kunnen verschaffen. Alhier een handboek verkeersmonitoringdat
de ambtenaren bij het opzetten van een totaalcontrole systeem verder gaande dan de DDR reistijdinfo
systeem voor de burger kan helpen.
Daarnaast zijn Amsterdam en Utrecht voorzien van camera’s die de milieuzones bewaken en ook alle
kentekens lezen.In Utrecht zijn personenauto’s die door het rijk toegestaan zijn en die wegenbelasting
betalen toch verboden. Een wel erg bijzondere interpretatie van de rechten van de gemeenteraad. Zeven en
een halve ton kost het camera systeem om oude dieselauto’s te weren uit het centrum vna Utrecht. Ten
minste een van de camera’s werd overigens door een diesel (!) generator van stroom voorzien. De
milieuzone van Arnhem wordt dit najaar van een 4 ton kostend camera systeem voorzien.
De effectiviteit van een milieuzone, in ieder geval in de huidige vorm, is echter te verwaarlozen. Althans
volgens wikipedia scheelt het misschien 1 procent vervuiling. De prijs is echter in Amsterdam, Utrecht en
straks ook Arnhem het opgeven van privacy, alle kentekens worden gescand. Vanaf 2018 moeten alle
nieuwe auto’s in de EU een zogenaamd ecall systeemhebben, een systeem dat vanzelf de nooddiensten
belt bij een ongeval maar dat natuurlijk ook prima in staat is om reisinformatie op te slaan.
Men overweegt om in kenteken platen zogenaamde RFID chips in te brengen.Men begon in 2011 maar
thans vindt er een praktijkproef plaats die tot 31 juni (! zie link !) 2016 loopt.
Parkeergarages noteren vaak ook al uw kenteken. En dienen deze gegevens sinds 2012 aan de
belastingdienst te verschaffen. Net als de parkeerservice diensten als yellow brick. De parkeergegevens van
deze diensten moeten overigens aan de staat worden afgestaan. De verkeersinformatie dienst gaat met
name langs de N wegen zogenaamde bluetooth kastjes installeren om inzicht te krijgen in verkeersdrukte en
stromen. Rijkswaterstaat heeft interesse in deze technologie om toe te passen op de snelwegen. Het is een
kwestie van tijd tot de belastingdienst de VID gegevens gaat opeisen.
Veel gemeentes hebben kentekenparkeren ingevoerd. Je moet bij het voldoen van de parkeerbelasting
meteen je kenteken invoeren waarna scanauto’s controleren of je de belasting hebt voldaan. Zo niet dan
krijg je volautomatisch een bekeuring, zelfs zonder dat de controleur de auto uit moet. Je krijgt dus niet eens
een briefje onder de ruitenwisser. Parkeerservice diensten zoals yellowbrick maken het mogelijk de
parkeerkosten op de minuut nauwkeurig te betalen via je telefoon. Je hoeft nooit meer door de regen de
parkeermeter bij te vullen. Deze diensten dienen hun bedrijfsgegevens af te staan aan de belastingdienst
zodat die precies kan nagaan of er bijvoorbeeld teveel prive kilometers zijn gereden. Dit is voor de rechter
geweest en de rechter heeft in hoger beroep besloten dat de belastingdienst recht heeft op deze gegevens.
Daarnaast installeren veel werkgevers standaard voertuigvolgsystemen in hun leaseauto’s. Hiermee kan
men de zakelijke ritten van de prive ritten scheiden. Maar kan er ook worden gekeken naar bijvoorbeeld de
rijstijl. De werkgever ziet precies waar zijn werknemer wanneer was.
Daarnaast zijn er nog kentekencontroles waarbij de politie via ANPR (kentekenherkenning software)
controleert of auto’s wegenbelasting hebben betaald of dat er nog boetes of belastingschulden openstaan.
Bent u alle controles moe en besluit u naar het buitenland te reizen? Aan de grens wordt u met het @MigoBoras systeem geconfronteerd, een geavanceerd camera systeem dat de grenscontrole weer in
electronische vorm heeft geherintroduceerd. Tenslotte zijn er nog de trajectcontroles, die op de drukste
snelwegen staan en dagelijks alle kentekens scannen.
Al met al kunnen we concluderen dat er een totaal doorgeslagen controle drift is, een razzia op de
automobilist. Die zijn privacy voorgoed heeft opgegeven. Vaak zonder dat er sprake is van een duidelijke
bate. Wat de lange termijn gevolgen zijn is nog moeilijk te voorspellen, maar als de staat net zo desastreus
weet om te gaan als met het opheffen van de financiële privacy het geval is geweest dan staat ons nog veel
te wachten.
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http://www.vrijspreker.nl/wp/2015/05/privacy-ist-verboten-een-einde-aan-het-anonieme-reizen/
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Russen gebruiken mobiele crematoria in oosten Oekraine
Soms weten de propagandamachines van gekkigheid niet meer
wat ze nu weer eens zullen bedenken om Rusland in een kwaad
daglicht te stellen.
Volgens een bericht op Bloomberg zijn de Russen zo wanhopig
geworden vanwege de vele doden onder hun soldaten dat ze
mobiele crematoria hebben laten aanrukken om zo de dode
lichamen (bewijsmateriaal) kwijt te raken.
Amerika en de NAVO verspreiden natuurlijk al heel lang de nooit
bewezen berichten dat er duizenden Russische manschappen
zouden meevechten aan de kant van de separatisten. Dat de
Russische overheid er alles aan doet om hun aanwezigheid te
verbergen en dat dit nu zelfs zover zou gaan dat ze hun doden
ter plekke verbranden.
Ook hier is uiteraard geen enkel bewijs voor want dat is er nooit en de manier waarop dit soort verhalen
wordt gelanceerd gaat als volgt:
De voorzitter van het Armed Services Committee, Mac Thornberry, vertelt het volgende aan een
verslaggever van Bloomberg:
Hij heeft persoonlijk bewijsmateriaal gezien van deze mobiele crematoria, via zowel Amerikaanse als
Oekraïense bronnen. Hij zegt dat hij niet de vrijheid heeft om de details van deze geheime informatie vrij te
geven, maar hij hield vol dat hij de berichten geloofde. “Wat wij hebben gehoord van de Oekraïners wordt
grotendeels ondersteund door Amerikaanse inlichtingen en anderen”.
David Icke is heel snel klaar met bovenstaand bericht:
Ondertussen in Kiev:
Petro Poroshenko, de president van het compleet failliete
Oekraïne, liegt alsof het gedrukt staat door te verklaren dat hij
een “president van de vrede” is. Ondanks dat hij toestemming
heeft gegeven tot het willekeurig bestoken van de bevolking in
het oosten met artillerievuur.
Het lijkt voor een neutrale toeschouwer alsof de nieuwe illegale
regering in Oekraïne dagelijks bid voor een oorlog met Rusland
en dan met de steun van de NAVO.
Als Rusland werkelijk Oekraïne had willen inlijven dan hadden
ze dit begin vorig jaar gedaan toen er een enorme puinhoop
heerste in het land. Kiev was toen in totale verwarring en de Russen hadden zo naar de hoofdstad kunnen
lopen.
Nu heeft het geen enkele zin meer voor Rusland om hetzelfde te
proberen want nu worden de Oekrainers inmiddels getraind door
de Amerikanen en kunnen we erop wachten dat het land door de
VS van zware wapens wordt voorzien.
Poroshenko wil een enorm leger bouwen om de Russische
tirannie te bestrijden. Welke tirannie? Er is helemaal geen
tirannie. Het enige wat Rusland wil is dat de afspraken van het
Minsk II akkoord worden nageleefd.
Poroshenko heeft nu eenmaal de opdracht gekregen om hoe
dan ook een oorlog met het oosten c.q. Rusland te forceren. En
als trouwe lakei doet hij wat hem wordt opgedragen.
Bronnen: Bloomberg ; Russia Insider ;David Icke
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9344:russen-gebruiken-mobielecrematoria-in-oosten-oekraine&catid=37:wereld&Itemid=50
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Engelse koningin houdt bekendmaking Nibiru tegen
Soms kom je berichten tegen waarbij alle alarmbellen gaan
rinkelen en de volgende is er zo één.
Een programma waarbij de CIA een kwart eeuw lang gegevens
deelde met wetenschappers over klimaatveranderingen in de
oceanen wordt plotseling beëindigd.
Het programma dat wordt beëindigd heet MEDEA en hierdoor
hadden zo ongeveer 60 wetenschappers permissie om mee te
kijken naar op zich geheime informatie zoals de temperatuur van
de oceanen en andere relevante informatie zoals die werd
verzameld door onderzeeërs van de marine en spionagesatellieten.
De wetenschappers gebruikten deze informatie onder andere om te bepalen of we inderdaad te maken
hadden met een wereldwijde opwarming en andere bedreigingen vanuit de hoek van het klimaat. Voor deze
groep betrof het hier vitale informatie die ze nergens anders kunnen krijgen.
Allemaal, terwijl president Obama de klimaatverandering “een onmiddellijke bedreiging voor de nationale
veiligheid” noemde en de diverse instanties van de overheid aanspoorde om dit aspect vooral een hoge
prioriteit te geven. Ondanks dat geeft de CIA geen enkele reden waarom ze zo plotseling stoppen met dit
programma. Zoals we onlangs hebben gezien zijn een aantal aardbevingen zoals die bijvoorbeeld
voorkomen in Nepal niet “normaal” te noemen. Dit heeft alles te maken met de bewegingen van de
tektonische platen, waarschijnlijk veroorzaakt door de komst van de planeet Nibiru alias Planet X.
Deze ongewoon heftige bewegingen van deze tektonische platen zijn juist heel goed zichtbaar door de
boeien die in de oceanen dobberen.
Zoals wij schreven in een vorig artikel:
De aardbeving in Nepal die officiëel (vaak wordt er in de berichtgeving naar beneden bijgeschaald) een
kracht van 7,9 had, had invloed op de botsing van tektonische platen. Dit was onder meer zichtbaar door de
reacties van de boeien in de oceaan. Niet alleen bij die in de Indische Oceaan, maar ook die boven de
Filipijnse plaat en nog verder de Stille Oceaan op. In 2012 was er een onderhoudsmedewerker van dit soort
boeien die de klok wilde luiden om een bepaalde boei ineens met 700 meter omhoog kwam, die kort na deze
gebeurtenis op vreemde wijze om het leven kwam.
Wat als men dit programma in allerijl heeft beëindigd omdat men bang is dat een aantal wetenschappers
misschien dingen ontdekken en wereldkundig maken die men liever zo lang mogelijk verborgen houdt?
Dit is trouwens niet de eerste keer dat iets dergelijks gebeurt, zoals wij schreven in een eerder artikel:
We gaan daarom terug naar 2009 toen als vanuit het niets het volgende bericht verscheen:
“Vijftien jaar lang hebben wetenschappers mee kunnen kijken naar de gegevens die werden verzameld door
de Amerikaanse geheime satellieten voor wat betreft vuurballen in de atmosfeer van de aarde. Een onlangs
genomen besluit van het Amerikaanse leger betekent dat dit is afgelopen want vanaf nu zijn binnenkomende
vuurballen en andere objecten geclassificeerd als “geheim” en niet meer toegankelijk voor wetenschappers”.
Volgens Nancy Lieder en de Zeta’s stond de Amerikaanse president Obamaenkele jaren geleden al op het
punt om het bestaan en de komst van de onbekende planeet aan te kondigen.
Dit is toen door tegenwerking van allerlei groeperingen niet doorgegaan, maar is nog steeds een punt dat op
de agenda staat. Eén van de partijen die faliekant tegen de bekendmaking was, was de Engelse koningin en
dus ook de Britse regering.
Volgens Nancy was de trip die de Engelse kroonprins William met zijn vrouw Kate in januari van dit jaar
maakte naar Amerika dan ook absoluut geen toeval.
Ze hadden een onderonsje met Obama om een voorstel van de Engelse koningin te bespreken.
Wanneer de tijd daar is zal de Engelse vorstin geen moment
aarzelen om haar landgenoten in de steek te laten en een veilig
heenkomen te zoeken. Die "royals" van ons zijn trouwens geen
haar beter.
De reden van het bezoek aan Amerika was dat de Engelse
koningin akkoord zou gaan met de bekendmaking van Nibiru op
voorwaarde dat Obama ervoor zou zorgen dat haar hele familie
naar Amerika kon gaan en hij hen veiligheid zou garanderen.
Volgens Nancy Lieder heeft Obama echter dit aanbod
afgeslagen.
Ondertussen komt het mini-zonnestelsel Nibiru met rasse schreden naderbij.
Bronnen: The Extinction Protocol ; Pole Shift
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9345:engelse-koningin-houdtbekendmaking-nibiru-tegen&catid=37:wereld&Itemid=50

N I E U W S B R I E F 2 2 4 – 3 1 M E I 2 01 5 – P A G . 6 6

Amerika valt voor Moskou
Het schaakspel in Midden Europa is een nieuwe fase in gegaan. Een fase waarvan wij nog niet kunnen
zeggen of het de beslissende fase is. Maar er zijn dingen aan het veranderen. In feite was het begin van de
verandering al in februari van start gegaan, toen Rusland met de Oekraïne, Duitsland en Frankrijk het 2 de
Minsk Akkoord afsloot. Op zich verschilde dat akkoord niet zo veel met het eerste akkoord van vorig jaar,
maar het is meer gedetailleerd en ook de betrokkenheid van Duitsland en Frankrijk hebben er voor gezorgd
dat het voor de fascisten in Kiev niet zo makkelijk is om de oorlog opnieuw van start te laten gaan. Kiev wil
niets liever dan weer een offensief starten, maar dat zou een slag betekenen voor de diplomatie van zowel
Duitsland als Frankrijk, en Kiev kan zich nog niet veroorloven om deze twee bondgenoten voor het hoofd te
stoten.
De Amerikanen zouden ook graag weer een nieuwe oorlog zien, maar ook zij hebben nu minder ruimte
omdat ze toch rekening met Duitsland moeten houden. Dat zal nooit doorslaggevend zijn, maar de handen
van Washington zijn toch wel een beetje meer gebonden. De uitkomst van dit alles kunnen we iedere dag in
Novorossia zien. De Kiev fascisten zijn dagelijks bezig met het aanvoeren van nieuwe wapens en
manschappen. Dit gaat in tegen het Minsk Alkkoord, maar dat kan de fascisten weinig schelen. Verder
schieten zij ook weer iedere dag op doelen in Novorossia. Hierbij vallen ook burgerslachtoffers, maar we
moeten wel vaststellen dat de beschietingen minder intensief zijn dan aan het begin van het jaar. Het gaat
nu vooral om provocaties.
Het doel is duidelijk; men wil proberen de milities in gevechten te betrekken om vervolgens te kunnen
zeggen dat de milities Minsk schenden. Dat zou voor Kiev de weg openen voor het starten van een nieuw
offensief. Hun probleem is echter dat de milities niet op de provocaties in gaan. Als de beschietingen te ver
gaan wordt de OSCE ingeschakeld en dan wordt het wel weer minder. De OSCE doet wel niet veel, maar ze
zijn intussen toch wel een hinderpaal voor de fascisten geworden. Dus gaan de provocaties door en de
meeste analisten verwachten nog steeds dat de grote aanval eind mei of begin juni gaat komen. Niet dat
Kiev verwacht nu grote overwinningen te kunnen boeken. Dat zit er zeker niet in. De milities zijn intussen
een goed bewapend leger geworden en als de Kiev fascisten aanvallen zullen ze alleen hun eigen graf
graven.
Dat men toch wil doorzetten heeft met twee dingen te maken. Ten eerste is de economie van de Oekraïne
volledig ingestort en komen hier steeds meer protesten van de bevolking tegen. Deze protesten worden ook
steeds grimmiger, hoewel hiervan in de westerse media niets terug te vinden is. Kiev heeft dus weer een
oorlog nodig om de aandacht van de bevolking van de dagelijkse ellende af te leiden. Het tweede punt is dat
Kiev de internationale ontwikkelingen met veel zorgen in de gaten houdt en bang is dat de situatie haar aan
het ontglippen is. Men hoopt dat door nieuwe gevechten de zogenaamde NAVO bondgenoten meer troepen
en materieel zullen sturen. Het is nog maar de vraag of deze theorie klopt. De internationale situatie keert
zich namelijk inderdaad steeds meer tegen de Kiev leiders. Dat dit het begin van het einde kan zijn weet
men daar natuurlijk ook.
Na het afsluiten van Minsk 2 is er immers nog meer gebeurd. Maandenlang hebben de Amerikanen gedreigd
om de sancties tegen Rusland uit te breiden, dit om Rusland weer op een westerse koers te dwingen.
President Poetin heeft zich hier echter weinig van aan getrokken. Hij blijft herhalen dat Minsk 2 de
problemen van de Oekraïne en Novorossia kan oplossen, en verder dan dat wil hij absoluut niet gaan. Hij
blijft ook herhalen dat hij de mensen in de Russisch sprekende gebieden nooit in de steek zal laten. Dat zijn
de rode lijnen waar hij niet van afwijkt. Het maakt Washington gek dat het geen grip op Rusland kan krijgen,
en men probeert dan ook alles. Tot nu toe zonder veel succes. In tegendeel; Rusland gaat steeds meer over
op eigen producten en productie om de sancties te ontlopen en het land versterkt hier mee haar positie.
Daar komt nog bij dat de partnerschap met China met de dag in kracht toeneemt en dat ook andere landen
aan de Russische deur beginnen te kloppen. Dit tot verbijstering van Washington.
Een keerpunt van dit alles was de grote overwinningsparade in Moskou op 9 mei, toen het Russische volk
massaal de overwinning op het Hitler fascisme, nu 70 jaar geleden, herdacht. Wekenlang had Amerika druk
op allerlei landen gezet om niet bij de parade aanwezig te zijn. De meeste westerse landen volgden slaafs
de lijn van Washington, zoals gebruikelijk is. Maar er komen steeds meer uitzonderingen. Hongarije,
bijvoorbeeld en niet te vergeten Slowakije en Tsjechië. Langzaam aan begint het gesloten Europese front
scheuren te vertonen. Maar dat was nog lang niet alles. Op 9 mei zat de Chinese leider tijdens de
feestelijkheden de hele dag naast President Poetin. Daar kwam nog bij dat troepen uit China en India in de
parade meeliepen. Amerika was woedend, maar Obama en zijn trawanten stonden machteloos.
Als verdere tegenvaller werd bekend dat Griekenland, spuugzat van de Europese dictaten, een interesse
begint te tonen in de BRICS Bank, die onder Russische regie wordt opgezet. Deze bank hoort bij het project
dat een aantal landen onderleiding van Rusland onafhankelijk moet maken van het westen. Dat Griekenland
hier nu naar kijkt geeft opnieuw aan dat de spleten in de Europese vesting steeds meer zichtbaar worden.
Dat zien de Amerikanen natuurlijk ook en Obama heeft publiekelijk toegeven dat hij er niet in is geslaagd om
Rusland te isoleren. In tegendeel; de sancties en de andere drukmiddelen hebben Rusland er toegebracht
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om allerlei alternatieve structuren veel eerder op te zetten dan in feite de bedoeling was geweest. Het komt
er dus eigenlijk op neer dat het westen in haar eigen val is getrapt.
Het was dus duidelijk dat de Amerikanen een nieuwe strategie nodig hadden. Na het sterke Russische
optreden tijdens de Dag van de Overwinning op 9 mei kon men in Washington niet langer wachten Minister
van Buitenlandse Zaken Kerry werd naar Rusland gestuurd en hij had een gesprek met President Poetin in
Sochi. Het was de eerste keer in twee jaar dat een Amerikaanse officiële vertegenwoordiger Russische
bodem betrad. Dit alleen al is een enorme overwinning voor de Russische diplomatie. Een paar dagen later
was er een Amerikaanse delegatie, geleid door Nuland, in Moskou. Deze gebeurtenissen maakten duidelijk
dat tenminste een deel van het Amerikaanse establishment het roer wat heeft omgegooid. Over de uitkomst
van de gesprekken is weinig bekend, maar in Sotchi verklaarde Kerry dat de Minsk 2 Akkoorden de enige
weg zijn om het conflict op te lossen. Het was de eerste keer dat de Amerikanen hun steun gaven aan het
Minsk proces, iets wat Washington tot nu toe steeds had uitgesloten.
De vraag blijft dan wat hier allemaal achter zit. Er wordt gezegd dat er een plan is om de Oekraïne tot een
federatie te verklaren waarbij de verschillende regio’s autonomie zullen krijgen. Maar het zal geen gewone
federatie zijn omdat de republieken in de Donbass praktisch onafhankelijk zullen worden. Het spreekt
vanzelf dat een plan als dit totaal onacceptabel is voor de fascisten in Kiev. Maar het schijnt dat het plan wel
is geaccepteerd door President Poetin en Merkel. De Amerikanen waren steeds tegen. Maar er wordt nu
gefluisterd dat ook Kerry en de huidige Amerikaanse leiding het plan hebben geaccepteerd. Met de
Amerikaanse neocons zal dit zeker niet het geval zijn. Zij willen meer bloed zien.
De vraag is nu hoe dit plan tot realiteit kan worden omgezet. Zoals gezegd zal Kiev het niet accepteren en
zal er eerst een hernieuwde oorlog nodig zijn waarbij Kiev opnieuw een nederlaag leidt. Als dit gebeurd is de
kans dat de junta in Kiev verdwijnt een stuk groter geworden. Er is nu eenmaal een monster gecreëerd en er
moet behoorlijk wat werk verzet worden om dit monster weer te vernietigen. Het zijn alleen maar
voorspellingen en de uitkomst is onzeker. Maar dat het bovengenoemde plan circuleert staat vast. Voor Kiev
is dat een reden te meer om de oorlog binnenkort weer volop van start te laten gaan. Er rest de fascisten
niets anders dan een vlucht naar voren. Dat ze net als eerder weer een nederlaag kunnen verwachten staat
vast, maar dat zal de zieke geesten in Kiev niet tegen houden. In tegendeel, ze zullen het zien als een
laatste poging om te overleven.
Als dit plan werkelijk wordt uitgevoerd en de situatie weer stabiel wordt, moeten we ons afvragen hoe het
verder gaat met de Amerikaanse aanval op Rusland. Die aanval zal zeker niet stoppen. Washington neemt
nu even gas terug, omdat het ziet dat haar tactiek een mislukking is geworden. Maar dit soort mislukkingen
hebben de Amerikanen nooit tegengehouden. Er zal dus weer een nieuwe fase komen waarin de aanval
weer in alle hevigheid wordt voortgezet. Het enige dat dit kan tegenhouden is een Amerikaanse acceptatie
dat er in de wereld meer machten zijn die buiten Amerika om functioneren. Zo’n acceptatie zit er op dit
moment absoluut niet is.
Rusland weet dit maar al te goed en is op alles voorbereid, ook op de uiterste consequentie. De
Amerikaanse ouvertures worden nu met een glimlach aangehoord en waar mogelijk ook gebruikt. Dit onder
het motto dat iedere kans benut moet worden. Maar Moskou zal niets toegeven en ook geen koerswijziging
doorvoeren. De bal zal dus bij de Amerikanen blijven liggen. President Poetin zit niet te wachten op een
volledige confrontatie met het westen. Maar als die confrontatie er komt zal hij niet aarzelen. Dan kunnen in
Europa de stormluiken gesloten worden.
Bron: Het Rode Vaandel
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Toestroom vluchtelingen: Nederland en Europa importeren moslimoorlog tegen christenen
Twee derde christelijke asielzoekers in Nederland met dood bedreigd door moslims – Duitse
wachtcommandant: Burbach (bij Koblenz) ‘oncontroleerbaar en wetteloos’ door jaarlijks honderden
aanvallen van moslims op christenen
Moet je als christen vanwege het islamitische geweld in het
Midden Oosten en Afrika naar Nederland vluchten, krijg je van
moslims nog dit soort bedreigingen: ‘We zullen jou vermoorden
en de kerk zal jou niet redden’. Inzet: Uit peiligen blijkt steeds
weer dat de extremistische minderheid wordt gesteund door 2/3
tot ¾ van de ‘gematigde’ meerderheid.
De Evangelische Omroep besteedde onlangs aandacht aan een
onderzoek van de Stichting Gave, waaruit blijkt dat twee derde
van de christelijke asielzoekers in Nederland te kampen heeft met doodsbedreigingen door moslims.
Driekwart van de christenen wordt gediscrimineerd, en een derde krijgt te maken met fysiek geweld. Ook in
andere landen, zoals in Duitsland, is goed te zien dat Europa met het importeren van honderdduizenden
islamitische vluchtelingen en immigranten tegelijkertijd hun haat en permanente oorlog tegen het
christendom binnenhaalt.
De Stichting Gave, die zich inzet voor de christelijke asielzoekers, constateerde na een onderzoek in 28
Nederlandse asielzoekerscentra dat het vrijwel uitsluitend moslims zijn die zich schuldig maken aan
intimidatie, bedreigingen van en geweld tegen christenen. Vooral voormalige moslims die zich tot het
christendom hebben bekeerd moeten het ontgelden.
‘Het is vreselijk dat mensen die vaak vanwege hun geloof naar Nederland zijn gevlucht en hier veilig zouden
moeten zijn, hier het meeste worden onderdrukt,’ gaf een geschokte ChristenUnie parlementariër Joël
Voordewind als commentaar.
Centraal Opvang Asielzoekers: Niets aan de hand
Minister Leers van Immigratie, Asiel en Integratie zei het onderzoek serieus te zullen nemen, maar het links
georiënteerde en dus ‘politiek correcte’ Centraal Orgaan voor opvang van Asielzoekers (COA), dat zich
vooral inzet voor moslims, zei zich ‘niet te herkennen in de uitkomst van het onderzoek’.
Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een voorstel van de ChristenUnie om de asielprocedure
van vluchtelingen die zich schuldig maken aan bedreigingen en geweld te stoppen. (1)
Delen Duitse steden ‘wetteloos en oncontroleerbaar’ door moslimgeweld
Nederland is het niet enige land dat toenemende problemen heeft met islamitische immigranten en
asielzoekers. In Berlijn vielen laatst 100 uit Tsjetsjenië afkomstige moslims een huis met 30 Syrische
christenen aan en sloegen hen in elkaar. Eind vorig jaar werd een christen uit Tunesië bij een
asielzoekerscentrum door moslims vermoord. In april 2015 staken vluchtelingen in Hamburg hun eigen
opvangcentra in brand, en gingen elkaar vervolgens met stokken en knuppels te lijf.
Het zijn bepaald geen incidenten, bericht het Duitse KOPP online. Zo moest de politie in Burbach, bij
Koblenz, in één jaar 300 keer uitrukken vanwege geweld van moslims tegen christenen. Een voormalige
wachtcommandant van het politiebureau spreekt van een ‘wetteloos gebied’ en een ‘oncontroleerbare
situatie’. Belangrijkste reden: overheid en reguliere media willen niet dat de islam in een negatief daglicht
wordt gesteld, en kiezen er daarom nog altijd voor de problemen te negeren.
Europa importeert haat en oorlog moslims tegen christendom
Met het toelaten van jaarlijks honderdduizenden vluchtelingen importeert Europa tegelijkertijd de haat, het
racisme en het geweld waar deze mensen aan gewend zijn geraakt – en dat blijkt vooral geweld van
moslims tegen christenen te zijn.
De meeste reguliere media willen en mogen er nog altijd niet over berichten, bang als ze zijn om voor
racistisch te worden uitgemaakt, of door de politieke gevestigde orde op de vingers te worden getikt omdat
die -op last van hun meesters in Brussel- koste wat het kost het steeds verder uit de hand lopende ‘multiculti’
sprookje overeind willen houden.
Bovendien moeten er van de Europese Unie honderdduizenden vluchtelingen uit voornamelijk islamitische
crisisgebieden worden opgenomen. Kritische tegenstemmen worden onmiddellijk weggezet als
‘extreemrechtse populisten’ en ‘racisten’. Dus mocht u door dit nieuws boos zijn geworden: dat kan en mag
niet, want volgens onze regenten is er nog steeds helemaal niets aan de hand met de islam en dus ook niet
met de volgelingen van deze immer ‘vreedzame’ en ‘tolerante’ religie.
Meerderheid steunt extreme minderheid
Natuurlijk zijn niet alle moslims geneigd tot geweld, maar het blijft nog altijd ijselijk stil van de kant van de
veronderstelde meerderheid (??) van ‘gematigde’ moslims. Peilingen laten zelfs keer op keer zien dat de
extremisten ‘stiekem’ gesteund worden door 2/3 tot ¾ van deze ‘gematigde’ moslims.
Xander - (1) Gave via Balder Blog via Shoebat ; (2) KOPP
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