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Italië en Frankrijk vormen alliantie tegen Duitsland en eisen
Europese schuldenunie
e
Financial Times: 3 Griekse bailout nu al € 24 miljard te laag – ECB
dwingt Duitsland en Nederland de Zuid Europese schuldenstaten te
financieren
De Italiaanse premier Matteo Renzi en de Franse president
Francois Hollande eisen een nog veel grotere permanente
miljardenstroom van Noord naar Zuid Europa.
Het gaat al geruime tijd hard tegen hard in de eurozone. Bij de
soms felle ruzies blijkt Zuid Europa met steun van de ECB en Brussel echter keer op keer te winnen van
Noord Europa. De meest misbruikte term daarbij is ‘solidariteit’, wat echter niet kan verhullen dat het om
pure chantage en afpersing gaat. Gezien de opnieuw uitermate slappe opstelling van Duitsland (en
Nederland) in de Griekse crisis zijn Frankrijk en Italië bezig een alliantie te vormen die een Europese
schuldenunie eist. Dat betekent dat de Duitsers en Nederlanders ten koste van hun eigen welvaart
permanent zullen moeten betalen om de veel te hoge uitgaven en schulden van de zuidelijke lidstaten te
kunnen blijven financieren. De Financial Times berichtte eergisteren dat de Franse minister van Financiën
Michel Sapin ‘geschokt’ was in ‘zijn vertrouwen’ in de Duitse bondskanselier Angela Merkel, omdat haar
minister van Financiën Wolfgang Schäuble tijdens de onderhandelingen over het derde Griekse steunpakket
toch een (tijdelijke) Grexit suggereerde – iets wat Italië en Frankrijk absoluut niet willen, omdat ze dan weten
dat zij de volgende slachtoffers zullen zijn.
‘Solidariteit’: Noord moet permanent voor Zuid betalen
De regeringen in Rome en Parijs gaan de komende maanden dan ook de handen ineen slaan om een
gezamenlijk front te vormen tegen het door Duitsland geleide Noord Europese blok met onder andere
Nederland en Finland. De Fransen en Italianen zullen –met steun van de Italiaanse ECB-president Mario
Draghi- vurig pleiten voor wat zij een ‘sterkere unie’ noemen. Die moet volgens hen ontstaan door alle
staatsschulden op een hoop te gooien. Dat is echter zeer in het voordeel van de schuldenstaten die de
afgelopen jaren zelf absoluut niet ‘solidair’ zijn geweest met Noord Europa, dat in tegenstelling tot het Zuiden
wél hervormde en bezuinigde. Desondanks durven Frankrijk en Italië nu met de vuist op tafel te slaan door
van Duitsland en Nederland te eisen om permanent, dus voor altijd, de schulden en te hoge uitgaven van
hun landen te financieren. Schäuble wil ook een sterkere unie, maar niet een die is gebaseerd op schulden
en een zwakke euro, maar juist op financiële discipline en een sterke euro, zodat de koopkracht van de
Europese burgers zoveel mogelijk overeind blijft.
e
Eurobonds via achterdeur ingevoerd, 3 Griekse bailout nu al € 24 miljard te laag
ECB-president Draghi is misschien wel de grootste promotor van de volgende stap: de EU omvormen tot
een politieke unie, dus alle macht naar Brussel. Daar maakt hij middels zijn beleid –het opkopen van de
staatsschulden van de schuldenlanden, dus de facto ‘eurobonds’- al jaren serieus werk van. Het risico
hiervan ligt officieel bij de ECB, maar dat wordt grotendeels gedekt door het Duitse blok.
Draghi heeft het inmiddels al voor elkaar gekregen dat als Italië of Spanje dreigen om te vallen de grootste
financiële risico’s op het Duitse blok worden afgewenteld. Niet voor niets speelt minister Schäuble inmiddels
openlijk met de gedachte om terug te treden. Dat maakt hem voor even heel populair in zijn thuisland, maar
Schäuble heeft het ECB-beleid zelf jarenlang gedoogd en gesteund en niet één keer zijn veto gebruikt.
De Duitsers en Nederlanders hebben de afgelopen jaren al massaal aan koopkracht moeten inboeten door
het beleid van Draghi. Feitelijk financieren wij dus al lang de schulden en uitgaven van het feitelijk bankroete
zuidelijke blok. Ook Oost Europa staat aan de kant van de Duitsers, maar die landen vormen nog altijd de
zwakkere broeders en kunnen niet tegen Italië en Frankrijk op. Nadat er ook met instemming van de
Nederlandse regering besloten werd om de Grieken opnieuw tientallen miljarden euro’s te geven, tonen
e
nieuwe berekeningen van de Financial Times aan dat de € 86 miljard grote 3 bailout van Griekenland feitelijk
€ 24 miljard te laag is, zelfs al zou het IMF alsnog deelnemen. Blijkt de Griekse economie er nog slechter
voor te staan, dan zal ook dit bedrag met miljarden verhoogd moeten worden.
Schuldenunie al een feit
Ook dankzij het kabinet Rutte en het grootste deel van de Tweede Kamer komt er dus officieel een
Europese schuldenunie, die officieus echter al lang een feit is.
We hopen dan maar dat alle Nederlanders die op de politieke partijen hebben gestemd die dit mogelijk
hebben gemaakt een goed gevoel overhouden aan het feit dat zij hun koopkracht, hun welvaart en hun
sociale voorzieningen stapje voor stapje moeten opofferen om die van de zuidelijke schuldenstaten –die zelf
weigeren structureel te hervormen- overeind te houden. Dat is anno 2015 de ‘solidariteit’ en ‘Europese
gedachte’ waar behalve de Brusselse ook onze politiek voor meent te moeten staan. Tel uit uw winst verlies
– en dat zal al over enkele jaren zwaar gevoeld gaan worden.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Itali-en-Frankrijk-vormen-alliantie-tegen-Duitsland-en-eisenEuropese-schuldenunie
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Prominente Amerikaanse economen vinden dat Duitsland en Nederland uit de euro moeten
Princeton econoom Ashoko Mondy, voormalig directeur van het
IMF, is van mening dat Duitsland de eurozone schade toebrengt
omdat het land weigert de leiding van de muntunie op zich te
nemen. Duitsland zou volgens hem het meeste hebben geprofiteerd
van de muntunie, omdat de Duitse export daardoor veel goedkoper
werd.
e
De 3 bailout van Griekenland is bij voorbaat al mislukt, stelt Mondy,
omdat het strenge bezuinigingsbeleid de afgelopen 5 jaar ook
averechts heeft gewerkt. Maar zelfs al zouden de Grieken aan alle
eisen van de Troika voldoen, dan nog zal dat het land niets helpen,
omdat de euro simpelweg veel te sterk is. De euro moet daarom fors afwaarderen wil de Griekse economie
weer levensvatbaar worden. Voor Italië en Portugal geldt hetzelfde verhaal.
Uittreding Duitse blok levert alleen maar winnaars op
Mondy denkt dat de Duitse uittreding uit de eurozone alleen maar winnaars oplevert (met uitzondering van
de banken en multinationals, maar die zijn rijk genoeg om de klap te kunnen opvangen). Een tegenover de
euro fors opgewaardeerde mark zal de Duitsers in één klap veel rijker maken, omdat de import uit de rest
van Europa een stuk goedkoper wordt. Tevens zou Duitsland de binnenlandse consumptie moeten
aanwakkeren om de te verwachten teruggang in de export –áls die al optreedt, aangezien Duitsland met de
sterke mark ook al exportkampioen was- op te vangen.
Ook de vorige topman van de Federal Reserve, Ben Bernanke, denkt in deze richting, al laat hij het
vooralsnog na om openlijk voor een Dexit – of Deuxit- te pleiten. Dat vermijdt hij waarschijnlijk omdat hij als
oud Fed chef nog teveel invloed zou hebben op de financiële markten.
De bekende Britse econoom Ambrose Evans-Pritchard, altijd verklaard tegenstander van de euro, schrijft dat
niet de Grieken, maar de Duitsers een 5 jaar durende ‘time out’ uit de eurozone zouden moeten nemen.
Hierdoor kan het Zuid Europese schuldenblok door een flink afgewaardeerde euro weer concurrerend
worden.
Een van de andere argumenten die vaak worden genoemd is de almaar dalende werkeloosheid in Duitsland,
terwijl die in de rest van de eurozone juist fors is gestegen. Deze statistieken zijn echter misleidend,
aangezien Duitsland de Amerikaanse foefjes toepast om de werkeloosheidscijfers kunstmatig laag te
houden. Zo worden miljoenen Duitsers extreem slecht betaald en hebben even zovelen slechts
deeltijdbanen, die echter niet zijn opgenomen in de statistieken. En net als in de VS worden langdurige
werkelozen niet meer meegerekend.
Bernanke: Goed draaiende economieën moeten worden bestraft
Volgens Bernanke is ook de Europese bankencrisis nog steeds niet opgelost. De ECB zou te laat zijn
begonnen met ‘quantitative easing’, het massaal bij’drukken’ van geld. De oud Fed directeur constateert
daarnaast dat de eurozone in realiteit nauwelijks een ‘gemeenschappelijke’ munt is, maar meer een
geforceerd bij elkaar gevoegde club met onderling sterk verschillende economieën en behoeften.
Bernanke pleit ervoor om handelsoverschotten –dat van Duitsland bedraagt 7,5%- te bestraffen. Met andere
woorden: een goed draaiende economie blijkt slecht voor de euro te zijn! Dit komt ongeveer neer op het
strafwerk geven aan de beste leerling van de klas, die alleen maar negens en tienen haalt. Daar zouden de
andere, veel slechter presterende leerlingen alleen maar last van hebben.
‘Duitsland en Nederland moeten uit de euro’
Het Europese fiscale pact is sowieso al mislukt omdat grote economieën als Italië en Frankrijk weigeren zich
eraan te houden. Een gedwongen uittreding van Italië uit de eurozone zou het land doen instorten en ‘de
rest van Europa en de rest van de wereld in een ongecontroleerde meltdown storten’, zo betoogde de
beruchte financiële ‘haai’ George Soros enige tijd geleden.
Mody ziet maar een oplossing voor de huidige crisis: Duitsland, Nederland, Oostenrijk, België en Finland
moeten uit de eurozone treden en samen een nieuwe muntunie creëren. Pas als alle sterke landen zijn
uitgetreden kan het zwakke Zuid Europese blok –inclusief Frankrijk- met een veel zwakkere euro de
economie weer op poten krijgen.
Gemeenschappelijke staatsschulden breekpunt
Of een splitsing van de eurozone op een geordende wijze kan verlopen is onduidelijk, aangezien de ECB de
afgelopen jaren via het ESM en diverse achterdeurtjes de staatsschulden van de eurolanden
vergemeenschappelijkt heeft. Beter gezegd: de risico’s van de veel te hogen uitgaven en schulden van Zuid
op de schouders van Noord heeft afgewenteld. ‘Eurobonds’ zijn dan ook officieus al lang een feit.
De conclusie is hoe dan ook dat er niet meer over enkel een ‘Grexit’ wordt nagedacht, maar over een
complete herordening in Europa. Er zijn geen taboes meer, omdat steeds meer economen en financiële
experts inzien dat de huidige muntunie alle lidstaten ernstige schade toebrengt en daarom ten dode is
opgeschreven. (1)
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De zogenaamd als ‘onomkeerbaar’ beschouwde gemeenschappelijke staatsschulden zou de hele eurozone
wel eens in een verschrikkelijke crash kunnen doen eindigen – tenzij onze politici nu wél de moed nemen om
ons land en onze toekomst daarvoor te behouden door de euro zo snel mogelijk vaarwel te zeggen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Prominente-Amerikaanse-economen-vinden-dat-Duitsland-enNederland-uit-de-euro-moeten

Texas speelt een gevaarlijk spel met de Rothschilds
In Amerika is de veelbesproken en gevreesde Jade Helm militaire
oefening van start gegaan.
Het betreft formeel een twee maanden durende oefening waarbij
een aantal Amerikaanse staten worden aangemerkt als “vijandelijk”.
Op de volgend kaart zijn die “vijandelijke gebieden” te zien. Ze zijn
rood gekleurd en één van die “vijandelijke” gebieden is de staat
Texas.
Uiteraard wordt er officiëel in alle toonaarden ontkend dat hier een
achterliggende reden voor zou zijn; simpelweg toeval dus.
Veel inwoners van Texas en uiteraard ook mensen buiten deze
staat geloven dat niet zo erg. Texas staat erom bekend dat ze er
eigenzinnig zijn en ze hebben nogal een verleden waardoor er bij
velen de gedachte spontaan ontstond dat dit een manier is voor de
Federale Overheid om een soort Martial Law situatie in deze staat
te creëren.
De gouverneur van Texas, Gregg Abbott, is één van die mensen die
nogal argwanend staat tegenover al dit wapengekletter in zijn staat
en hij gooide dan ook aardig olie op het vuur door een oproep te
doen aan de Texas State Guard om de oefening nauwkeurig in de
gaten te houden.
Ook is het een feit dat bij voorgaande grote oefeningen in Amerika
de pers volledig toegang kreeg tot de gebeurtenissen en dat is ook
hier niet het geval. Er is medegedeeld dat, als de pers al toegang ergens krijgt, dit heel beperkt zal zijn.
Natuurlijk is het geen toeval dat de staat Texas wordt uitgekozen als “vijandelijk gebied”.
Dat kon wel eens alles te maken hebben met dat Texas tegen de zere benen van de bankiers schopt. Als je
aan de handel van de Rothschild komt, maak dan je borst maar nat.
Wat wil het geval?
De staat Texas is van plan om een bank op te richten die klanten de mogelijkheid geeft om de Federal
Reserveen hun zogenaamde fiatgeld volledig links te laten liggen.
Volgens een nieuwe wet die afgelopen maand juni door gouverneur Greg Abott werd getekend, zal de staat
Texas overgaan tot het oprichten van de Texas Bullion Depository.
Het wordt een bank die volledig is ingesteld op de goud. Men kan het daar deponeren en opnemen. Met
andere woorden, alles wat die bank uitgeeft is gedekt door goud.
Als alles volgens plan verloopt zal in ieder geval een deel van de bevolking van Texas in de nabije toekomst
gebruik gaan maken van goud als betaalmiddel bij allerlei transacties in plaats van de waardeloze door
gebakken lucht afgedekte bankbiljetten die de rest van de wereld gebruikt.
Om dit van de grond te kunnen krijgen, heeft de staat Texas hun goud opgeëist dat ergens in New York
wordt bewaard. Wat dat betreft doen er tegenstrijdige berichten de ronde. De ene versie zegt dat het wordt
bewaard in New York bij de HSBC bank, maar waarschijnlijker is dat het ligt bij de Federal Reserve in New
York.
Texas bezit op papier ongeveer 1 miljard Dollar aan goud en als het bij de Federal Reserve ligt dan zou het
nog wel eens een hele toer kunnen worden om dat goud te bemachtigen. Ze kunnen altijd advies vragen aan
Rutte die probleemloos goud uit New York tevoorschijn tovert, maar Merkel heeft daar meer moeite mee
want die heeft nog steeds bijna niets.
Wat Texas doet, is voor wat de bankiers betreft, onvergeeflijk enn daarom zal dit muisje ongetwijfeld een
staartje krijgen.
Bronnen: The New American, Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9553:texas-speelt-een-gevaarlijk-spelmet-de-rothschilds&catid=15:financieel&Itemid=28

NIEUWSBRIEF 228 – 26 JULI 2015 – PAG. 4

Ali Lahrouchi: zo belazeren Marokkanen de Nederlandse staat!
Geplaatst op november 9, 2014door Realpredictor
Geschreven door een (Nederlandse) Marokkaan
Veel mensen maken ook misbruik van hun cultuur, geloof en de wet
van hun herkomstland. Ze zijn bijvoorbeeld getrouwd in hun
herkomstland, maar verzwijgen dat in Nederland. Volgens de
Nederlandse wet zijn ze dan ongehuwd, ook al hebben ze kinderen.
Zij misbruiken de mazen van de Nederlandse wet om hier meer
voordelen uit te slaan zoals twee uitkeringen of twee woningen. Dit
is precies het doel dat ze willen bereiken. Beide echtparen staan op
aparte woningen ingeschreven, maar dit is dan alleen op papier. Zij
verhuren één van de twee woningen illegaal, en wonen dan samen
in het andere woning. Zo krijgen ze behalve de huurtoeslag, ook het
illegale huurgeld.
Als 44% van de uitkeringstrekkers buitenlanders zijn, dan durf ik te zeggen van wat ik in Marokko gezien
heb, dat 90% van deze 44% een bedrag van minimaal honderd duizend euro in hun herkomstland heeft.
Enkelen van hen zijn uitgesproken rijk, ze investeren veel geld in Marokko in projecten die duizenden euro’s
kosten. Ze hebben hun eigen huizen, appartementen, villa’s, stukken grond, café’s, winkels, boerderijen
enzovoort … maar hier in Nederland blijven ze de zielepoot spelen, om van een uitkering te kunnen
genieten. Ook als ze hun schaapjes op het droge hebben, of beter af zijn dan menige Nederlander. Waarom
kunnen de Nederlandse instellingen niet achter deze gevaarlijke maffia-achtige praktijken komen? Sommige
instanties vragen zich af waarom zoveel immigranten geen werk hebben, terwijl het antwoord simpel is: Ze
houden niet van een witte baan omdat ze er minder mee verdienen. Hun salaris is niet genoeg voor hun
gezien vooral omdat hun geloof de vrouw verbiedt te werken. De echtgenoot profiteert van een
gezinsuitkering en regelt daarnaast een fulltime zwarte baan. Anders zouden de vaste lasten voor zijn gezin
en de kosten voor zijn auto niet betaald kunnen worden.
Moslims mogen van hun geloof niet liegen, niet frauderen, niet het slachtoffer spelen, niet egoïstische zijn,
niet hypocriet zijn, niet stelen. Maar als om het geld gaat, dan verdwijnt die moraal. Er zijn ook gelovigen die
openlijk verkondigen dat deze moraal niet opgaat als het niet-moslims betreft. Alleen als je in een
moslimmaatschappij met alleen maar moslims, gaat die moraal op. Maar het gaat niet op voor ongelovige
mensen, want daar mag je wel van stelen. Er heerst een koude oorlog tussen moslims en niet-moslims, wat
eigenlijk iedereen zou moeten weten.
Menigeen maakt daarbij ook misbruik van zijn dubbele nationaliteit. Mensen met twee paspoorten kunnen op
elke moment stiekem naar hun land van herkomst afreizen voor een langere periode. Zij laten een familielid
of betrouwbare kennis hun handtekening op de inkomstenverklaring optekenen/vervalsen, zonder dat de
sociale dienst dit opmerkt,
Ook hier zijn voorbeelden over te vinden, van bijvoorbeeld sommige Marokkanen die het Marokkaanse
paspoort gebruiken om hun korte of lang betaalde vakantiedagen in Marokko te vieren. De Marokkaanse
douane stempelt de Marokkaanse paspoorten van de reizigers. Ze stempelen de Nederlandse paspoorten
niet. Bij een eventueel onderzoek naar de verblijfsduur valt er dan ook niets verdachts te ontdekken.
Wanneer hij door de DWI of andere instanties gecontroleerd zou worden, gebruikt hij het ongestempelde
paspoort. Iedereen moet één paspoort hebben zodat er geen misbruik kan ontstaan.
Creëer van de twee paspoorten één nieuw soort geldig paspoort. Als iemand twee nationaliteiten wil
behouden is dit prima, maar dan met één geldige paspoort. De ene helft bij de andere helft van de twee
paspoorten, bijvoorbeeld de ene helft is donkergroen met gegevens van de Marokkaanse autoriteiten, en de
andere helft is rood met gegevens van de Nederlandse autoriteiten. Laat de keus aan iedereen om tussen
die drie mogelijkheden te kiezen:
1- is een compleet Nederlandse rood paspoort.
2- is een compleet Marokkaanse donkergroen paspoort.
3 – is een paspoort met donkergroene kleur aan de ene kant en rode kleur aan de andere kant.
Dat betekent dubbele kleuren van dubbele nationaliteiten in een enkel paspoort.
Met deze opties ben ik er zeker van dat buitenlanders, vooral de Marokkanen voor optie 1 ( voor een
compleet Nederlandse rood paspoort kiezen. Zo kunnen ook de Nederlandse instellingen alles onder
controle behouden. “ vertrouwen is goed, maar controleren is beter.
Aanpak van dit soort fraude is nodig. De Nederlandse samenleving mag daarbij niemand sparen, niet
de ondernemers en niet de buitenlanders die misbruik maken van de regelingen in dit land.
Ali Lahrouchi
Amazigh en Nederlands burger
http://joostniemoller.nl/2014/11/ali-lahrouchi-zo-belazeren-marokkanen-de-nederlandse-staat/
https://eunmask.wordpress.com/2014/11/09/ali-lahrouchi-zo-belazeren-marokkanen-de-nederlandse-staat/
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71% economen verwacht alsnog Grexit in 2016; Griekse volksopstand dichterbij
De 55 jarige Nikos Polonos is bepaald niet de enige die de
vuilnisbakken plundert op zoek naar iets te eten en spullen om te
kunnen verkopen. Ook veel van zijn vrienden zijn er inmiddels toe
gedwongen. Als ‘genoeg’ Grieken hetzelfde lot treft, dan wacht het
land vrijwel zeker een volksopstand. (4)
Uit een peiling van de internationale financiële website Bloomberg
blijkt dat 71% van 34 toonaangevende economen verwacht dat
Griekenland eind 2016 alsnog uit de eurozone zal moeten treden.
e
Bijna de helft stelt dat de € 86 miljard van het 3 bailout pakket die
de Grieken tot 2018 zullen krijgen nog te weinig is. Financial Times’ eurozone expert Wolfgang acht het zelf
‘het meest waarschijnlijk dat een Grexit plaatsvindt door een volksopstand’. Enkele dagen geleden kwam er
al een document boven tafel waaruit bleek dat er hoogstwaarschijnlijk een militaire coup had plaatsgevonden
als de Grieken nu al uit de euro waren gezet.
e
De meeste economen zetten grote vraagtekens bij de haalbaarheid van het 3 Griekse hulppakket. Ten
eerste is het maar de vraag of de Grieken het deze keer wél lukt om de afspraken na te komen. De
ervaringen van de afgelopen 5 jaar geven bar weinig reden tot hoop. Ten tweede zal het € 50 miljard grote
‘asset’ fonds –feitelijk de verpanding van alles wat het land nog zelf in bezit heeft- waarschijnlijk niet volledig
gevuld kunnen worden.
Griekenland heeft zoals het IMF stelt een forse schuldenkwijtschelding nodig, maar dat is heel lastig omdat
het hek dan van de dam is en Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk hetzelfde zullen eisen, met dramatische
gevolgen voor de koopkracht en welvaart, vooral van de burgers in de geverlanden zoals Duitsland,
Nederland en Finland.
‘Hulppakket zonder kwijtschelding nooit groot genoeg’
Zonder zo’n schuldenkwijtschelding ‘zal het hulppakket nooit groot genoeg zijn,’ denkt Peter Dixon,
wereldeconoom bij de Londense vestiging van de Commerzbank. ‘Het opleggen van leningen aan een land
dat het zich niet kan veroorloven deze terug te betalen komt neer op Einsteins definitie van krankzinnigheid:
Keer op keer hetzelfde proberen, in de hoop dat de resultaten op een keer anders zullen zijn.’
Duitsland houdt een nieuwe kwijtschelding echter tegen, omdat dit het land zo’n € 90 miljard zal kosten.
Bondskanselier Merkel wijst een Grexit weliswaar beslist van de hand, maar feitelijk lijkt Berlijn erop te hopen
dat de Grieken zélf een time-out uit de euro nemen. Dan zal Duitsland gedwongen worden om die schulden
alsnog af te schrijven, maar kan het tegelijkertijd de eigen bevolking laten zien dat de Grieken tenminste
geen lid meer zijn van de euro, ook al is dat maar tijdelijk.
‘Tsipras maakte aller slechtste keus’
Financial Times’ eurozone expert Wolfgang Münchau schrijft dat de Griekse premier Tsipras de aller
slechtste keus heeft gemaakt die hij kon maken door ‘plan B’ van zijn voormalige minister van Financiën
Yanis Varoufakis te verwerpen toen de banken van het land dicht moesten. Dat plan behelsde de invoering
van een parallelle munt, zodat de Grieken in ieder geval in staat zouden worden gesteld hun dagelijkse
binnenlandse betalingen te verrichten.
Maar Tsipras capituleerde volledig voor de Troika, waardoor hij zelfs niet eens meer voor een Grexit had
de
kunnen kiezen als hij dat alsnog had gewild. De 3 bailout heeft dermate slechte voorwaarden voor zijn
land, dat Münchau ‘concludeert dat een Grexit uiteindelijk alsnog de meest waarschijnlijke uitkomst zal zijn.’
Hulppakket faalt opnieuw
Dat kan op drie manieren: de eerste is dat de gemaakte afspraken met de Troika simpel niet worden
nagekomen, waardoor het derde hulppakket automatisch van tafel gaat. De afgelopen week heeft Tsipras
zijn deal met de eurozone al enkele malen publiekelijk afgewezen.
Waarschijnlijker is de tweede optie: het programma wordt uitgevoerd, maar faalt, net als de eerste twee
hulppakketten. De Griekse economie stort nog verder in en komt in een almaar sterker wordende negatieve
spiraal terecht, waaruit ontsnappen –behoudens een plotseling wonder- nauwelijks mogelijk is. Dan zou de
regering in Athene –door wie die dan ook zal worden geleid- waarschijnlijk zelf de onderhandelingen over
een Grexit moeten openen, mogelijk daartoe gedwongen door de schuldeisers van het land.
‘Volksopstand meest waarschijnlijke Grexit scenario’
Münchaus ‘meest waarschijnlijke Grexit scenario’ loopt echter anders. De eurozone expert wijst in dit
verband op Donald Tusk, die enkele dagen geleden zei te vrezen voor het ontstaan van revoluties in Europa.
‘Daar heeft hij een punt. Het meest waarschijnlijke Grexit scenario in mijn ogen is door een volksopstand.’
(3). De Grieken zullen door alle eisen, bezuinigingen en vernederingen, het in de rij staan voor banken en
pinautomaten, en de vele lege schappen in de winkels op zeke rmoment over een grens worden gejaagd.
Zodra de onvermijdelijke opstand uitbreekt, zullen de eurocraten in Brussel bij elkaar komen en het enkele
dagen geleden boven tafel gekomen ‘zwarte boek’ openslaan, waarin tot in de details staat beschreven hoe
een Grexit zo goed mogelijk gemanaged kan worden.
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Op hetzelfde moment zullen ‘de straten van Athene gevuld worden met het geluid van tanks’, zoals in dat
‘black book’ zou staan beschreven. We verwachten niet dat dit tanks uit de EU zullen zijn, maar Griekse
tanks (2). Dat zal het moment zijn waarop het leger net als eerder in de historie de macht zal overnemen om
de orde in het land te herstellen.
Xander - , (1) Zero Hedge, (2) Zero Hedge, (3) Financial Times, (4) The Telegraph (via Zero Hedge)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/71-economen-verwacht-alsnog-Grexit-in-2016-Grieksevolksopstand-dichterbij

Met microchips krijgen we het volk er wel onder
Dat het psychopaten zijn die dit denken is duidelijk.
De misselijkmakende technologie van de elite en de Bilderbergers, die ik overigens echt zie als een laatste
strohalm waar ze zich – al verliezende – aan vast grijpen, kent werkelijk geen grenzen!
De gevaarlijke Microsoft-gek Bill Gates met o.a. zijn vaccinatie-depopulatie programma is middenin het
proces van het wereldwijd uitrollen van het agenda 21-programma weer eens actief en nu met ´remote
controlled´ implanteerbare microchips die anticonceptiemiddelen bevatten. Zo kan een zwangerschap op
afstand worden gestimuleerd of tegengehouden. Helemaal conform ´agenda 21´ waarin de machthebbers
bepalen wie er wanneer al dan niet zwanger mag zijn. Gates, die maandag schijnbaar op één dag nog 48
miljoen rijker geworden is door een bedrijf in Geleen, steekt nooit onder stoelen of banken dat zijn
vaccinatie-programma´s er zijn voor de depopulatie. Ze ontwikkelen virussen als H1M1, varkensgriep, ebola,
etc. en worden inmiddels schatrijk aan het wereldwijd uitzetten van vaccinaties. Trap er niet in, zou ik
zeggen, maar lach ze vierkant uit. Alleen angst houdt je eronder.
Het idee ontstond na een bezoek van Gatesaanhet ‘MassachusettsInstituteof Technology’(MIT) twee jaar
daarvoor, waar hij professor Robert Langer vroeg om een manier om geboortebeperking in en uit te
schakelen via afstandsbediening.
Robert Langer verbond de Gates foundation aan Microchips, een bedrijf uit Massachusetts, dat over een
licensie beschikt om microchip-technologie te gebruiken. Ze zijn een partnerschap aangegaan om een
technologie te ontwikkelen die dit jaar wordt uitgezet als een test en volop in gebruik moet zijn in 2018.
Het lijkt allemaal ver gezocht, maar zoals ik al eerder schreef is tijdens de Bilderberg conferentie van dit jaar
door één van de aanwezigen, voormalige DARPA directeur en nu Google-vertegenwoordiger Regina
Duncan, gesproken over een ontwikkelde microchip die zich in de maag nestelt door deze in te slikken. Deze
chip zorgt voor een biologisch identificatie-systeem voor het bedienen van mobiele telefoons, auto’s,
geldautomaten, openen van deuren, etc. Deze chip is inmiddels goedgekeurd. Daarnaast waren er
deelnemers aanwezig zoals Google voorzitter Erich Schmidt en Demis Hassabis, Vice President of
Engineering voor Google DeepMind, aldus the Guardian. Als je hieraan meedoet, en er zijn van die gladiolen
die zich nu al vrijwillig laten chippen, ben je volledige remote- en mindcontrolled robot van de elite.
Hoe gestoord ze ook zijn en hoe machtig ze ook lijken: ze gaan het niet redden, zeker niet nu het spirituele
bewustzijn van de mensheid op volle toeren vooruitgang boekt. Ik kan de dag bijna niet afwachten dat hun
spel voor altijd over is. Het is en blijft nu wel zaak dat we bij de les blijven, nergens in mee gaan, het hoofd
koel houden en vooral anderen blijven wakker schudden en elkaar ondersteunen in dit proces. Het gaat nu
allemaal heel snel.
Op het blog van de Pensioenactivist vind je een lang, maar zeer interessant artikel over Genocide en
agenda 21, met vele link-verwijzingen en historische feiten die tot op de dag van vandaag bewust nog
steeds verzwegen worden.
http://www.pensioenactivist.nl/genocide-agenda-21-vanuit-nazi-nederland/
Onlangs zagen we DARPA (dat staat voor Defense Advances Research Projects Agency) nog voorbijkomen
in een uitzending van RT, omdat ze een methode hebben ontwikkeld om het zenuwstelsel van militairen op
afstand te kunnen bedienen. In latere instantie kan dat systeem ook voor andere doelgroepen dienen onder
de bevolking, hebben ze bedacht. Ik heb deze korte video (3 min.) even ondertiteld, zodat je zelf kunt
beoordelen of we hier te maken hebben met zeer gestoorde figuren of ‘weldenkende’ mensen die het beste
voor hebben met de mensheid en de planeet. Oordeel zelf, maar blijf wakker!
DARPA- Afstandbediening voor de menselijke angst
https://www.youtube.com/watch?v=gKj0D0BdI4U
© Irma Schiffers
Alle artikelen op deze site worden belangeloos geschreven ten bate van ‘humanity’ en mogen
gerepubliceerd worden, mits het auteursrecht en de bronvermeldingen worden gerespecteerd.
Bronpagina: https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2015/07/21/met-microchips-krijgen-we-het-volk-er-wel-onder/
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Franse premier wil snel financiële en politieke unie met Duitsland, Nederland en Italië
De Franse premier Manuel Valls komt de komende weken met
serieuze voorstellen om de soevereiniteit van 6 ‘kernlanden’ totaal
af te breken ten gunste van een nieuw op te richten euroregering.
Het gaat hard: nadat de Franse president Francois Hollande enkele
dagen geleden de oprichting van een Europese Economische
Regering voorstelde, gaat de Franse premier Manuel Valls al in de
komende weken serieuze voorstellen doen om samen met de
kernlanden van de eurozone –Duitsland, Nederland, België, Italië
en Luxemburg – een financiële en politieke unie op te richten die
wordt geregeerd door een apart Europarlement met een eigen
premier. Hollande en Vals hebben het over de ‘versterking van Europa’, maar in werkelijkheid wil hij de
onhoudbaar hoge Franse en Italiaanse staatsschulden op de bevolkingen van Duitsland en Nederland
e
afwentelen. In zijn artikel negeerde Hollande de grote bedenkingen van Duitsland bij de 3 bailout van
Griekenland, en beweerde hij dat de samenwerking tussen Parijs en Berlijn ervoor gezorgd heeft dat een
Grexit kon worden afgewend. Wat de Griekse crisis wel zou hebben aangetoond is dat de eurozone
onregeerbaar is, aldus de socialist.
‘We moeten nog veel verder gaan’
Ook volgens premier Valls moeten ‘wij onze lessen leren’ van de Griekse crisis, en ‘nog veel verder gaan.’
Daarom stelde hij afgelopen zondag al voor om de ‘avantgarde’ van de eurozone –Duitsland, Frankrijk,
Nederland, België, Italië, Luxemburg- om te vormen tot een echte financiële, economische en politieke unie.
De Franse regering gaat al in de komende weken serieuze voorstellen te doen om deze volgende stap te
zetten naar de totale ontmanteling van de democratie, de soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht van
deze landen.
Valls stelt in feite precies hetzelfde voor als de huidige Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble al
in 1994 deed. Met één groot verschil: Schäuble wilde schuldenstaat Italië er per se niet bij hebben.
Parijs en Rome boos op Duitse minister Schäuble
Na de afgelopen dramatisch verlopen eurotop zijn Frankrijk en Italië zeer ongerust geworden.
Bondskanselier Angela Merkel zou Hollande ‘s ochtends hebben verzekerd dat een Griekse uittreding uit de
eurozone wat haar betreft geen optie was. Slechts een paar uur later kwam Schäuble met zijn plan voor een
5 jaar durende time-out voor de Grieken uit de euro. De Italiaanse premier Renzi zou ontploft zijn van woede
en de Duitse houding een ‘vernedering’ hebben genoemd. ‘Genoeg is genoeg!’
Renzi is de laatste maanden sowieso enorm geïrriteerd over de eurozone, omdat allerlei landen weigeren
mee te werken aan het opnemen van de honderdduizenden moslim vluchtelingen die vanuit Libië per boot
naar Italië zijn overgestoken. ‘Als dit jullie idee van Europa is, laat het dan maar,’ zou hij bij een top over de
immigratiecrisis hebben geroepen.
Europarlement moet anti-EU partijen uitschakelen
Hollande en Renzi zijn tevens bang dat de anti-EU partijen in hun landen nog groter zullen worden. In
Frankrijk gaat het om het Front National van Marine Le Pen; in Italië om Movimento 5 van Beppe Grillo.
Vooral het Front National wordt als een grote bedreiging ervaren, omdat de extreemlinkse Grillo nog wel in
de EU wil blijven, overigens onder de harde voorwaarde dat de andere lidstaten permanent de Italiaanse
staatsschulden gaan betalen. Le Pen wil net als PVV-leider Geert Wilders helemaal stoppen met de euro en
met het overdragen van steeds meer macht naar Brussel. In een nieuw op te richten Europarlement kunnen
de socialisten, christendemocraten, liberalen en de linksgroenen echter een grote coalitie vormen die de
macht van de nationale parlementen feitelijk uitschakelt. Dan maakt het niet meer uit of het Front National in
Frankrijk de grootste wordt, zoals uit veel peilingen blijkt. Groot probleem voor het Franse voorstel is dat
Duitsland staatsrechtelijk niet zo makkelijk als de andere landen zoals Nederland zijn soevereiniteit kan
overdragen. Ook kan Berlijn niet zomaar de staatsschuld ‘financieren’ met het creëren van hoge inflatie, een
vaak gebruikte tactiek van Italië en Frankrijk toen die landen nog hun eigen valuta hadden.
Staatsschulden bankroete zuiden ‘risicoloos’
De eurolanden zijn het over een ding eens, namelijk dat de staatsschulden –ook van het bankroete zuidenals risicoloze papieren worden gedefinieerd. Dat gaat overigens rechtstreeks in tegen het Verdrag van
Maastricht in, waarin duidelijk wordt gesteld dat het ene lidstaat niet mag worden verplicht een ander lidstaat
te financieren. Nu gebeurt dat via een omweg –de ECB die virtuele ‘eurobonds’ hanteert door de zuidelijke
staatsschulden op te kopen en de risico’s hiervan door de noordelijke landen laat dekken- toch.
In dit hele geforceerde eenwordingsproces proces spelen de Verenigde Staten een grote rol. Hollande en
Renzi hebben de afgelopen maandag veelvuldig samengewerkt met Washington, dat om geopolitieke
redenen eist dat de Grieken koste wat het kost in de eurozone worden gehouden. (1)
Verwachting: Meerderheid Tweede Kamer voor euroregering
De oprichting van een euroregering die op den duur ons parlement overbodig maakt kan in de Tweede
Kamer hoogstwaarschijnlijk op een grote meerderheid rekenen. Alleen de PVV en de kleine christelijke
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partijen zijn tegen; de liberale VVD sputtert altijd wel, maar dat is zoals ChristenUnie leider Arie Slob vorige
week terecht opmerkte enkel ‘voor de bühne’. De liberalen vertegenwoordigen tenslotte vrijwel uitsluitend de
belangen van de multinationals en banken, en die hebben als enigen enorm geprofiteerd van de euro.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Franse-premier-wil-snel-financile-en-politieke-unie-metDuitsland-Nederland-en-Itali

Ze komen binnenkort voor je hersenen
Er is een microscopisch formaat implantaat ontwikkeld dat de
informatie die jouw hersenen genereren, kan verzamelen en
doorsturen.
Het is zo klein dat mensen niet eens zullen merken dat het bij hen is
geïmplanteerd.
De mensheid is hard op weg om straks een mengsel te worden van
mens en machine. In dat kader is er onlangs wederom
“vooruitgang” geboekt.
Onderzoekers van de University van California hebben een concept
ontwikkeld dat ze “neural dust”, neurale stof, hebben genoemd.
Het is een hersenimplantaat wat gebruikt kan worden voor het
verzamelen van gegevens en zo klein is dat mensen niet eens zouden merken dat het zich in hun hoofd zou
bevinden.
Met wat ze noemen een speciaal draadapparaat kan dit neurale stof worden ingebracht in de hersenschors.
Omdat dit implantaat als krachtbron gebruikmaakt van het Piëzo-elektrisch effect hoeft het nooit te worden
opgeladen, wat betekent dat als dit implantaat eenmaal is ingebracht het daar voorgoed zit. Nu ja, voorgoed,
in ieder geval totdat je doodgaat dan.
Het schijnt dat dit zeer vernuftige implantaat een speciale halfgeleider bevat, CMOS genaamd, waardoor het
in staat is om de hersenactiviteit van iemand bij te houden en te verzamelen. Nadat het de nodige gegevens
heeft verzameld, stuurt de neural dust dit naar een speciale ontvanger die op de schedel is geïnstalleerd.
“Duizenden biologische microsensoren in de orde van grootte van een millimeter, ongeveer zo dik als een
menselijke haar, zouden elektrische signalen omzetten naar ultrasound dat dan weer buiten de hersenen
kan worden gelezen”.
Wat is het doel van deze nogal indringende technologie? Het team dat dit heeft bedacht zegt dat neural dust
gebruikt kan worden om chronisch zieke mensen te behandelen. Dit is trouwens het standaard excuus voor
alle mens-machine alchemie projecten. Het helpen van mensen!!
Wat dit in werkelijkheid betekent is dat deze microscopisch kleine implantaten een manier zijn om letterlijk de
hersenen van mensen binnen te dringen. Er wordt niet voor niets gezegd dat ze zo klein zijn dat mensen niet
eens merken dat het er zit. Hieruit volgt dat er ook manieren zullen worden bedacht om dit soort implantaten
in te brengen zonder dat mensen dit weten.
De trollen zullen hier onmiddellijk op reageren door te zeggen dat dit weer een aluhoedje theorie is, maar het
Amerikaanse leger heeft openlijk toegegeven dat ze hersen-computer projecten financieren die hen in staat
zullen stellen om de gedachten en emoties van mensen te kunnen controleren.
Laat de leiding van het project dat dit voor het leger onderzoekt nu in handen zijn van professor Jose
Carmena die ook aan het neural dust project heeft gewerkt.
Het Amerikaanse leger heeft al 70 miljoen Dollar uitgegeven aan onderzoek naar implanteerbare elektrodes
die in de menselijke hersenen kunnen worden geïnstalleerd om zowel hun emoties te lezen alsook te
controleren. Ook hier was de officiële bedoeling om mensen te helpen. Zoals geesteszieken helpen met het
kwijtraken van hun duivels en verslavingen.
Ook de overheid van Obama houdt zich bezig met het financieren van soortgelijke projecten. Onder het
mom uiteraard om mensen te helpen en dan gaat het vooral om veteranen die bij bosjes trauma’s hebben
opgelopen in dienst van de overheid.
Wanneer er wordt gesproken over het helpen van mensen dan weet je in principe dat je met leugens te
maken hebt. Want als er iets is dat het leger en/of de overheid niet interesseert dan is dat het welzijn van de
bevolking.
Wat hen wel interesseert is een totalitair systeem waarbij ze hersenen van burgers kunnen lezen en
controleren. En dat is dichterbij dan je denkt.
Bron: Natural News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9555:ze-komen-binnenkort-voor-jehersenen&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Krankzinnig effect gemankeerd fiatgeldsysteem: hele planeet bankroet
Complete artikel: theeconomiccollapseblog.com
Op het hoofd van ieder van de 7 miljard menselijke bewoners van
deze planeet staat een schuld van 28.000 dollar. Om deze schulden
af te betalen aan - uiteindelijk - onszelf moet er steeds weer nieuw
fiatgeld verzonnen worden, maar daar staat altijd rente op, dus
moet er almaar meer geleend worden om hoofdschuld en rente af te
betalen, en op alle geleende bedragen staat ook weer rente: een
eindeloze neergaande spiraal, en in een uitweg is niet voorzien, of
het moet een oorlog zijn waarbij gebied kan worden veroverd en
onderworpen via het fiatgeldsysteem. Dat gebied fungeert dan als
dekking voor de geldbel.
Er staan 24 landen op het punt direkt bankroet te gaan maar ze zijn niet uit de brand te helpen; wie het
waagt hulp te bieden gaat zelf ook failliet, en dat zien we momenteel binnen de EU gebeuren. Elkaar de
schuld geven helpt niet. Geen enkel Westers "rijk" land kan zijn schulden nog betalen, laat staan de armere
landen die aan het fiatgeldsysteem deelnemen. Want het betreft hier een structurele systeemfout. Het
fiatgeldsysteem kent geen remmen; het totale bedrag aan schulden is altijd vele malen groter dan het totale
beschikbare geld, dus moet er altijd nieuw geld inclusief rente bijgefantaseerd worden. Totdat de hele bel
ploft. Waarbij 75% tot 95% van al het grotendeels gefantaseerde kapitaal verloren gaat. Het enige wat dan
nog overeind blijft zijn zaken van waarde.
Om dat al te opvallende totale ploffen te voorkomen wordt altijd een oorlog georganiseerd, door juist de
lieden die dit piramidespel tot in de eeuwigheid in stand proberen te houden. Tijdens zo'n oorlog worden
grote hoeveelheden goud 'herverdeeld', zoals we ook in WW2 zagen, en alles van waarde bij vriend en
vijand wordt kapotgeslagen, behalve de bezittingen van hen die alle lopende schulden bezitten. Dat noemt
men een *reset*. Want waarde kan weer worden opgebouwd door de slaven van het systeem. Het
opbouwen gaat met behulp van leningen natuurlijk; leningen bestaande uit fantasiegeld, waar uiteraard rente
op berekend wordt want afleren is er niet bij.
Maar de mensheid is nu op een moment aangeland waarin een wereldoorlog inderdaad de hele wereld zal
omvatten. En waar die wereld zich helemaal niet zo makkelijk van zal kunnen herstellen; bovendien is het te
veroveren gebied op, want op een paar landen na zit de hele wereld al gevangen in dit systeem. De
mensheid loopt dus een grote kans zichzelf met succes om zeep te gaan helpen. Wellicht is dit de normale
gang van zaken bij zogenaamd hoog-geëvolueerde soorten, waarbij de soort collectief bewijst nooit boven
het nivo van stom rund uit te zullen stijgen, en zichzelf uit 'financiële noodzaak' om de 10 jaar in de pan hakt
tot er niets meer te hakken valt en er een uitgebrande sintel rest van wat ooit een prachtige planeet was. Wie
echt helemaal depressief wil raken moet vooral het artikel lezen. Smerige diktator Poetin, here we come..
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/krankzinnig_effect_gemankeerd_fiatgeldsysteem_hele_planeet_bankroet
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Hitlary Clinton, lieveling van de banksters
Complete artikel: www.sott.net
Het is zo langzamerhand bekend? dat alle US presidenten
verlengstukken van het grote geld zijn.
Gore Vidal zei eens
"(b)y the time a (candidate) gets to be presidential material, (he or
she has) been bought ten times over....
There is only one party in the United States, the Property Party
(with) two right wings: Republican and Democrat,"
Hillary Clinton heeft echter nu al, een hele erg lange lijst van bankster acties op haar CV staan.
Manlief moest van haar Belgrado bombarderen, waarna de hel in Jugoslavie losbarstte.
De oorlog in Afghanistan droeg ze een warm hart toe.
Idem het gebeuren in Irak.
De aanpak van Gadaffi in Libie was helemaal prima.
En de oorlog in Syrie moest eigelijk wat feller.
Mevrouw is een fervent voorstander van atoomwapens als 'peacekeeping deterrents'.
De NATO moet vaker ingezet worden.
De Ukrainse oligarch Victor Pinchuk stortte minstens $8.6 miljoen in het Clinton Global Initiative, dat zich
onder andere bezig houdt met het moderniseren *ahum* van de Ukraine.
Ze staat zeer vijandig tegenover onafhankelijke landen zoals Rusland, China, Iran, Noord Korea, Venezuela
en ze wil dat het leger in Kiev zwaarder bewapend wordt.
Als first lady, senator van New York en minister buitenlandse zaken, is ze onvermoeibaar bezig geweest
waar ze maar kon, sociale zekerheden af te breken, gunste van de grote corporaties. Ze zal deze harde lijn
zeker voortzetten.
"I want to be the small business president, and I mean it. And throughout this campaign I'm going to be
talking about how we empower entrepreneurs with less red tape, easier access to capital, tax relief and
simplification."
Ja ja.
Lees verder http://www.sott.net/article/299156-Hillary-Clinton-An-unabashedly-war-hungry-corporate-shill
Toch kan het grote publiek blijkbaar niet genoeg van haar krijgen.
Geloofwaardig liegen is speciale een gave waar Hitlery gretig gebruik van maakt.
Hillary Clinton Exposed, Movie She Banned From Theaters Full Movie
https://www.youtube.com/watch?v=1mYW5nmS9ps
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/hitlary_clinton_lieveling_van_de_banksters

Omdat Juncker u liever dom houdt
Jean-Claude Juncker, de eindbaas van de Europese Commissie, zegt het
letterlijk: de Europese Unie wil de kiezer zo dom mogelijk houden. Die volstrekt
verwerpelijke mentaliteit is dé reden dat GeenPeil op jacht gaat naar
handtekeningen voor een EU referendum. Brussel wil de kiezer dom en
onverschillig houden. Pechtoldidem dito. Wij niet. GeenPeil wil de kiezer juist
motiveren en activeren om wél mee te doen. Omdat de toekomst van Europa
iedereen aangaat, ook als je geen lobbyist, politicus of D66-stemmer bent.
Omdat open grenzen voor iedereen gevolgen hebben. Omdat
associatieverdragen met lagelonenlanden invloed hebben op onze
arbeidsmarkt. Omdat Griekenland bewijst dat de euro de modale NoordEuropese burger meer kost dan oplevert. Omdat
politieke leugens niet onbestraft mogen blijven in een
goed functionerende democratie. Omdat de goed
functionerende democratie bedreigd wordt door de
Europese uitholling van nationale soevereiniteit. Omdat
Juncker, Timmerfrans, Rutte en Pechtold de kloof
tussen de invloed van de kiezer en het Europese
idealisme breder graven dan de realiteit hem nog kan
overbruggen.
Omdat we mee willen blijven doen, voordat het te laat is.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/07/geenstijl_hartje_democratie.html#more
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Benjamin Fulford: "Complete computeroorlog barst uit in afwachting van het Griekse in gebreke
blijven, Pentagon pakt Khazariaanse maffia aan."
Donderdag 16 juli 2015
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als
vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij 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 genootschappen.
- 13 juli 2015 "Het Griekse wanbetalen heeft een enorme computer en informatie oorlogsvoering aangewakkerd welke
vorige week over de wereld raasde. Bij de oorlogsvoering zijn banken betrokken, defensie bedrijven, grote
aandelenmarkten, telecommunicatiebedrijven en meer. Bijvoorbeeld, de computeraanval van 8 juli welke de
effectenbeurs van New York, de Wall Street Journal, United Airlines en verschillende mobile telefoon
bedrijven lamlegde, was een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op de aandelenmarkt van
Sjanghai, volgens Chinese bronnen, en bronnen bij het Pentagon melden: “Dit was alleen maar een
oefening”.
Het Griekse wanbetalen, veroorzaakte eigenlijk het faillissement van het IMF, de Europese Centrale Bank en
de Federal Reserve Board, zelfs indien de beambten van deze instanties nog steeds deze olifant in hun
kamer negeren en net doen alsof het niet zo is. Hoewel, de reden waarom ze een Griekse Nee stem
negeren en de Griekse regering bedreigen met geweld tenzij ze Griekenland plunderen om hen te redden, is
dat ze simpelweg het geld niet hebben dat nodig is Griekenland of zichzelf gaande te houden. Zoals we dit
later nog verder zullen bespreken, veranderd de Griekse situatie snel in een complete revolutie.
In elk geval, werd het faillissement van deze instellingen gevolgd door de formele $200 miljard start van de
BRICS bank en BRICS financieel stabiliseringsfonds. De BRICS nodigden Griekenland uit om met ze mee te
doen, natuurlijk, gaat de BRICS bank niet over het uitkopen van de criminele Westerse banken die
Griekenland plunderden, het zal alleen de Griekse mensen helpen.
De Khazariaanse penningmeesters van de Federal Reserve Board, woedend door de BRICS bank, waren
de aanstichters van de aanval op de Chinese effectenbeurzen, zeggen bronnen bij het Pentagon. Dit heeft
een zeepbel doen barsten, wat leidde tot een 40% daling van Chinese aandelen voor de regering
tussenbeide kwam en de meeste aandelenhandel staakte. De Chinese tegenaanval legde de
aandelenhandel van New York stil enz. Dit werd toen, volgens bronnen bij het Pentagon, gevolgd door
oorlogsvoering d.m.v. het weer, toen een grote tyfoon werd gestuurd welke direct over Sjanghai donderde,
en ongeveer een miljoen mensen dwong te evacueren.
Het Pentagon sommeerde Khazariaanse huisslaaf, zittend president Obama op maandag om hem te
vertellen dat ze zojuist hun militaire relaties met Vietnam hebben opgevijzeld naar een “strategisch niveau.”
Met andere woorden, de Vietnamezen zullen samenwerken met de Amerikanen om de Chinezen tegen te
houden. Ondanks retoriek tegen Rusland, werkt het Pentagon al samen met de Russen om er van verzekerd
te zijn dat China zich gedraagt, zeggen de bronnen.
Obama werd verteld in duidelijke woorden dat hij moest ophouden met ”het porren van de beer” en dat hij
zich bezig moest houden met de belangrijkste vijand, welke de Khazariaanse maffia is en de mogelijke
vijand, welke China is.
Er is nu een informele wapenstilstand tussen het Pentagon en de Chinezen omdat de Chinezen stopten met
de opbouw van militaire voorzieningen in de Chinese Zuid Zee. Het Pentagon en de Chinezen concentreren
zich nu op de werkelijke vijand welke de Khazariaanse bende is.
Als een deel van de campagne om de Khazarianen in diskrediet te brengen, werd Obama gedwongen om
publiekelijk toe te geven dat zijn regering (de door de Khazarianen gecontroleerde staat departement factie)
“ISIL (ISIS) trainde.” Het ontglipte Obama: “We trainen ISIL”
Dit maakte deel uit van de grote aanhoudende Pentagon campagne tegen Israël en de Khazariaanse bende.
In een ander deel hiervan, deden hackers van het Pentagon en geheime dienst een video uitkomen, welke
besmet was met een virus, en dat de verfilming liet zien van een in scene gezette ISIS onthoofding.
http://www.veteranstoday.com/2015/07/11/staged-isis-beheading-video-hacked-from-mccain-staffer/
Bij Khazariaanse oorlogscrimineel, Benjamin Netanyahu van Israël, werden ook zijn privé telefoons
afgeluisterd om informatie vrij te geven over hoe hij direct betrokken was bij de terreurcampagne van ISIS.
Nog dodelijker voor het criminele Netanyahu regiem was een hacken van de Israëlische militaire systemen
wat de Israëlische patriot raketten defensie buiten werking stelde. Nieuwe verhalen gingen over Duitse
batterijen voor patriot raketten die gehackt werden.
http://www.autoblog.com/2015/07/07/hackers-send-unexplained-orders-german-patriot-missile-battery/
Het is echter het hacken van de Israëlische systemen dat dit land volledig bloot stelde aan Iranese en
andere raketten. De boodschap is erg duidelijk: “stop jullie onruststokerij in de regio of wordt anders
vernietigd.”
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Ter toevoeging aan dit, het regiem van Saudi Arabie gaat, met mede vanwege door het Pentagon
uitgeoefende druk, door met het verwijderen van alle Bush en Israëlische agenten uit hun macht. Lange
termijn minister van buitenlandse zaken, Saud Al Faisal, zijn broer Tikri, Chef van de geheime dienst Bandar
Bush en velen meer worden kort gehouden terwijl dat over zijn toeren zijnde regiem probeert zijn strepen in
te wisselen met de bedoeling om te overleven. Ze proberen wanhopig een volledig samengaan van Iran met
Amerika te voorkomen dat zou ze achterlaten zonder enige bescherming in het Midden Oosten.
Met andere woorden, ze vrezen een bloedige revolutie dat is waarom zo vele Saudische prinsen dat land al
hebben verlaten. De Saudis en andere monarchieën in de Golf hebben al het zilver waar ze hun handen op
konden leggen gekocht en opgeslagen zodat ze in het geval van een regiemwisseling en hierop volgende
bevriezing van hun banktegoeden wat van hun fortuinen kunnen behouden. Hier kun je een
gebruiksaanwijzing zien van hoe olie veranderd wordt in zilver
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/05/20150515_obo1.jpg
Ook, JP Morgan en Citibank hebben zich bezig gehouden met een enorme verkoop van zilver futures (d.w.z.
contracten over prijsafspraken voor toekomstige transacties) met de bedoeling de prijs omlaag te drukken.
Het resultaat was dat de papieren prijs van zilver sterk gedaald is zelfs wanneer De Munt van de VS zonder
zilveren munten komt te zitten.
http://www.zerohedge.com/news/2015-07-07/us-mint-runs-out-silver-same-day-price-silver-plunges-2015lows
Met andere woorden, deze mega banken verliezen de mogelijkheid om hun super computers te gebruiken
om de prijs te regelen van werkelijke wereldse goederen als zilver.
Deze beweging van handelsproducten door de grote Rockefeller en Bush banken komt wanneer het
Khazariaanse banken systeem nooit eerder vertoonde aanvallen onder ogen moet zien. Goldman Sachs,
bijvoorbeeld, werd door de Griekse Werkelijke Schulden Commissie (Greek Debt Truth Commission)
neergezet als een criminele organisatie.
http://greekdebttruthcommission.org/wp/?tag=maria-lucia-fattorelli
Deze groep heeft laten zien dat Goldman Sachs en andere banken op een frauduleuze manier inflatie in de
schuldencijfers van de Griekse regering heeft veroorzaakt door dingen te doen als valse verliezen bij
ziekenhuizen te creëren. De frauduleuze Griekse schuld wordt nu gebruikt als een gereedschap om
werkelijke Griekse bezittingen als Eilanden, havens, openbare voorzieningen, enz. buit te maken. Volgens
de Britse geheime dienst M15, was voormalig Goldman Sachs medewerker en nu Gouverneur van de
Europese Centrale Bank, Mario Draghi, het meesterbrein achter dit Griekse plunderplan.
We kunnen Aldus begrijpen waarom de voormalige Griekse Minister van Financiën, Yanis Varoufakis
publiekelijk refereerde aan Goldman Sachs als een levenswegzuigende vampier. Yanis Varoufakis over
Rothschilds Goldman Sachs.
De situatie is zo geworden dat zelfs terwijl het hele Griekse parlement en hun families met de dood worden
bedreigd door de Khazarianen, de laatste opinie peilingen laten zien dat bijna 80% van de Grieken enige
falen van het Griekse parlement om hun Nee stem tegen de EU gangsters te respecteren niet zullen
accepteren.
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11735388/ThisIsACoup-Greece-bailout-demands-sparksocial-media-backlash-against-Germany.html
De bronnen bij het Pentagon zeggen dat de Griekse drachmen al in gebruik zijn en dat een Grieks
uitstappen uit de Euro onvermijdelijk was. De bronnen zeggen ook dat wat nu komt banken zijn die failliet
gaan veroorzaakt door wisselingen van kredietwaarden (d.w.z. garanties dat Griekenland niet zal instorten)
Er zijn ook meer grote problemen die komen voor JP Morgan, volgens bronnen bij het Pentagon. Ze zeggen
dat JP Morgan twee keer zo veel VS regeringsaandelen heeft verkocht dan er eigenlijk werden uitgegeven.
Met andere woorden, ze verkochten frauduleuze VS regeringaandelen met de bedoeling zichzelf uit de
schulden te houden, zeggen de bronnen.
Er dreigen nog meer problemen voor de Bush/Rockefeller, Japanse slavenregering. Vorige week wees een
geheime regeringscommissie van de Japanse regering een voorstel, van de White Dragon Society om een
toekomst planning bureau met een budget van $7biljoen op te richten, af. Volgens een bron bij de Japanse
Koninklijke familie konden ze het nieuwe bureau niet starten door “bemoeienis van de Vrijmetselarij en
illuminatie”.
Echter, de Japanse regering heeft watervaste documentatie voorgelegd gekregen, waarop staat dat het 30
biljoen dollars verschuldigd is voor het roven van Manchu goud, dit zeggen Chinese bronnen. De Japanners
probeerden het regelen van hun goudschuld uit te stellen tot de herfst maar ze worden onder druk gezet om
dit eerder af te handelen, zeggen de bronnen. De Japanners dwingen deze schuld te betalen zal de
Rockefeller Bush, geheime controleurs van het Japanse slavenregiem, failliet doen raken. Dat is waarom
Eerste Minister slaaf Abe in september naar China wordt gestuurd voor een noodsituatie, bedel missie.
In een laatste aantekening, zocht een Russisch agent vorige week contact met WDS en verschafte
gedetailleerde informatie over hoe precies de Oekraïense “Maidan” revolutie plaatsvond. De agent
infiltreerde de Maidan opstand door zich voor te doen als een student. Hij werd opgedragen om naar een
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façade organisatie te gaan, welke door het Departement van Staten van de VS werd gerund en waar jonge
actievoerders gratis eten en onderdak kregen en een betaling van 25 euro per dag.
De agent voegde hieraan nog toe: “we kregen alle gratis drugs die we wilden.” Hij vertelde dat de Maidan
activisten bijna geheel bestonden uit jongelui, tussen de 17 en 25 jaar, die stoned waren. Dus daar heb je
het, het Departement van Staten van de VS reikt drugs en geld uit om een democratisch gekozen regiem
omver te werpen.
Deze zelfde Khazariaanse schurken Washington DC regering is betrapt op het kraken van computers en
planten van kinderporno. Dit verklaart waarom zo veel klokkenluiders en andere “herrieschoppers” op
frauduleuze wijze werden gearresteerd omdat ze kinderporno bezaten.
http://arstechnica.com/security/2015/07/massive-leak-reveals-hacking-teams-most-private-moments-inmessy-detail/
Wat doe je aan een regering die illegale drugs verspreid, terrorisme financiert, kinderporno gebruikt en
andere trucks om onschuldige mensen te arresteren en geld steelt van 99% van de bevolking? Het antwoord
is helder, we hebben een revolutie nodig. De revolutie is misschien al begonnen in Griekenland, de wieg van
de democratie. We moeten er zeker van zijn dat het zich verspreid totdat het donkere hart van de Wereld,
Washington DC, gereinigd is en de Republiek van de Verenigde Staten van Amerika in ere hersteld is. Dit
zal de voornaamste reden voor terrorisme in de wereld, oorlog en rotzooi te niet doen."
Bron: Benjaminfulford.net, vertaling: Lia.
http://brekendnieuws.nl/16-07-15-benjamin-fulford.html

Prins Bernhard zou trots zijn op Europa (video)
De Trojka is een verzameling van niet gekozen leden die beslissen
over leven en dood van de Europese burger.
De Eurocraten die de macht hebben zullen oorlogen en onlusten
riskeren om hun positie vast te houden.
Soms zijn er politici die nog niet gekocht lijken te zijn door de
bankiers en/of grote bedrijven. Ze worden vrij zeldzaam, maar als je
goed rondkijkt dan tref je er nog wel eens een aan.
Zo iemand is de Engelse Nigel Farage van de Ukip partij. Een man
die erom bekend staat dat hij geen blad voor de mond neemt en
dingen zegt die veel mensen alleen maar denken.
In de volgende video houdt Nigel een toespraak in Amerika, waarbij hij aan het Amerikaanse publiek uitlegt
waarom Europa nooit het succes zal worden dat de Eurocraten voor ogen hebben.
Dat er een groot verschil is tussen een economische unie en een volledige politieke unie. Dat het laatste
alleen mogelijk zou zijn als de Grieken Duitsers zouden worden en andersom.
Verder legt hij uit dat niemand eigenlijk een dergelijke unie wil, maar dat het bevolkingen door Goldman
Sachs en de door hen gekochte en gecontroleerde politici, door de strot is geduwd.
We kunnen dan misschien met Nigel van mening verschillen over waarom de Europese Unie is ontstaan en
met welk doel. Wel maakt hij meer dan duidelijk waarom dit concept nooit zal werken.
Dat het Europa uiteindelijk dichterbij een oorlog zal brengen dan wat volgens de officiële lijn de bedoeling
was van de EU: “Als landen met elkaar gaan handelen dan zullen ze niet met elkaar gaan vechten”.
Zoals Nigel zegt, er is een nieuwe Berlijnse muur die Europa nu in tweeën splitst, dit keer geen oost en west,
maar noord en zuid.
In het grotere geheel vervult het Europese blok in feite ook maar een tijdelijk geheel. Vanaf september zal
denieuwe wereldregering worden gelanceerd en zullen bouwblokken zoals Europa al heel snel overbodig
worden.
De achtergrond van dit blok, deze Europese Unie, voert uiteraard terug naar de Tweede Wereldoorlog en de
voortzetting van de Nazi strategie op een wat aangepaste manier.
Zoals wij schreven in een eerder artikel:
Er was eens..... in Duitsland een industriële groep met de naam IG Farben. Destijds de grootste
chemische/farmaceutische octopus in de wereld. Tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog reisde de
auteur van het boek “The Devil’s Chemist”, Josiah DuBois, naar Guatemala en kwam terug met de
mededeling dat het land een volledige dochteronderneming van Farben was.
Dit farmaceutisch imperium was en is één van de grote krachten achter de Europese Unie. Het is niet bij
toeval dat dit soort bedrijven zoveel macht hebben. Ze beheersen niet alleen de hele medische wereld, het
zijn politieke planners. Dit is ook waarom en hoe Big Pharma zo naadloos aansluit bij wat wij noemen De
Nieuwe Wereld Orde.
Het doel om ieder mens in een “van de wieg tot het graf” (cradle to grave) systeem te diagnosticeren met
ziekte en vervolgens te behandelen met giftige “medicijnen” is onderdeel van een groter doel: het met opzet
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verzwakken van de bevolking. Dit is een politiek doel en maakt het onder controle houden van bevolkingen
gemakkelijker.
Farben met haar dochterondernemingen Bayer, BASF en Hoechst, had als doel één Europa gedomineerd
door Farben. Dat was de reden dat Hitler aan de macht kwam. Toen dit plan uiteindelijk mislukte was het
niet van tafel, het kreeg een nieuw (economisch) jasje, één die uiteindelijk de Europese Unie werd. Het was
dan ook geen toeval dat de eerste voorzitter van de Europese Commissie de Nazi advocaat Walter Hallstein
was. Zijn baan tijdens de oorlog was het plannen van een Europa na de oorlog.
Het Europese project heeft niets meer te maken met
democratie.
De Trojka die letterlijk beslist over leven en dood van Europese
burgers. Maar, wie nemen nu uiteindelijk die beslissingen?
We hebben binnen de Trojka het IMF als een nooit door iemand
gekozen entiteit die besluit hoe het leven van burgers eruit zal
zien. Onder leiding van een Eurocraat met de naam Christine
Lagarde.
Het tweede lid van de Trojka is de Italiaan en voormalig
werknemer van Goldman Sachs, Mario Draghi. Heeft iemand hem ooit gekozen?
Natuurlijk heeft niemand bovendien ooit gestemd voor de baas van Europa zodat we met de Trojka de
meest ondemocratische regering ter wereld hebben.
Geen enkel lid van die Trojka hoeft zich ooit druk te maken om polls en publieke opinie.
Een schoolvoorbeeld dus van een autoritair regiem.
Buiten de Trojka is er de ECB die probeert de economie te
manipuleren (volgens experts met nul procent kans op succes)
met negatieve rentes en het verdedigen van banken onder leiding
van een door Goldman Sachs gecontroleerde puppet.
Wanneer het gaat over een kunstmatig gecreëerd en gedicteerd
Europa met wortels richting Nazi’s en IG Farben dan komen
uiteraard ook weer de “koninklijken” in beeld.
Zoals wij schreven in een eerder artikel:
Een cruciale rol in dit hele verloop is gespeeld door de opa van
onze koning, de ons welbekende Prins Bernhard. Het was dan ook
niet voor niets dat deze prins in 1935 in dienst kwam bij niemand minder dan IG Farben. Het is ook geen
toeval dat deze zelfde prins de grondlegger was voor de Bilderberg Conferenties.
Deze Prins Bernhard kan dan ook niets anders geweest zijn dan een goed getrainde Jezuïeten agent. Alles
wat hij deed gebeurde in het kader van het leggen van verdere fundamenten voor de Europese Superstaat
en de daaruit volgende New World Order. Dat was de essentie van zijn taak en die heeft hij meer dan
uitstekend vervuld.
Het volgende, zoals te lezen op de website van Martin Vrijland, is dan ook absoluut geen toeval:
“In een artikel in het ‘Vierde Bulletin Tweede Wereldoorlog’ beschrijft de Oranje-historicus J.G. Kikkert een
bezoek van de Prins aan Zuid-Amerika waar hij midden in de oorlog (1943) in Brazilië mogelijk gesproken
heeft met zijn oude IG Farben baas uit Parijs dr. Willibald Passarge. De Prins bezocht Zuid-Amerika per
Mitchell-bommenwerper. Volgens Kikkert, die als bron de geheim agent Pieter Brijnen van Houten opvoert,
bezocht Bernhard zelfs in 1943 Argentinië waar hij te gast was op het landgoed van een zekere Juan
Zorreguieta”.
Wederom duikt de naam IG Farben op. Het is waarschijnlijk ook geen toeval dat hij in contact komt met de
familie Zorregguieta. Zeker niet als je later leest dat Willem
Alexander en Maxima dezelfde stamvader hebben.
Is het toeval dat enkele dagen geleden de volgende foto wordt
gepubliceerd in Engeland van hun “koninklijken”?
Op de beelden is te zien hoe leden van de Britse koninklijke
familie lachend de beruchte nazi-begroetingoefenen. Het gaat
om prins Edward, zijn nichtjes Elizabeth (7) en Margaret (3) en
hun moeder, de latere Queen-Mum.
Bron: Armstrong Economics
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9556:prins-bernhard-zou-trots-zijn-opeuropa&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Nieuwe MH17 leugens bevatten sleutel tot waarheid (video)
Enkele dagen geleden werd er via News Corp in Australië met veel
bombarie een video naar buiten gebracht, met daarop beelden die door
de rebellen zijn gemaakt, net na de ramp vorig jaar boven Oekraïne.
Later, veel later, zal er in de geschiedenisboeken staan dat nergens in
de historie van de mens zoveel is gelogen als met de rampzalige
Malaysia Airlines vlucht MH17 die uit de lucht werd geschoten.
In de praktijk blijkt dat mensen toch liever willen dat ze worden
voorgelogen ondanks dat de waarheid voor het oprapen ligt.
We beginnen met de Nederlandse pers, de afdeling leugens dus:
Politici in Australië reageren geschokt op de beelden. Premier Tony Abbott noemt het een 'gruweldaad die
op geen enkele manier een ongeluk te noemen is'.
Hij zei dat rebellen dit soort wapens niet zomaar tot hun beschikking hebben en is er zeker van dat de raket
via Rusland het gebied binnen is gekomen. 'Misschien dat ze er niet op uit waren om een civiel vliegtuig de
lucht uit te schieten, maar ze schoten wel doelbewust een groot toestel neer,' aldus de premier.
Minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop noemt de beelden 'misselijkmakend'.
En:
Uit de beelden valt verder op te maken dat de rebellen op zoek waren naar een gevechtsvliegtuig, maar
erachter komen dat het neergehaalde toestel een passagiersvliegtuig betreft.
En verder:
De beelden over de MH17-ramp die gisteren opdoken, zeggen niets over de toedracht van de ramp. Dat
concludeert correspondent David Jan Godfroid na bestudering van de gesprekken tussen pro-Russische
separatisten die tussen de wrakstukken rondlopen.
De separatisten die in de opnamen te horen zijn, zeggen dat de Oekraïners het toestel hebben neergehaald
om de separatisten de schuld te kunnen geven. "Of dat waar is, of dat een dwaalspoor is of dat zij zich
misschien vergissen, weten we op dit moment niet", zegt Godfroid.
De werkelijkheid is, zoals bijna alles wat te maken heeft met vlucht MH17 vanuit mainstream medialand, heel
anders. Want de beelden en dan vooral het commentaar in de achtergrond, geven juist heel duidelijk aan
wat er is gebeurd.
De rebellen zijn in verwarring. Ze weten in eerste instantie niet precies met welke wrakstukken zij te maken
hebben. Want volgens hen waren er twee vliegtuigen die naar beneden zijn gekomen.
Ze zoeken dan ook door de bagage om uit te vinden met wat voor toestel ze hier te maken hebben. Een
normale handeling als in een oorlogsgebied een vliegtuig naar beneden komt. In Australië werd
gesuggereerd dat de rebellen bezig waren met het roven van de bagage van de passagiers. Net zoals
aartshuichelaar en liegende bedrieger Timmermans dit deed bij de VN vorig jaar.
Wanneer je leest wat er werkelijk wordt gezegd door de rebellen wordt duidelijk dat zij weten dat er twee
vliegtuigen waren. Een militaire jet, een Sukhoi SU-25, en een passagierstoestel.
Dat er een burgertoestel was dat werd neergehaald door een Oekraïense straaljager die op haar beurt weer
uit de lucht werd geschoten door de rebellen. Daarom dachten ze in eerste instantie ook te maken te hebben
met een Russisch passagierstoestel.
De nu naar buiten gebrachte ongeveer 4 minuten durende video is afkomstig van een film die origineel 17
minuten lang is. Deze is al sinds vorig jaar in het bezit van de Engelse BBC die daar selectief een aantal
scenes uit heeft gehaald voor reportages. De vier minuten die nu boven water zijn gekomen horen daar niet
bij en zijn dan ook nog niet eerder gepubliceerd.
Wil je echter goed begrijpen wat er die dag werkelijk gebeurde en in welke context dingen zijn gezegd door
de rebellen dan moet je dus de hele 17 minuten durende video beluisteren en bekijken.
Het volledige transcript daarvan is hier te lezen in het Engels. We hebben een stukje daarvan hiernavolgend
vertaald.
Achtergrond: “Dit is een ander toestel denk ik. Het is de straaljager”.
Commandant: “Ja, het is de Sukhoi. Ze zeggen dat de Sukhoi het burgertoestel neerschoot en dat wij de
straaljager hebben neergehaald. Ze hebben een piloot zien rondkruipen bij Rassipnaya.
Achtergrond: “Het zijn geen Russen. (Deze opmerking toont aan dat de rebellen dachten dat er een
Russisch passagierstoestel was neergehaald.
Commandant: “Laat mij de foto zien”.
Achtergrond: ….Muhamed Jatri
Commandant: “Dat andere vliegtuig dat neer beneden kwam, ze zijn er achteraan, de piloten.
Achtergrond: “De tweede?
Commandant: “Ja, er zijn twee vliegtuigen neergehaald, Wij hebben de tweede nodig”.
Achtergrond: “Is de tweede ook een burgertoestel?”
Achtergrond: “De straaljager schoot deze neer en onze mensen haalden de staaljager naar beneden”.
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Achtergrond: “Ze besloten om het zo te doen zodat het lijkt alsof wij het vliegtuig naar beneden hebben
gehaald”.
Telefoon rinkelt:
“Ja Kalyian. Ik heb je begrepen, we zijn al op de plek van de crash. Er is een passagierstoestel neergehaald.
Zij hebben dit passagierstoestel neergeschoten en wij hebben de straaljager naar beneden gehaald”.
Commandant: “Het andere team is daar aan het werk, ze hebben al overgenomen”. Jongens, waar is dorp
49 (Grabovo?)
Achtergrond: “Wij zijn niet van hier, wij weten het niet. Daar, vraag hen. Wie komt hier uit de buurt: Negen en
veertig? Aan de andere kant van het veld”.
Commandant: “Daar zijn de parachutisten”.
Achtergrond: “Maar, voor zover ik begrijp, zijn er twee vliegtuigen”.
Achtergrond: “En wat voor toestel is die andere? Een Sukhoi?”.
Commandant: “Een Sukhoi. De Sukhoi schoot het vliegtuig uit de lucht en wij hebben de Sukhoi
neergehaald.”
Zo zie je dat de video die hier boven staat wordt gebruikt om de rebellen en daarmee Rusland verder te
demoniseren, terwijl wanneer je het volledige beeld bekijkt en luistert naar wat er wordt gezegd, het duidelijk
is dat er die dag twee vliegtuigen waren.
Dat, zoals de Russische radarbeelden hebben aangetoond, er zich een gevechtsvliegtuig vlakbij de Boeing
bevond. Dat Amerika, alhoewel het precies op die dag en dat tijdstip een splinternieuwe satelliet “toevallig”
boven dat gebied had hangen, helemaal niets aan satellietbeelden heeft laten zien.
Nederland vindt zichzelf fantastisch en onpartijdig als onderzoeksland. Dat we dit absoluut niet zijn en dat
we als land de agenda van Washington dienen, wordt meer dan duidelijk in de volgende video. Het is een
enkele dagen geleden opgenomen uitzending van het programma Crosstalk.
https://youtu.be/eVqj3adOIwg
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9564:nieuwe-mh17-leugens-bevattensleutel-tot-waarheid&catid=20:het-complot&Itemid=33

Nazirijk Europa binnenkort eigen regering?
Hoe kan het dat alle “oplossingen” die worden aangedragen voor
problemen, altijd maatregelen inhouden die ons verder richting de
New World Order laten marcheren of die de nog resterende vrijheden
drastisch beperken?
Nog steeds heeft de grote massa niet in de gaten dat om met die
“oplossingen” te kunnen komen, je eerst het probleem moet creëren.
Je gebruikt als controlerende wereldorganisatie de bankiers om een
grote puinhoop in Europa te scheppen, waarbij mensen systematisch worden kaal geplukt en landen worden
geplunderd.
Hierdoor ontstaat een “crisis” waarvan de “oplossing” is gelegen in het feit dat Europese landen nog teveel
zelfstandigheid bezitten.
Daarom wordt het schoothondje van Merkel, Hollande, naar voren geschoven om de gewenste “oplossing”
te presenteren.
Volgens de Franse president is de manier om de Europese schuldencrisis op te lossen het opgeven van de
individuele soevereiniteit van Europese landen zodat er een Europese regering komt met eigen parlement.
Waar we dus volgens Hollande naartoe moeten is een Verenigde Staten van Europa. Compleet met een
federale regering, een premier, een parlement en een eigen begroting.
De nationale overheden zullen dan misschien op papier een tijd lang blijven bestaan en ongeveer net zo
functioneren als die van de individuele staten in Amerika. Op ieder gewenst moment kunnen die dan worden
gepasseerd zoals te zien was bij het doordrammen van het homohuwelijk op federaal niveau in Amerika.
Kortom, nationale overheden hebben op die manier in de nabije toekomst niets meer van belang in te
brengen.
Wij worden een provincie in het Nazifort Europa en dat betekent dat alles precies volgens plan verloopt.
Dus orakelt Hollande als volgt: Wat ons bedreigt is niet
teveel Europa, maar juist het gebrek daaraan”.
De fase waarin we ons nu bevinden is het klaarstomen
van de bevolking voor de dingen die gaan komen. Het
installeren van een Europese regering met een premier
die ongeveer dezelfde functie zou hebben als de
president van Amerika is voor nu nog net een stap te
ver.
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Het ei is echter gelegd en wanneer de volgende echt grote Europese crisis zich binnenkort gaat aandienen,
zal er worden gezegd dat die is ontstaan door het ontbreken van een Europese regering. Wat in normale
tijden door mensen aan de kant wordt geschoven als een “onzinnig plan” wordt in tijden van echte crisis
plots een hele aantrekkelijke optie. Die crisis zou met alle gemak bijvoorbeeld kunnen worden gecreëerd
rond het klimaat.
Wanneer je nu een steekproef zou houden onder de bevolking of ze het eens zijn met de plannen van
Hollande dan zal een grote meerderheid dit weg stemmen. “Ben je gek, wij gaan onze zelfstandigheid niet
opgeven en alles overhandigen aan Brussel”.
Als men echter een echte crisis ook bij ons creëert waarbij ze bijvoorbeeld de banken enkele weken sluiten,
zoals dat in Griekenland recent ook gebeurde, en Duitsland en Frankrijk zijn het onderling eens geworden
dat een Europese regering de oplossing is waardoor ook de banken weer snel open zullen gaan, dan is er
een overweldigende meerderheid van de bevolking die daar vóór stemt.
Wie weet zullen ze dan de Euro opgeven als een totaal mislukt
project en zal de Eurodollar worden geïntroduceerd. Een schone
lei met een nieuwe regering die staat te trappelen om Europa een
veilige toekomst binnen te loodsen.
Een veilige toekomst waarbij over ieder aspect van het leven
centraal zal worden besloten.
Het is dan ook niet voor niets dat Europa straks stap voor stap zal
worden veranderd in een vesting. Het fort Europa, omringd door
meters hoge muren.
De door het Westen gecreëerde stroom vluchtelingen zal worden
gebruikt om overal rondom Europa muren te bouwen.
Een Oxford professor, Paul Collier, schreef twee jaar geleden het volgende:
Controle van migratie is noodzakelijk”, “Muren rond Europa bouwen is niet zo’'n onzinnig idee”, “Ik vind open
grenzen een redelijk geschift idee”, “Veel progressieve mensen zijn intellectueel lui”, of “een moderne,
gezonde vorm van nationalisme of patriottisme kan het belangrijkste bindmiddel voor sociale cohesie zijn”.
Ín de praktijk zie je dit nu ook gebeuren:
Hongarije heeft dinsdag EU-afspraken over het terugnemen van asielzoekers opgeschort en wil een vier
meter hoog hek bouwen langs de grens met Servië. Onder de enorme stroom migranten op de Westelijke
Balkanroute zitten veel Kosovaren, die in de EU nauwelijks kans op asiel hebben.
Overal rondom Europa zullen straks metershoge hekken worden gebouwd. Niet om de vluchtelingenstroom
tegen te houden, maar de Europese burgers die willen ontsnappen omdat ze dan eindelijk in de gaten
hebben in welke val ze zijn getrapt. Te laat.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9563:nazirijk-europa-binnenkorteigen-regering&catid=20:het-complot&Itemid=33

Was het maar alleen Griekenland: de schulden waren in heel Europa nog nooit zo hoog
Door Gerard Driehuis – woensdag 22 juli 2015 - AD
Zeven jaar na het begin van de crisis – september 2008,
toen Lehman viel – is het schulden probleem van Europa
verre van opgelost. In tegendeel, de schulden waren nooit
hoger dan nu.
De verhouding tussen inkomen en schuld, een kwartaal
geleden nog 92 procent is gestegen naar 92,8. Het totale
bedrag van de schulden is onuitspreekbaar: 92,4 triljoen.
En Griekenland is koploper, zie de grafiek hier onder
(Griekenland heet El, vanwege Hellas), maar de
concurrentie is groot. En niet van de
minste landen. De schuldpositie van
Italie is niet veel beter dan die van
Griekenland.
De onderste grafiek toont de
verhouding tussen schuld en
nationaal inkomen (GDP) in een
grafiek. Een nieuw record is
gevestigd.
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Waarom hadden MH17 passagiers koffers met winterkleren? (video)
Ondanks alle afleidingsmanoeuvres van de overheid blijven er
zaken die niet kloppen rondom vlucht MH17.
Zoals radarbeelden waarmee geknoeid is en passagiers die koffers
vol winterkleren meenemen naar een warm land.
Iets waar wij eerder over hebben geschreven, maar waar nu nieuwe
ontwikkelingen zijn te melden, is de route van de rampzalige vlucht
MH17.
De dag na de ramp, op 18 juli 2014, schreven wij het volgende:
En wat te denken van het volgende:
Wat zijn de kansen dat wanneer je de laatste elf vlucht MH17 routes
bekijkt alleen deze laatste precies over Donetsk wordt geleid?
Op het volgende kaartje kun je zien welke route vlucht MH17 volgde over de Oekraïne tijdens de tien
voorgaande vluchten. De route die zij hebben gevolgd vallen allemaal binnen de groene corridor.
Geen van de tien voorgaande MH17 vluchten kwam
zelfs maar in de buurt van het strijdtoneel in het oosten
van de Oekraïne. De neergeschoten vlucht MH17
“toevallig” wel. Waarom werd er aan dit toestel door de
verkeersleiding van de Oekraïne een andere route
gegeven dan de tien voorgaande MH17 vluchten?
Instructies die hen rechtstreeks boven het gevaarlijke
gebied brachten?
Een route die niet is gekozen om brandstof te besparen
zoals op diverse plaatsen wordt gesuggereerd want de
meest economische route is ongetwijfeld die welke is
gevolgd door de tien voorgaande vluchten.
Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van een veel
gebruikte website in de luchtvaart, Flight Radar 24.
Dat de tien voorgaande routes van MH17 veel
zuidelijker
lagen,
werd
ook
bevestigd
door
luchtvaartexperts zoals Robert Mark. Hij is zelf
commerciëel piloot en editor van Aviation International
News Safety magazine.
Hij bevestigde in een interview met de Engelse
Telegraph dat de voorgaande MH17 vluchten een
andere route hadden gevolgd dan de fatale vlucht op de
17e. Mark had dit onder andere gecontroleerd op een
ander veel gebruikt systeem, Flight Aware.
Feit is dus dat MH17, waarschijnlijk al ergens boven
Polen, opdracht kreeg om van haar normale koers af te
wijken en een meer noordelijke en dus gevaarlijke route
te volgen.
Dan gebeurt er iets vreemds. Een week na de ramp zie
je opeens op Flight Radar 24 dat voorgaande MH17
vluchten dezelfde route zouden hebben gevolgd als de
neergeschoten Boeing 777.
Met andere woorden: Er heeft iets of iemand lopen
knoeien met de originele radargegevens op Flight
Radar 24.
Om dat aan te tonen, volgen hier een aantal
screenshots. We beginnen met vlucht MH17 zoals die
werd uitgevoerd op de 12e, vijf dagen voor de ramp.
Dan zie je op het screenshot wat genomen is de dag na
de ramp, het volgende traject:
Neem je een screenshot van diezelfde vlucht een week
later op Flight Radar 24 dan ziet die er opeens zo uit:
Doen we hetzelfde met de 15e, twee dagen voor de
ramp, dan ziet de screenshot een dag na de ramp voor
die vlucht er zo uit:
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Wanneer je hetzelfde screenshot maakt, een week later, dan zie je het volgende:
Met andere woorden, er is veel moeite gedaan om het
te doen voorkomen alsof de voorgaande MH17 vluchten
eveneens over dat gevaarlijke gebied vlogen.
Deze
keiharde
leugen
en
manipulatie
van
radargegevens op zich bewijst al dat het verhaal van
MH17 zoals dat wordt verteld aan het publiek, is
gelogen.
MH17 is in tegenstelling tot al de voorgaande MH17
vluchten bewust van haar normale route gestuurd
omdat het op die specifieke middag precies op die plek
moest zijn. Dat is de reden dat de Israëliër Yoran Mofaz
die bewuste dag een foto van het toestel maakte in het
gebied op Schiphol dat alleen voor passagiers toegankelijk is, of voor iemand met de juiste connecties met
het Israëlische veiligheidsbedrijf op Schiphol.
Wanneer het over Israël gaat dan komen we automatisch ook weer uit bij die andere verdwenen Malaysia
Airlines verdwenen vlucht, MH370. Waarom heeft Israël de beschikking over een identiek ex Malaysia
Airlines toestel, geleverd door een bedrijf wat weer connecties heeft met George Soros en de fotograaf op
Schiphol, Yoran Mofaz. Vlucht MH370 die nog steeds niet is gevonden en die voor zover wij kunnen
uitzoeken, is geland op de geheimeAmerikaanse basis Diego Garcia. De vraag is dan uiteraard: Wat is er
dan gebeurd met die passagiers?
In eerdere artikel hebben wij geschreven over mogelijke boodschappen van passagiers vanaf Diego Garcia
en het mogelijkerwijze transporteren van lichamen van passagiers.
Aan die gebeurtenissen moeten wij sterk denken wanneer we de onderstaande video bekijken. Het zijn
heftige beelden die genomen zijn ongeveer twintig minuten na het neerstorten van vlucht MH17 in het
oosten van Oekraïne.
De video is al van vorig jaar, duurt ongeveer tien minuten, laat schokkende beelden zien en vertelt het
verhaal van de dame die twintig minuten na de ramp ter plaatse was.
Ze vertelt dat het haar onmiddellijk opviel dat er eigenlijk nergens bloedsporen waren te ontdekken bij de
slachtoffers. Dat ze daar over sprak met een journaliste die vertelde bij eerdere vliegtuigrampen te zijn
geweest en dat ze daar te maken hadden met heftig bloederige taferelen.
Hier helemaal niets, geen bloed, alsof het volkomen lege lichamen waren.
Een tweede punt dat haar onmiddellijk opviel, was de enorme lijkengeur en de stank van formaldehyde. Iets
dat uiteraard niet voorkomt met slachtoffers die twintig minuten daarvoor zijn overleden. De stank was zo
intens dat ze het slechts enkele minuten op die plek uithielden. Het leek er volgens de dame meer op alsof
we hier te maken hadden met “oude” lijken.
Het grootste deel van de passagiers is terecht gekomen in een relatief klein gebied. Volgens de getuige
wekte het de indruk alsof de lichamen op elkaar gestapeld in het vliegtuig hadden gelegen.
Van alle lichamen die daar lagen was er bijna niet één Europees. De dame vertelt dat ze praktisch alleen
maar Aziatisch uitziende lichamen heeft gezien.
Verder vertelt ze dat ze heel weinig kinderen heeft gezien. In totaal maar zes of zeven terwijl er tachtig aan
boord zaten van vlucht MH17.
Opvallend was ook dat al de koffers die ze hebben gezien vol zaten met winterkleren. Dat is heel vreemd
want het was midden zomer en ook op de plaats van bestemming, Kuala Lumpur, kom je niet met
winterkleren uit de voeten.
De dame vertelt verder dat ze een fiks aantal telefoons en dat soort dingen hebben gevonden. Deze waren
meestal kapot, maar de simkaarten hebben ze in andere toestellen gedaan om foto’s en dergelijke te kunnen
bekijken. Dan valt op dat er bij al die foto’s die ze hebben gevonden er niet één bij was uit 2014. De meeste
foto’s hadden als datum september of oktober 2013.
Op een klein aantal na, waren alle passagiers volkomen naakt. Nu kan dit veroorzaakt zijn door het ongeluk,
maar ook vertoonden de lichamen geen enkel teken van een kledingstuk dat kort tevoren nog aanwezig was
geweest. Zoals het geval is wanneer je een sok uittrekt dan zie je altijd op je been en voet de afdruk van die
sok. Dan natuurlijk het vreemde verhaal van al de gevonden paspoorten waar geen enkele beschadiging op
was te ontdekken. Hebben we hier misschien dan toch te maken met een grootschalige operatie waarbij de
werkelijke vlucht MH17 is verdwenen en is vervangen door een andere, inclusief slachtoffers?
In die context bestaat uiteraard ook nog altijd de discussie over de registratie op het verongelukte toestel
zoals die werd gefotografeerd door de Volendammer Cor Pan en de foto die genomen is door Mossad agent
Yoran Mofaz.
Bronnen: https://youtu.be/TB2-Ra1SPqE ; 21stCenturyWire ; Before it’s News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9560:waarom-hadden-mh17passagiers-koffers-met-winterkleren&catid=20:het-complot&Itemid=33
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"Top geheime onderhandelingen gaan door terwijl de “Nee” stem van Griekenland de westerse
oligarchie onder druk zet om zich over te geven."
Benjamin Fulford: "Top geheime onderhandelingen gaan door terwijl de “Nee” stem van Griekenland de
westerse oligarchie onder druk zet om zich over te geven."
Donderdag 9 juli 2015
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als
vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij 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
genootschappen.
- 6 juli 2015 "Volgens westerse en Aziatische bronnen heeft het Griekse in gebreke blijven en het er opvolgende Griekse
“Nee” voor betalingen van verder bloedgeld aan bankiers, een gevoel van urgentie gelegd op de
voortgaande onderhandelingen over een nieuw financieel systeem. Tegelijkertijd, zoekt de Khazariaanse
maffia zijn toevlucht in steeds vruchtelozere pogingen en in elkaar gezette terreurincidenten in een poging
om het verliezen van bankcontrole te voorkomen.
Het feit dat 61% van de Griekse inwoners stemde voor weigering te betalen voor de roekeloze fouten van
bankiers wijst er op dat de meerderheid van de mensen op straatniveau in dat land nu de criminele aard van
het Westerse bankensysteem herkennen. Het is een feit dat de Griekse mensen nu weten dat ze niet
wettelijk verantwoordelijk zijn voor de schulden veroorzaakt door maffia bankier gokkers en ze zullen daarom
niet betalen.
Dit heeft het eerste domino effect in beweging gezet dat onverbiddelijk zal leiden naar het faillissement van
het Khazariaanse banksysteem en hun criminele assistent bekend als de VERENIGDE STATEN VAN
AMERIKA COOPERATIE. Een Grieks in gebreke blijven als voorheen genoemd, is slechts de eerste
dominosteen die gevolgd zal worden door Spanje, Portugal, Ierland, Italië en Duitsland en dan de Verenigde
Staten.
Het IMF heeft een rapport doen uitkomen dat vraagt om een uitstel van 20 jaar voor Griekse
schuldenbetalingen omdat als het IMF hun Griekse mislukte leningen op een rijtje zet, zij toe zullen moeten
geven dat ze zelf failliet zijn. De grootste krediet naties van de Wereld als China en andere Aziatische
landen weigeren om meer geld aan het IMF te lenen omdat het een de facto werktuig blijft van de criminelen
uit Washington DC die een vetorecht bezitten over dat instituut.
De cabal van Washington DC kan het IMF niet uitkopen of de Europese Centrale Bank omdat zij zelf failliet
zijn wat gezien kan worden in het feit dat ze geen inzage geven in hun boeken. Ze hebben hun schulden
bevroren op $18.112 biljoen sinds ze een op 15 maart verschuldigde betaling hebben gemist
Verder, andere dominostenen zijn ook begonnen te vallen. In de drukte over Griekenland, werd de aandacht
van de wereld afgeleid van het feit dat een andere afhankelijke van AMERIKA, de Nazi regering in de
Oekraïne, ook een betaling heeft gemist en failliet is gegaan. Verder, de kolonie van AMERIKA, Puerto Rico,
bij velen bekend als de 51ste staat van de VS, heeft ook openlijk bekend dat het niet in staat is zijn schulden
te betalen.
Het nieuwe element hieraan is dat de besmetting zich nu verspreid heeft naar China, de grootste crediteur
van het failliete AMERIKA en aldus het land dat aan het kortste eind trekt. Chinese aandelenmarkten
daalden plotseling met 30 % in de laatste weken, opgejaagd door verkoop van investeringen in detailhandel.
De investeerders in de detailhandel weten uit de eerste hand dat de werkelijke Chinese economie struikelt
omdat ze geen overzeese kopers vinden voor hun industriële producten.
Volgens een ambtenaar van de Chinese regering probeerde de Chinese communistische regering deze
week ook fondsen te krijgen toen het vertegenwoordigers van de Manchu Koninklijke familie stuurde naar
het hoofdkwartier van de Bank van Tokyo Mitsubishi-UFJ, in een poging onvervalste historische obligaties
met een waarde van biljoenen dollars in te wisselen voor contanten. Bij de bank kwamen ze in contact met
jongere beambten die erg hard hun best deden om bureaucratische obstakels op te werpen voor het
inwisselen van de obligaties. Ondanks dat de obligaties echt waren werden de Chinezen en Manchus met
lege handen weg gestuurd omdat de bonden erkennen dat dit een faillissement zou betekenen voor de
Japanse regering en het Japanse financiële systeem.
Het financiële systeem van Japan balanceert al op het randje vanwege geld dat wordt afgevoerd om het
faillissement van AMERIKA uit te stellen. Het financieren van AMERICA is de reden waarom een recent
rapport van de Japanse regering laat zien dat 62,4% van de Japanners zeggen dat ze het financieel moeilijk
hebben.
De Russen en Amerikanen faalden vorige week ook bij hun pogingen om historische financiële documenten
te verzilveren omdat het oude financiële systeem opnieuw eenvoudig niet in staat is om echte schulden te
betalen, ze zijn de laatste jaren in verval geraakt volgens bronnen bij het Pentagon.
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Volgens mensen die betrokken zijn bij de onderhandelingen is dat de reden waarom het eerste faillissement
van een Europees land ooit, tijdens het naoorlogse tijdperk nieuwe urgentie heeft toegevoegd aan de
voortgaande onderhandelingen over een nieuw financieel systeem.
Tijdens strategische onderhandelingen gericht op het opzetten van een alternatief financieel systeem,
stuurden vertegenwoordigers van de White Dragon Society een formeel voorstel aan de Japanse Keizerlijke
Familie en de Japanse regering dat vroeg om de oprichting van een fonds van $7biljoen om de oprichting
van een bureau voor toekomstplanning te financieren. De Japanse keizerlijke familie en
regeringsfunctionarissen keurden het plan in principe goed maar verzochten om een meer gedetailleerd,
geschreven voorstel. Dit werd op maandag verstuurd, net voor de nieuwsbrief naar de pers ging.
Het voorstel roept om een Japanse regeringsdelegatie die het hoofdkwartier van het Verenigd Koninkrijk, de
VS, EU bezoekt het Vaticaan, Moskou, de Afrikaanse Unie, de Organization of Islamic Cooperation en
andere machtcentra om een formele ondersteuning te krijgen voor het bureau voor toekomstplanning
(informele steun werd al gegeven)
Het bureau voor toekomstplanning zal heel anders zijn dan de Wereldbank en IMF of zelfs als de net
beginnende BRICS bank en Aziatische Infrastructurele Investering Bank omdat het een budget zal hebben
dat 70 keer groter is, genoeg om iedere man, vrouw en kind op deze planeet jaarlijks goederen en diensten
met een waarde van $1000 te verschaffen. Verder, terwijl de BRICS bank en AIIB helpen, de factie van de
cabal in Washington te isoleren, opereren ze nog steeds volgens het Babylonische schuldenslavernij model.
Met andere woorden, ze lenen geld met rente en verwachten terug betaald te worden want anders komen ze
op bezoek en nemen ze onderpanden in beslag. Het planbureau zal opereren met krediet, en zal geen
terugbetaling verlangen, alleen de bevestiging dat de fondsen gebruikt worden waar ze voor bedoeld waren
en voor wat werd beloofd. Nieuwe fondsen zullen ingehouden worden van corrupte en incompetente
groepen die dan verdorren aan de wijnrank.
Alles dat nodig is voor het planning bureau om fondsen te krijgen is voor regeringen om het te financieren
door gebruik te maken van valuta opbrengsten van de regering. Natuurlijk, door dit te doen wordt een einde
gemaakt aan de bijna alleenheersing van de Khazariaanse maffia
Dat is waarom we een nieuwe uitbarsting van bedreigingen hebben gezien van de Khazarianen. De laatste
werd gepubliceerd op de aan de Mossad gelinkte website DEBKA waar Mossad agent Simon Elliot (aka El
Baghdadi) dreigde de Egyptische piramides en de Sfinx op te blazen.
Er was vorige week ook een aanval op het Egyptische leger door Israëlische huurlingen die zich voordeden
(en ze hielden niemand voor de gek) als leden van “ISIS.”
Er vonden ook in verschillende landen talloze nieuwe massale schietincidenten plaats onder een valse vlag
en straat theater gebeurtenissen die werden toegeschreven aan “radicale Islamieten” (d.w.z. Khazarianen)
dat heeft het wereldpubliek verstijfd en onverschillig gelaten. Bijvoorbeeld, Britse bronnen sturen overtuigend
bewijs naar deze schrijver dat laat zien dat de zogenaamde schietpartij in Tunesië op Britse toeristen
opnieuw weer een gespeelde act was.
http://aanirfan.blogspot.co.uk/2015/07/kollerstrom-on-sousse-attack.html
Ondertussen werd in de VS een Afrikaanse Amerikaan gearresteerd voor het plunderen van een Afrikaans
Amerikaanse kerk en het schrijven van racistische graffiti welke aandacht vroeg voor het vermoorden van
Afrikaanse Amerikanen. Met andere woorden, de huisslaaf Obama volgt de orders van zijn Khazariaanse
meesters en probeert een rassenoorlog te starten. Gelukkig, zijn de multi culturele, multi etnische Verenigde
Staten niet langer vruchtbare grond voor rassenonlusten.
De P2 vrijmetselaars lodge in Italië stuurde vorige week een boodschap naar de WDS waarin stond dat ze
strontziek waren van Benjamin Netanyahu en dat ze planden om zo snel mogelijk van hem af te komen. Zo
het door de Verenigde Naties opgeplakte label van dit monster als oorlogsmisdadiger volgend, je kunt er van
verzekerd zijn dat zijn dagen geteld zijn.
Er zijn ook groeiende tekenen van een erg systematische aanval op het internet en de elektrische
infrastructuur in de Verenigde Staten. Volgens de FBI werden minstens 11 van de recentelijke aanvallen op
het internet en het elektriciteitsnet van de VS uitgevoerd door erg geraffineerde aanvallers.
http://www.zerohedge.com/news/2015-07-03/fbi-admits-11-attacks-against-internet-power-grid-linescalifornia-year
Trein ontsporingen die enorme explosies veroorzaken of het vrijkomen van giftig gas vinden ook plaats met
een snelheid van eens per week, zij duiden op een systematische sabotage tegen de infrastructuur van
Amerika. Er wordt verwacht dat het aantal sabotage activiteiten snel zullen vermeerderen tijdens de
komende weken en richting de herfst.
Daartoe, werden wegens voorlopig onzekere redenen, vorige week 2500 in hoge mate getrainde Nazi
huurlingen verplaatst van de Oekraïne naar Colorado. Deze huurlingen leggen verantwoording af aan
medewerkers van het bij de Khazarianen aangesloten Departement van Staten en niet aan de reguliere,
patriottische gewapende strijdkrachten van de VS.
Tijdens een mogelijk gerelateerde ontwikkeling, wat lijkt een wanhopige poging te zijn om de gnostische
illuminatie geïnspireerde revolutie tegen de cabal te stoppen, heeft politie in Koganei, Tokyo, weer eens
opnieuw illuminatie Grootmeester Alexander Romanov in een psychiatrisch ziekenhuis gezet. Daar werd hij
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tijdens de laatste twee maanden, volgens familieleden, op een gewelddadige en zware manier gedrogeerd.
Een lid van deze familie zegt dat hij zich gewelddadig en labiel gedroeg en mensen aanviel met een baseball
knuppel. Volgens hem, (dit zei hij de laatste keer dat ik hem sprak) was hij het slachtoffer van geweld en niet
andersom. Hij had zeker grote blauwe plekken op zijn benen van de soort dat een baseball knuppel zou
veroorzaken.
In ieder geval, zeggen gnostische illuminatie bronnen dat vertegenwoordigers binnenkort in Japan zullen
arriveren om zijn plaats in te nemen voor het coördineren van anti cabal activiteiten.
De WDS betreurt geweld en werkt er hard aan om een zo neutraal mogelijke tussenpersoon te zijn tussen
de gnostische illuminatie en de cabal. Hoewel, als de cabal geen werkelijke uitbundige concessies doet; is
een bloederige en chaotische revolutie spoedig een zekerheid."
Bron: Benjaminfulford.net, vertaling: Lia.
http://brekendnieuws.nl/09-07-15-benjamin-fulford.html

Wordt Duitsland een tentenkamp?
(Vertaling: E.J. Bron)
“Ongeveer tien dagen geleden hadden we informatie dat we moesten rekenen op 3000 vluchtelingen per
dag”, zegt Margit Gottstein, staatssecretaris op het ministerie van Integratie in de Duitse deelstaat
Rheinland-Pfalz. Maar dat was weer eens te laag geschat, want toen stonden er 4000 voor de deur.
Dagelijkse gang van zaken in de instelling voor eerste opvang Ingelheim in Rheinland-Pfalz. Er werden 50
trucks met grind besteld om een weiland te veranderen in een tentenkamp. Tenten zijn inmiddels schaars.
Ook in het oosten van de republiek worden nieuwe tenten opgezet, omdat de vooraankondigingen van het
aantal asielzoekers te laag waren. Op de korte termijn heeft men 1300 plaatsen nodig. Daarbij wordt volgens
“BILD” heel “samenzweerderig en stiekem” gehandeld. In Chemnitz-Ebersdorf werd een tentenkamp in een
mum van tijd van 20 naar 80 tenten uitgebreid. Andere tenten staan bij de politie, die nu dag en nacht haar
eigen terreintegen diefstal moet bewaken.
De deelstaat Beieren plant heel bewust nieuwe tentenkampen om dichtbij de grens de illegalen van de
Balkan-route op te vangen. Daar moeten binnen twee weken de asielprocedures worden verwerkt. De
Groenen gaan volledig door het lint. De tentenkampen moeten over uiterlijk drie maanden gereed zijn.
Eindelijk eens een verstandig idee. Nog beter zou echter zijn om grenscontroles in te voeren, zodat ze
helemaal niet uit veilige derde landen kunnen binnenwandelen.
De “FAZ” beschrijft dat de asielindustrie op instorten staat:
De deelstaten Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Hessen of Brandenburg moeten inmiddels teruggrijpen
op noodoplossingen zoals tenten, wooncontainers of sporthallen. Ook Baden-Württemberg, Beieren,
Sachsen-Anhalt of het Saarland melden dat in hun opvangcentra de grenzen van de capaciteit bereikt zijn.
In Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen is eveneens sprake van grote problemen. Meerdere deelstaten
willen met het oog op de toeloop extra centra voor eerste opvang openen. Volgens de vergadering van de
afgevaardigden uit de steden is er in het hele land sprake van een tekort van meer dan 40.000 plaatsen in
de onderkomens in de deelstaten. Lohse zei dat enkele deelstaten daarom de vluchtelingen bijzonder snel
naar de steden en gemeenten zouden doorsturen. (…) Diegenen wier asielaanvragen worden afgewezen,
moeten direct vanuit de eerste opvang naar hun thuislanden worden teruggebracht en al helemaal niet aan
een gemeente worden doorgegeven. Zover is men echter nog lang niet.
Navenant veel asielbedriegers komen in de gemeenten aan en moeten daar op kosten van die gemeenten
ondergebracht, gekleed, gevoed en van zakgeld voorzien worden. Dat zullen de burgers vroeger of later
gaan merken.
Actuele
meldingen
betreffende
tentenkampen
voor
asielzoekers:
Brandenburg,
Duisburg,
Eisenhüttenstadt,Bremen, Herne, München.
Toestanden in de eerste opvang in Harburg:
Het kan echter ook anders: op de prachtige locatie Chiemsee wordt nu opnieuw een gymnasium veranderd
in een asielkamp. Vakantiegangers aan de Chiemsee zouden heel goed op hun waardevolle spullen moeten
letten.
Bron: www.pi-news.net - https://youtu.be/oXnsiOMQTzs
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
https://ejbron.wordpress.com/2015/07/22/wordt-duitsland-een-tentenkamp/
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De armoede in de EU zal hard stijgen
DOOR JDREPORT · JULI 21, 2015
Armoede is dat je na betaling van je vaste lasten
niets meer overhoudt om je kinderen te eten geven.
En hiermee “helpt” de overheid om nog meer
mensen in de vernieling te gaan.
Een geweldige behaalde resultaat van M. Rutte II
(VVD/PVDA) EU-politiek en de eu gedoog vriendjes
van D66, CU en SGP.
Deze leugenaars staan bij de volgende verkiezingen wederom mooie verhalen te vertellen hoe goed dat ze
wel zijn, als marktkoop lui die hun waar staat aan te prijzen.
Privatiseren lat. Privare = beroven), is de totale vernietiging van de soevereiniteit van Europese
Landen, van de trotse Europese naties.
Het is nu wel duidelijk dat het Nederlandse EU beleid en van de andere EU landen direct afkomstig is vanuit
DAS EU Befehl en waar dit toe leidt.
De privatisering van zorg, banken, ov en energie “het marktwerking effect” heeft er alleen maar toe geleid
dat de burgers MEER gingen betalen voor alle voorzieningen terwijl de voorzieningen op zich achteruit
hollen.
Water de 1e levensbehoefte.
In Portugal betaalt men 400% meer voor water, na privatisering.
Het terugdringen van WW en bijstand is een EU maatregel.
De belastingvoordelen voor multinationals floreert gigantisch in alle EU landen ten koste van
alles.Vrijhandelsverdragen worden aan de lopende band afgesloten, maar geloof me het stopt ergens als
niemand meer iets te besteden heeft.
Het verhogen van belastingen met 100% op NIET groene energie!
Nu al bestaat de belasting op energie uit 50% van de energierekening.
BTW verhogingen !
voor de eerste basisbehoefte naar 13%. Ik kan me nog goed herinneren dat bij ons de luxe goederen van
19% naar 21% gingen.
De EU, het IMF, OESO en EU-regeringen hebben niets met de burger van Europa.
Het interesseert op dat niveau echt niemand of kinderen in Griekenland uit de vuilnisbakken eten of dat er
per dag 95 mensen in Spanje uit hun huis gezet worden.
Ze zien niet hoe samenlevingen in diverse EU landen achteruit boeren ( ook in Duitsland )
Sinds de jaren 80 vorige eeuw vloeit er steeds meer geld van de onderlaag naar de bovenlaag wat niet meer
terugkomt in de economie, men gaat hiermee speculeren omdat de bovenlaag afstand in
verantwoordelijkheid heeft genomen ten opzichte van de Europese economie.
Oktober 2014- In Nederland leven 2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens, een toename van 1
procent in vijf jaar tijd.
Dat staat in een onderzoek naar de ontwikkeling en aanpak van armoede in Europa, dat vrijdag op de
internationale dag tegen de armoede is gepubliceerd.
Het rapport is een uitgave van Platform31 uit Den Haag, een kenniscentrum voor stedelijke en regionale
ontwikkeling, en het European Urban Knowledge Network (EUKN).
Het risico van armoede en sociale uitsluiting onder kinderen nam afgelopen vijf jaar toe met 1,5 procent tot
17 procent. In totaal leven 604.000 Nederlandse kinderen onder de armoedegrens.
Platform31 stelt dat armoede in Nederland zich vooral concentreert in stedelijke achterstandswijken.
”Die concentratie en tegelijkertijd afzondering van andere groepen in de samenleving verkleint de kansen
voor armen hun situatie te verbeteren. Dit zorgt onder kinderen voor ongelijke kansen in het onderwijs en
later ook op de arbeidsmarkt”, zeggen de onderzoekers.
Verschillende terreinen
Armoede kan volgens hen alleen effectief worden bestreden door een aanpak op verschillende terreinen
tegelijk, waaronder onderwijs, arbeidsdeelname en huisvesting.
Volgens directeur Hamit Karakus van Platform31 moeten meer Nederlandse steden kiezen voor een
integrale aanpak zoals nu op Rotterdam-Zuid.
”Daar werken in een nationaal programma het Rijk, gemeente, onderwijs, zorginstellingen en bedrijfsleven
samen in de aanpak van achterstanden. De ervaring leert dat langdurige, integrale projecten effect hebben”,
aldus Karakus, die eerder als wethouder van Rotterdam verantwoordelijk was voor het programma.
Door: ANP
Dinsdag 16 december 2014 bericht de Telegraaf het volgende:
“De mensen komen in een neerwaartse spiraal terecht van hoge woonlasten, een inkomen dat wegvalt en
dan rest vaak de WW of de bijstand”, aldus een woordvoerster dinsdag.
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Steeds meer huurders komen in de gevarenzone omdat zij te maken hebben met lagere inkomsten en
stijgende huren.
In 2013 hadden meer dan 60.000 mensen geen eigen dak boven hun hoofd. In 2012 waren dat er bijna
58.000 en in 2010 ruim 55.000.”
www.telegraaf.nl/binnenland/23458174/__Da …
DE CRISIS IS VOORBIJ ……….roept Rutte elk jaar met zijn grote mond, maar de bevolking is al jaren
bezig met een achteruitgang waarvan het einde nog niet in zicht is. Ook het CBS die daarover
statistieken over bij houdt is daar nogal duister over.
De werkelijkheid is nog veel absurder.
Door de Nederlandse bezuinigingen hebben de meeste niet tweeverdieners een gigantisch probleem om
hun uitgaven binnen hun inkomsten te laten passen.
1. Op het onderwijs wordt bezuinigd. De deelname voor armen wordt moeilijker.
2. Economische groei gaat bijna per definitie ten koste van banen.
3. Het wordt steeds moeilijker om aan een woning te komen.
Arme mensen die in een woning wonen, worden bijna allemaal in de financiële problemen gebracht door de
voortdurende, lastenverhogingen, en de voortdurende verlagingen van hun inkomens.
2015- De armoede in Europa zal dus zonder enige twijfel nog verder gaan toenemen.
Zo lang de Nederlandse burger op het CDA/VVD/PvdA en D66 EU KABINET stemt zal deze koers verder
worden uitgewoond. De Nederlandse EU politiek is in en in verweven met lobbygroepen en denktanken
gefinancierd door multinationals.
De EU politiek is er voor zichzelf en heeft eigenlijk de kiezers niet meer nodig, de koers is al uitgezet zonder
raadplegen van de stemmers.
Het wordt echt tijd een verandering.
Lees verder via: Stop de bankiers

U mag kiezen; Das vierte Reich of de Sixième République
Geplaatst op 22 juli 2015
Nadat de onderhandelingen over verdere kredieten voor
Griekenland feitelijk in een soort verbaal bloedbad eindigden, ieder
haantje wilde het hardst kakelen, hetgeen in feite belangrijker was
dan het behalen van resultaten, gooien Frankrijk en Duitsland er nu
nog een schepje boven op en mag u kiezen of een “Viertes
Reich”of een “Sixième République”.
De Franse president Francois Hollande, die er noch in zijn privé als
ook politieke leven iets van bakt, heeft het plan geopperd dat er een
soort nieuwe EU dient te komen, maar dan een EU bestaande uit
landen die de Europese gedachte volgens hem echt dragen. In een uitvoerig interview in de Franse Journal
du Dimanche van afgelopen zondag, zette hij zijn plannen uiteen, niet in de laatste plaats om de verjaardag
te vieren van de socialist Jacques Delors, de Dr. Frankenstein, die de Euro “ontwierp en afgelopen maandag
90 jaar werd.
Het plan bestaat uit een Europees parlement, een Europese regering en uiteraard
een Europese munt en zult u denken, wat is er nieuw? Zeer eenvoudig, de landen
die volgens Hollande mee mogen doen, zijn uiteraard la grande Nation zelf,
Duitsland, de Benelux landen en…. de volgende patiënt van Europa, Italië. Welke
rol Hollande zich zelf in dit cabaretstukje heeft toebedeeld blijft nog onduidelijk
maar…….. beloofde de Franse president, in de herfst komt hij met exact
uitgewerkte plannen en weten wij of een nieuwe soort Napoleon herboren is.
De Franse premier Valls noemt de landen welke de nieuwe EU moeten gaan
vormen de “avantgarde” van Europa. Het ontbreekt de Fransen nooit als het gaat
om het oppoetsen van eigen zeker in hun ogen geniale ideeën, die alleen een
Fransman kan bedenken en waarvan ook hij dan ook de enige is die overtuigd is
van die plannen. Vele vergaderingen van multi nationale bedrijven liepen zoals wij
uit ervaring kunnen zeggen spaak op de Franse hoogmoedswaanzin, waarbij van
Franse zijde luisteren naar anderen niet in het verhaal voor kwam. Legt u uw oor
maar eens te luisteren bij de KLM.
Opvallend is echter, dat de Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble reeds in 1994 een soortgelijke
studie liet maken. Echter, en dat moeten wij Schäuble nageven, er was een wezenlijk verschil, Italië zou in
deze nieuwe EU niet mee mogen doen. Uit beleefdheid, zoals interne Duitse kringen fluisteren, was in feite
ook Frankrijk in deze groep te veel, maar de Fransen maakten geen bezwaar tegen de Wiedervereinigung,
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als de Duitsers instemden met de Franse euro gedachte van Delors, dus voor wat hoort wat. Van Franse
zijde had deze gedachte had niet zo veel met economische redenen te maken, dan wel met de angst van de
Fransen dat de Duitsers Europa en daarmee ook Frankrijk weer in hun macht zouden krijgen. Delors dacht
op een naïeve wijze dat je met een gezamelijke munt wel een politieke eenheid zou kunnen forceren. Zoals
gewoonlijk ziet de realiteit er geheel anders uit, hetgeen ook toen al experts hadden voorspelt, echter een
Fransman afbrengen van zijn zelfbedachte fantasieën, is een verhaal apart.
Opgeschrikt door het voorstel van Schäuble om Griekenland maar eens 5 jaar buiten de euro te houden,
dook de vraag op, wie is de volgende patiënt? Er moest er haastig gesleuteld worden om het Duitse monster
te temmen. De Italianen bij monde van Matteo Renzi zagen de druk op Italië om te hervormen stijgen en zo
vonden zij een luisterend oor bij Hollande, die als zich zelf Europees staatsman ziende wel een oplossing
zou vinden.
Daarbij komt dat zowel Renzi met de 5 sterren beweging van Beppe Grillo als ook Hollande met de FN van
Le Pen op een groeiende kritiek ten aanzien van Europa moeten rekenen.
De Duitse grondwet verbiedt weliswaar dat de politieke leiding van het land mag worden overgedragen aan
b.v. de EU en de inzichten over economie en politiek tussen Duitsland en Frankrijk verschillen hemelsbreed,
dus zo’n vaart zal het niet lopen. Wel toont het aan dat de scheuren in de EU steeds groter worden nu er wat
druk op de ketel is ontstaan, waarmee duidelijk wordt aangetoond dat een EU in welke vorm uiteindelijke
een dood geboren kindje is, wiens bevalling zeer veel geld gekost heeft, burgers in de vernieling heeft
gestort en dit nog steeds verder gaat.
Wist u trouwens dat de EU in Brussel een nieuw servies gaat bestellen, gouden sterren, logo, kosten 3
miljoen. Dat moest er komen, want langer van een IKEA serviesje een hapje eten, dat is voor dames en
heren van stand te veel gevraagd.
En ons land, ach, wij lopen vrolijk achter alles aan. Een festivalletje hier, een leuk concertje daar, de jeugd
tot een jaar of 50 vermaakt zich best en wat er buiten onze vroegere grenzen gebeurt, zal ons zo een zorg
zijn.
Ceterum censeo EU esse delendam
http://www.geennieuws.com/2015/07/u-mag-kiezen-das-vierte-reich-of-de-sixieme-republique/

Brussel openbaart naheffingsdocumenten die @J_Dijsselbloem al een half jaar verdijsselbloemt
Fucking grappig, maar wel een duur grapje. Al ruim een half jaar lang liegtJeroen Dijsselbloem (dat is die
man met die dubbele petten die altijd op zondag de boekhouding van Nederland komt doen) dat hij van
Brussel de correspondentie over de EU miljardennaheffing niet mag openbaren. En vandaag MAAKT
BRUSSEL ZELF DE DOCUMENTEN OPENBAAR, naar aanleiding van een Eurowobje van Brenno en de
Telegraaf. Sta je dan ff mooi met je pik in het zand, als Jeroen Dijsselbloem zijnde. In de geopenbaarde
documenten staat namelijk zwart op wit dat Nederland op 17 oktober 2014 het naheffingsverzoek kreeg
opgestuurd uit Brussel. Maar op 24 oktober acteerde Dijsselbloem nog grote verbazing. Hij moest wel, want
hij had in april 2014 nog in de Kamer aan Tony van Dijck (PVV) beloofd dat er geen naheffing zou komen.
Die kwam er dus wel en in de door Brussel geopenbaarde documenten staat vandaag het bewijs van wat we
al lang wisten: de verbazing van Dijs op 24 oktober is een leugen. Op 22 oktober had Nederland de
naheffingsberekeningen al ontvangen bij (onder andere) BuZa en op het MinFin, en op 23 oktober schrijft
een ambtenaar van MinBuZa terug naar Brussel dat de naheffing 'a serious political difficulty' kan worden in
de Tweede Kamer. Rutte wist toen (zogenaamd) nog van niks, en Dijsselbloem acteerde dus een dag later,
op de 24e, zijn verbazing over de naheffing in het fragment hierboven. Sja. Dijs zei het laatst zelf al: we
hebben eerlijke politici nodig. Al straalt deze kwestie vooral slecht af op Jeroen 'Dubbele Pet' Dijsselbloem
zelf...
Documenten: Nog niet alle documenten zijn geopenbaard. De officiële naheffingsaankondiging die op 17
oktober van Brussel naar Den Haag ging, zit er niet bij. En ook het geheimhoudingsverzoek dat Nederland in
Brusselindiende om de correspondentie in de Dijsselpot te houden, zit er niet bij.
Terugkijken: 2 juni: Fragmentje naheffings-clash tussen Omtzigt en Dijs, waarin Dijsselbloem blíjft
ontkennen dat er een probleem is. Fragment hoort bij de onderstaande tweet van Omtzigt, waarin hij een
screenshot van het verslag bij deze botsing twittert.
http://www.geenstijl.nl/
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Zo worden de FEMA (concentratie)kampen gevuld (video)
In Amerika zijn de afgelopen jaren ontelbare zogenaamde FEMA
kampen in gereedheid gebracht die vol ongeduld op hun eerste
bewoners wachten.
Een beroemde Amerikaanse generaal heeft deze week glashelder
laten weten welke klanten daarvoor in aanmerking komen.
Wanneer je een boodschap luid en duidelijk wilt overbrengen dan
doe je dat via iemand naar wie mensen luisteren.
In Amerika is General Wesley Clark een dergelijk iemand.
Wesley Kanne Clark (Chicago (Illinois), 23 december 1944) was een generaal voor het Amerikaanse leger
die als Supreme Allied Commander van de NAVO, Operation Allied Force heeft geleid.
Hij heeft een onderscheiden carrière achter de rug in het leger en het Amerikaanse ministerie van defensie.
Clark ging met pensioen als viersterren-generaal en ontving vele Amerikaanse en internationale
onderscheidingen voor zijn dienst. Hij heeft diverse keren op de nominatie gestaan voor
presidentsverkiezingen en is tegenwoordig adviseur van onder andere bedrijven zoals Blackstone.
Ook in Amerika, net zoals in Europa, vinden tegenwoordig op regelmatige basis aanslagen plaats die
worden toegeschreven aan het door het Westen in samenwerking met Israël gecreëerde ISIS.
Generaal Clark werd geïnterviewd door MSNBC naar aanleiding van de zoveelste schietpartij in Amerika
vorige week: De man die donderdag vijf mensen doodschoot bij een marinekantoor in het Amerikaanse
Chattanooga is mogelijke geïnspireerd door jihadistische propaganda. Een bron die dichtbij het onderzoek
naar de schietpartij staat, heeft dat vandaag verklaard.
In het interview met MSNBC zei Generaal Clark het volgende:
“Als deze mensen zijn geradicaliseerd en niet de Verenigde Staten steunen noch loyaal zijn aan ons land
dan is dat in principe prima want dat is hun recht. Het is ons recht en onze plicht om hen af te scheiden van
de normale gemeenschap zolang het conflict duurt”.
Zoals je kunt horen “adviseert” Clarke hun bondgenoten om eveneens harder te gaan optreden tegen
mensen die zijn geradicaliseerd en ze op te sluiten, in Amerika waarschijnlijk in één van de vele FEMA
kampen. Wat Clarke heel duidelijk zegt, is dat Amerika wetten zodanig moet aanpassen dat wanneer de
overheid van mening is dat er burgers zijn die zich bezighouden met “verkeerde gedachten”, men deze van
de straat kan plukken en opsluiten. Mensen die een afwijkende mening hebben van de officiële
overheidsversie dus opsluiten en afzonderen van de rest van de gemeenschap. De video en boodschap van
Generaal Wesley is angstaanjagend en eng omdat het heel duidelijk maakt waar wij naartoe gaan.
De staat (in dit geval het Westen samen met Israël) hebben een vijand gecreëerd (ISIS). Vervolgens gaan
ze de oorlog aan met deze vijand (War on Terror Versie 2.0). Deze zelf gecreëerde vijand voert zelfs
aanvallen uit op het eigen grondgebied (False Flag operaties).
Hiermee hebben we dan het excuus om “geradicaliseerde” burgers aan te pakken. Het begint met moslim
“radicalen” en het eindigt met alle “extremisten” zoals heel duidelijk gemaakt door de Engelse premier
Cameron.
Zoals die van de Engelse premier David Cameron die doodleuk verklaart dat niet gewelddadig net zo
gevaarlijk is als gewelddadig extremisme. Als voorbeeld van dat niet gewelddadige extremisme haalt hij
mensen aan die de officiële versie van gebeurtenissen zoals 9/11, aanslagen in New York, en 7/7, de
aanslagen in de Londense metro, in twijfel durven trekken.
Met andere woorden: Een afwijkende mening van de officiële versie van gebeurtenissen staat gelijk met
extremisme en moet worden aangepakt. Hoelang duurt het nog voordat er straks wetgeving komt die het
strafbaar stelt om bepaalde versies van gebeurtenissen in twijfel te trekken?
De aanval op burgers is echt in volle hevigheid losgebarsten zoals wij schreven in een eerder artikel dit jaar:
Overal ter wereld schrikken mensen eindelijk wakker en zien ze welk soort wetgeving hun overheden er
doorheen weten te drukken naar aanleiding van de eerdere False Flag operaties dit jaar zoals Charlie Hebdo
en uiteraard in Canada zelf.
Dit soort operaties en de daarop volgenden, zoals de schietpartij in Denemarken, zijn uiterst effectief om
angstige bevolkingen volledige controle te laten geven aan een overheid die hier al met smart op zit te
wachten.
Deze laten er dan ook geen gras over groeien en pakken zoveel illegale macht dat diezelfde angstige
mensen toch op het laatste moment wakker schrikken en zich afvragen wat hier in 's hemelsnaam gebeurt?
Ondertussen in Nederland…..
De bevolking lacht, viert vakantie en verbaast zich over dat Sabia ineens zwanger blijkt te zijn. Ultieme
sensatie. Begrijpelijk dat men geen tijd heeft om te zien waar we nu in sneltreinvaart naartoe gaan.
We worden gewaarschuwd aan alle kanten. De vraag is of en wat we ermee gaan doen.
Bron: Liberty Blitzkrieg
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9566:zo-worden-de-fema-kampengevuld&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Tekst VN-resolutie bewijst dat Obama glashard loog over kerndeal met Iran
Kern/wapendeal nu al gebroken: Nieuwe Russische tankvliegtuigen brengen Amsterdam binnen bereik van
Iraanse luchtmacht
De president wiens leugens inmiddels zijn ‘modus operandi’, zijn
‘way of life’ kunnen worden genoemd.
De tekst van de VN-resolutie over de kerndeal die de P5+1
machten met Iran sloten bewijst onomstotelijk dat president Obama
weer eens glashard heeft gelogen. Vorige week pochte Obama
voor de camera’s dat het hem gelukt was om Iran een 8 jaar
durende verlenging van de sancties tegen ballistische
rakettechnologie te doen accepteren. Uit de resolutie blijkt echter
dat die restricties in werkelijkheid helemaal niet aan Iran zijn
opgelegd. Overigens breekt de Islamitische Republiek, gesterkt door de Westerse knieval en Obama’s
leugens, nu al de afspraken van de kern/wapendeal door maar liefst 100 Russische militaire tankvliegtuigen
te bestellen, ongetwijfeld gefinancierd met de miljarden die door het Westen worden vrijgegeven.
Iran wordt slechts ‘opgeroepen’, en nergens toe verplicht
De oude tekst van VN-Veiligheidsraad resolutie 1929 (2010) stelde: ‘ Iran zal geen enkele activiteit
ontplooien aangaande ballistische raketten die kernwapens kunnen vervoeren, inclusief lanceringen waarbij
gebruik wordt gemaakt van deze technologie. Staten zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen om de
voorkomen dat deze technologie of technische assistentie aan Iran wordt gegeven...’
De nieuwe tekst van de reeds aangenomen VN-Veiligheidsraad resolutie 2231 (2015) luidt: ‘Iran wordt
opgeroepen geen enkele activiteit te ontplooien aangaande ballistische raketten die ontworpen zijn om
kernwapens te vervoeren, inclusief lanceringen waarbij deze technologie wordt gebruikt, tot de datum 8 jaar
na de JCPOA Aanvaardingsdag of tot de datum waarop het IAEA een rapport indient waarin de Bredere
Conclusie wordt bevestigd.’
Obama’s leugen
Dit zei Obama in zijn persconferentie vorige week: ‘Maar ik zei tegen onze onderhandelaars dat we –omdat
Iran het vertrouwen heeft geschonden en gezien de onzekerheid van onze bondgenoten in de regio over de
Iraanse activiteiten- voor een langere verlenging van het wapenembargo en het verbod op ballistische
raketten moesten gaan. En dat is ons gelukt.
We hebben vijf jaar waarin volgens deze nieuwe overeenkomst wapens in en uit Iran zijn verboden, en we
hebben acht jaar voor de ballistische raketten.’
Vrijwel onmiddellijk na Obama’s persconferentie ontkenden de hoogste Iraanse politici dat ze zo’n afspraak
hadden gemaakt, en dat ze nergens akkoord hoefden te gaan met restricties op ballistische raketten. Wie
loog er? Washington of Teheran? De VN-resolutie wijst uit dat het Obama was.
What’s new, zullen sommige lezers waarschijnlijk denken, met in het achterhoofd de schier eindeloze stroom
leugens en andere verdraaiingen van de waarheid die we de afgelopen jaren al uit de mond van deze
president hebben gehoord. Het is zelfs Obama’s ‘modus operandi’ geworden, zozeer dat het er inmiddels
sterk op lijkt dat Obama niet eens meer de waarheid lijkt te kunnen spreken.
Amsterdam straks binnen bereik Iraanse bommenwerpers
Iran doet ondertussen wat opperleider Ayatollah Khamenei –en in zijn kielzog tal van andere Iraanse politicivol bravoure openlijk aankondigden, namelijk zich helemaal niets aantrekken van de kern- en wapendeal. Zo
heeft het land vorige week in Rusland een enorme vloot van 100 militaire IL78 MKI tankvliegtuigen besteld.
Elk toestel kan in de lucht 6 tot 8 gevechtsvliegtuigen bijtanken, waardoor de complete Iraanse luchtmacht
een bereik van (vice versa) 7300 kilometer krijgt. Daarmee zouden Iraanse bommenwerpers in theorie
Amsterdam en Londen kunnen bereiken.
Iran en Rusland omzeilen de afspraken in het akkoord door te stellen dat de volledige order van 100
vliegtuigen pas na 2020 kan worden geleverd, dus zodra het 5 jarige wapenembargo is afgelopen. Daarmee
is de transactie technisch gesproken geen schending van de afspraken, maar in de praktijk natuurlijk wel.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry krijgt het deze week erg lastig als hij aan de
Arabische bondgenoten moet uitleggen hoe het kan dat de eerste Iraanse actie na de kern/wapendeal de
aankoop van een enorme vloot tankvliegtuigen is, waarmee Iraanse bommenwerpers alle landen in de regio,
en ver daarbuiten, kunnen treffen. In interviews blijft Kerry echter stug volhouden dat ‘deze overeenkomst de
Golfstaten en de regio veiliger maakt.’ (2)
Xander - , 1) Breitbart, (2) DEBKA
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Tekst-VN-resolutie-bewijst-dat-Obama-glashard-loog-overkerndeal-met-Iran
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Waarom Israël Iran zal bombarderen
(Door: Michael Snyder – Vertaling: E.J. Bron)
Hartelijk bedankt, Barack Obama! Dankzij de
Amerikaanse president is het nog slechts een kwestie
van tijd totdat Israël zich genoodzaakt ziet om met een
gigantische militaire klap op te treden tegen het
atoomprogramma van Iran. Als dat gebeurt, zal Iran
terugslaan, dan zullen er honderden, zo niet duizenden, raketten op
Israël neer regenen. Dat is vermoedelijk het begin van een grote
regionale oorlog in het Nabije Oosten. Deze zou ertoe kunnen leiden dat de hele planeet in chaos verzinkt.
Mocht Obama geprobeerd hebben zo´n scenario te voorkomen, dan is hem dat hopeloos mislukt. Als u het
mij vraagt: het atoomakkoord met Iran is een pure catastrofe. Misschien denkt u daar anders over, misschien
beschouwt u het als de grootste diplomatieke meesterzet aller tijden. Maar dat maakt niet uit.
Uiteindelijk maakt het helemaal niets uit wat u of ik denken. Wil het akkoord enige zin hebben, dan zou het
Israël ervan hebben moeten overtuigen dat Iran zijn streven naar atoomwapens helemaal heeft opgegeven.
De Israëlische minister-president Benjamin Netanyahu heeft gezworen het nooit toe te staan dat Iran de bom
krijgt. Indien nodig zou hij dat met militair geweld verhinderen, aldus Netanyahu.
Dat betekent dat Barack Obama een overeenkomst nodig gehad zou hebben die Israël geruststelt en
tegelijkertijd de Iraniërs tevreden stelt. Dat is weliswaar praktisch onmogelijk, maar alleen dat zou geholpen
hebben om een oorlog te voorkomen. In plaats daarvan echter heeft Obama een overeenkomst getroffen die
in de Israëlische regering met absolute ontsteltenis werd ontvangen. Ze zou “een licence to kill” zijn,
verklaarde minister-president Netanyahu vorige week.
De waarschijnlijkheid dat het tot een oorlog komt, is nu dus blijkbaar duidelijk toegenomen, maar dat
interesseert Obama niet. Hij is er te zeer mee bezig om zichzelf schouderklopjes te geven. En niet alleen
Israëls regering heeft zeer negatief op de overeenkomst gereageerd. Volgens een actuele peiling gelooft
een overweldigende meerderheid van 74% van de Israëli´s niet dat de overeenkomst de Iraniërs er aan zal
hinderen een atoomwapen te bouwen.
Uit een andere peiling blijkt dat 47% van de Israëli´s een militaire aanval op Iran zou goedkeuren. Slechts
35%van de geënquêteerden wees zo´n optreden af.
Uiteraard zou de Israëlische regering Iran liever niet bombarderen. Voordat men het leger inzet, zal dus nu
vast en zeker eerst worden geprobeerd om het akkoord in het Amerikaanse Congres te laten mislukken.
Tegelijkertijd kunnen we er van uitgaan dat het aantal maatregelen tegen Iran´s atoomprogramma zal
toenemen.
Maar uiteindelijk zullen deze stappen zeer waarschijnlijk niet voldoende zijn. Dan zal de Israëlische regering
een beslissing moeten nemen. Wat de Israëli´s op dit moment denken, kan volgens mij heel goed afgelezen
worden aan dit gesprek tussen Netanyahu en Steve Forbes:
Netanyahu: Als de overeenkomst wordt aangenomen, lopen we volgens mij het gevaar dat er oorlog komt.
En het zou de ergste soort oorlog kunnen worden die men zich kan voorstellen. Deze overeenkomst opent
voor Iran namelijk de deuren om niet alleen maar één atoombom te bouwen, maar veel meer. Binnen tien
jaar staat het land het vrij om onbeperkte hoeveelheden uranium te verrijken. En het zal in staat zijn om de
splijtstof voor tientallen bommen, wellicht zelfs honderden, te produceren, die daarna dan kunnen worden
aangebracht op honderden intercontinentale raketten, die het land al bezit.
In het kader van deze overeenkomst zal Iran tussen de 100 en 300 miljard dollar krijgen, waarmee het land
het terrorisme en zijn agressie in de regio kan financieren – alles met het doel om Israël te vernietigen. Met
het oog op de Iraanse voorgeschiedenis wat betreft agressie maakt deze dubbele winst – gegarandeerde
toegang tot een atomair arsenaal en een pot vol geld waarmee men zijn agressieve koers kan voortzetten –
het gevaar van een oorlog, zelfs van een atoomoorlog, duidelijk groter.
Steve Forbes: U roert daar iets heel belangrijks aan. Zelfs als Iran zich aan de overeenkomst houdt,
sowieso een zeer problematisch punt, zal het land in tien jaar een belangrijke globale atoommacht zijn en
over ballistische raketten beschikken.
Netanyahu: Iran produceert ze en weet u wat? Over enkele jaren zullen ze in staat zijn de Amerikaanse
oostkust te bereiken. En daarna iedere plek in de VS. Maar dit akkoord zal het Iran bovendien mogelijk
maken om deze raketten nucleair uit te rusten, met atoombonnen. Ik beschouw het als een enorme fout om
Iran, de grootste sponsor van terrorisme in de wereld, het bezit van atoomwapens toe te staan en het haar
mogelijk te maken zulke wapens in handen te spelen van haar terroristische handlangers. Dat is een grote,
grote fout. Niet alleen Israël en het hele Nabije Oosten worden bedreigd, maar de hele wereld en de VS in
het bijzonder. De moellahs, de dictators in Teheran, noemen ons de kleine satan. Voor hen is Amerika de
grote satan. Zij (Amerika” is hun ultimatieve doelwit en men zou een terreurregime geen
massavernietigingswapens in handen moeten geven. Wat mij betreft is het grootste gevaar waaraan onze
wereld blootstaat een verbinding van de militante islam met atoomwapens. We hebben hier een militant
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islamitische staat – Iran – die zich bewapent met atoomwapens en die bovendien nog gigantische
hoeveelheden geld in handen krijgt. Dat is een fout.
Eén ding is heel duidelijk: zolang Benjamin Netanyahu het voor het zeggen heeft, zal de Israëlische regering
nooit en onder geen enkele omstandigheid toestaan dat Iran zich nucleair bewapent. De overeenkomst, die
Barack Obama zojuist heeft gesloten met Iran, garandeert de Iraniërs toegang tot de atoombom, maar de
regering Obama hoopt blijkbaar dat het daarvoor tot een regimeverandering in Iran zal komen.
Maar alle analisten in het Westen begaan een grote fout als zij de situatie analyseren – ze gaan er namelijk
van uit dat de Iraniërs zich daadwerkelijk aan de overeenkomst zullen houden.
Net zoals de Amerikaanse regering staan ook de Iraniërs erom bekend heel onomwonden te liegen. Zelfs bij
de nu afgesloten onderhandelingen werden ze op liegen betrapt. De Nationale Verzetsraad van Iran kwam
met bewijzen, volgens welke de Iraniërs in een “Lavisan-3” genoemde installatie aan de stadsrand van
Teheran uranium voor het gebruik in atoomwapens zouden verrijken. Maar zelfs nadat deze informatie
bekend werd, zetten de Iraniërs en de regering Obama hun gesprekken gewoon voort alsof de installatie niet
zou bestaan.
Dat toont aan hoe absoluut ondeskundig de regering Obama is. De Iraniërs verborgen dingen en logen ons
recht in ons gezicht voor, nog voordat de onderhandelingen afgesloten waren. En het is absoluut denkbaar
dat Iran al atoomwapens ontwikkeld heeft.
Laten we hopen dat dit niet bevestigd wordt, maar als de berichten over “Lavisan-3” juist zijn, dan zou het
Iraanse atoomprogramma beduidend verder kunnen zijn dan men ons tot nu toe wilde laten geloven. Helaas
geloven de meeste mensen in het Westen nog steeds over Iran wat ze graag willen geloven, in plaats van in
hetgeen de naakte feiten ons ter plaatse vertellen.
Ik denk dat het niet meer lang duurt dat we een soort “veroorzaker” zullen meemaken die de Israëlische
regering ertoe beweegt om uiteindelijk toch een grote militaire aanval op het Iraanse atoomprogramma uit te
voeren. Israël staat bekend om zulke aanvallen en het leger van het land bereid zich al langere tijd op een
dergelijke aanval voor. Hier een gedeelte uit een actueel artikel van Joel C. Rosenberg:
“Al tweemaal heeft Israël met militaire verrassingsaanvallen buitenlandse atoomprogramma´s uitgeschakeld.
In 1981 vernietigde de Israëlische luchtmacht de atoominstallaties van Irak, in 2007 vielen de Israëli´s een
Syrische atoominstallatie aan en vernietigden deze. De installatie was gebouwd met hulp van de NoordKoreanen. Een aanval op de Iraanse installaties zou een duidelijk complexere missie vormen. De te
verwachten vergeldingsmaatregelen zouden van vreselijke omvang kunnen zijn. en desondanks: de Israëli´s
zijn zonder twijfel in staat om dat te doen wat zij moeten doen en ze hebben zich al jarenlang op dit moment
voorbereid. Gezien de voorgeschiedenis van Israël zal de leiding van het land wellicht tot de overtuiging
komen geen andere keuze dan een aanval op Iran te hebben.”
En alleen omdat Iran een “overeenkomst” met ons heeft gesloten, moet het Amerikaanse volk niet denken
dat we nu opeens “vrienden” met de Iraanse regering zouden zijn. Onlangs nog heeft de Iraanse president
een optocht door de straten van Teheran aangevoerd, waarbij de massa´s “Dood aan Amerika!” riepen.
“Nog terwijl er aan de onderhandelingstafel steeds meer concessies werden gedaan aan Iran, voerde de
Iraanse president Hassan Rouhani een haatmars door de straten van Teheran aan. De massa´s riepen:
´Dood aan Amerika! Dood aan Israël!´”, zei minister-president Netanyahu maandag voor de Knesset, het
Israëlische parlement. Hij beschreef de “Al-Quds dag” die onlangs plaatsvond, een Iraanse feestdag, waarop
de bevrijding van Israël geëist wordt.
Dood aan Amerika. Dood aan Israël – wat een verschrikkelijke eis. Ik ben zeer pro-Israëlisch ingesteld, maar
ik zou Iran nooit dood wensen. De leden van het Iraanse volk werken hard, zorgen voor hun families, en de
meeste mensen daar willen vrede.
Helaas wordt Iran echter door een kader radicaalislamitische hardhoofden geleid, dat ervan bezeten is Israël
van de aardbodem te laten verdwijnen. Israël en Iran leven al lang in onmin met elkaar, de tijd begint te
dringen. Er komt een oorlog op het Nabije oosten af en hij zal absoluut gruwelijk zijn.
Bron: http://info.kopp-verlag.de
Auteur: Michael Snyder. Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
https://ejbron.wordpress.com/2015/07/22/waarom-israel-iran-zal-bombarderen/
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Inflatie naar 22,5%, werkeloosheid 29%
Drama prognose voor Grieken: Inflatie naar 22,5%, werkeloosheid 29%
Nieuwe hoofdeconoom IMF (oud adviseur van Obama): Duitse
blok moet staatsschulden van heel Zuid Europa overnemen
De Amerikaanse mega investeringsbank Citi voorspelt in een
nieuwe prognose een afschrikwekkende toekomst voor de
Grieken. Als het land inderdaad de eurozone blijft, zoals de
Troika wil, dan zal de inflatie in 2017 naar 22,5% en de
werkeloosheid naar 29% stijgen. De complete Griekse
samenleving zal dan in nog veel grotere ellende terechtkomen
dan nu al het geval is. De Amerikanen zien dan ook maar één
oplossing: de Griekse schulden moeten worden kwijtgescholden. Dat gaat de Nederlandse belastingbetalers
minimaal € 25 miljard kosten – maar vermoedelijk nog veel meer, zeker als daarna ook Italië, Spanje en
Frankrijk dezelfde behandeling gaan eisen.
e
De politici van de eurozone hebben na het besluit om de Grieken een 3 bailout pakket à € 86 miljard te
geven – volgens de meeste economen bij lange na nog niet genoeg – beweerd dat er beslist geen
schuldenkwijtschelding zal komen.
Toch is dat precies wat het IMF al langere tijd eist, en wat veel economen buiten en inmiddels ook binnen de
eurozone voor onvermijdelijk houden. Het IMF wil de Grieken alleen nieuwe kredieten geven als de
eurozone alsnog besluit hun schulden (deels) kwijt te schelden.
Hoofdeconoom IMF: Duitse blok moet alle staatsschulden overnemen
De nieuwe hoofdeconoom van het IMF, Maurice Obstfeld, is een voormalige adviseur van president Obama
en vindt zelfs dat Duitsland –en in bredere zin het Duitse blok, dus met Nederland, Finland en Oostenrijkallestaatsschulden van heel Zuid Europa moet overnemen. Dus niet alleen van Griekenland, maar ook van
de andere feitelijk bankroete landen Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk.
Laat dat nu exact zijn waar de eurocraten in Brussel en Frankfurt al jaren doelbewust op aansturen. Men
noemt dat ‘gemeenschappelijke’ staatsschulden, maar in werkelijkheid komt het erop neer dat het financieel
gezonde Noorden permanent de torenhoge uitgaven en schulden van Zuid ‘mag’ financieren, wat zeer ten
koste van onze welvaart zal gaan.
22,5% inflatie; 29% werkeloosheid; 235% schulden
In de eurozone, en zonder kwijtschelding, is het sowieso definitief einde verhaal voor Griekenland. De
schulden zullen in 2017 naar 235% van het BNP stijgen. Nog maar enkele maanden geleden gingen het IMF
en de EU uit van 179%, overigens ook al een onhoudbaar hoog en dus nooit meer af te lossen percentage.
Daarnaast komt de werkeloosheid uit op 29% en stijgt de inflatie naar een duizelingwekkende 22,5%.
Citi verwacht dan ook nog deze herfst grote sociale onrust in Griekenland als de kapitaalcontroles die er nu
zijn niet snel worden opgeheven. Dat zou echter heel lastig kunnen worden, want de Griekse banken kunnen
via het ESM pas op zijn vroegst in 2016 aan nieuw kapitaal geholpen worden. Tot die tijd zijn die afhankelijk
van de ELA noodkredieten van de ECB.
Griekenland kan onmogelijk in eurozone blijven
Deze cijfers laten maar één ding zien, en dat is dat Griekenland onmogelijk in de eurozone kan blijven.
Gisteren berichtten we dat 71% van een groot aantal toonaangevende economen verwacht dat het land eind
2016 alsnog uit de euro zal moeten.
Dat betekent feitelijk een schuldenkwijtschelding van 100%. De € 86 miljard die het land zojuist heeft
gekregen, zijn dan voorgoed verdwenen, net als de € 240 miljard van de eerste twee bailout pakketten. En
dan hebben we het nog niet eens over de vele andere vormen van hulp en financiering die het land kreeg en
nog zal krijgen.
Bij elkaar hebben we het over vele honderden miljarden euro’s Europees belastinggeld, waarvan minimaal €
25 miljard afkomstig zal zijn uit Nederland – maar volgens sommige onafhankelijke schattingen mogelijk
zelfs het dubbele.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Drama-prognose-voor-Grieken-Inflatie-naar-225-werkeloosheid-29
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De grootste oplichting in de geschiedenis van de mensheid
We zijn iets over de helft van dit bijzondere jaar waarin we in de
tweede periode nog grotere veranderingen zullen meemaken dan tot
nu toe.
Wat zich voor onze ogen ontvouwt, is een klimaatoplichting van
ongekende omvang waarvan wordt gepoogd deze zoveel mogelijk uit
het zicht van de mensheid te houden tot het punt dat we niet meer
terug kunnen.
Als voorloper op de grote klimaatconferentie in Parijs aankomende
december, was er afgelopen week een kleinere vierdaagse
conferentie over het klimaat, eveneens in Parijs, waarbij we een
voorproefje kregen van wat ons in december te wachten staat.
De klimaatconferentie van Parijs 2015 (officiëel: United Nations Climate Change Conference), ook wel
COP21 of CMP11, is een klimaatconferentie van het UNFCCC (United Nations Framework Convention on
Climate Change), die plaatsvindt van 30 november tot 11 december 2015 in de Franse hoofdstad Parijs. Dit
is de 21e jaarlijkse vergadering van de Conference of the Parties (vandaar COP 21), en de 11e sessie van
de Meeting of the Parties (CMP 11) van het Kyoto-protocol uit 1997. De klimaatconferenties steunen mede
op de conclusies van het IPCC, het wetenschappelijk comité van de Verenigde Naties.
Michael Murphey, die zich al langere tijd met geo-engineering bezighoudt, bezocht afgelopen week de
vierdaagse conferentie in Parijs, sprak met mensen en is zich een hoedje geschrokken.
Michael is onder andere verantwoordelijk voor de bekende docu-film “Why in the world are they spraying?”
en sprak in Parijs klimaatwetenschappers aan met de vraag of ze bij de berekeningen van hun modellen
rekening hadden gehouden met geo-engineering of zoals het ook in de volksmond wordt genoemd,
chemtrails.
Het antwoord was, vrij voorspelbaar, ontkennend. Iets dat Michael wél ontdekte was wat de werkelijke
agenda is achter de niet bestaande klimaatopwarming.
Michael Murphy is geschrokken want hij had zich waarschijnlijk niet gerealiseerd hoe dicht we bij een
éénwereldregering, The New World Order, zijn aanbeland.
Wij schrijven al jaren over de illustere Agenda 21 en hoe binnen het kader van dit programma aanstaande
september feitelijk de nieuwe wereldregering zal worden aangekondigd, zoals wij eerder schreven:
Het wordt allemaal verkocht als prachtig en als dé oplossing en op het eerste gezicht lijken een aantal
dingen ook best redelijk totdat je beseft dat het werkelijk ieder aspect van het leven aangaat wat centraal
geregeld zal worden.
De lijst in samengevat in 17 doelstellingen en wanneer je die bekijkt dan begrijp je dat dit het raamwerk is
voor de nieuwe wereldregering.
Iedereen die nog niet weet wat die Agenda 21 precies inhoudt, raden wij aan een eerder artikel te lezen. In
het verhaal van vandaag is het volgende uit die Agenda 21 heel belangrijk:
Het is een onvoorstelbaar slim plan, laten we dat vooropstellen. De clou zit hem namelijk in het feit dat
iedereen die op aarde leeft, invloed uitoefent op zijn of haar omgeving en daardoor valt onder de wereldwijde
regelgeving van Agenda 21. Daardoor kan iedere activiteit van ieder persoon op deze wereld in een
categorie worden gerangschikt onder het kopje: duurzame ontwikkeling.
Het instrument dat men zal aangrijpen om die Agenda 21, die nieuwe wereldregering, heel snel gestalte te
geven, is de niet-bestaande klimaatopwarming en de mogelijkheden die men heeft om in dat kader allerlei
verplichtingen, betalingen en beperkingen op te leggen aan landen, steden, gemeentes en individuele
burgers.
Ondanks dat er dus net bekend is gemaakt dat er de afgelopen 22 jaar
géén stijging van de temperatuur op aarde is geweest die zou wijzen op
opwarming, wordt die niet-bestaande opwarming, die dan door de mens
zou zijn veroorzaakt, gebruikt om de felbegeerde nieuwe wereldregering
te installeren.
De manier waarop de mens die opwarming dan zou veroorzaken is via
CO2 uitstoot oftewel koolstofdioxide.
Omdat ieder levend wezen op aarde CO2 uitstoot, is ook ieder mens op
aarde te “pakken” onder de noemer van deze mega-oplichting van de
wereldbevolking.
Op het moment dat je begint met ademen, begin je ook met de uitstoot
van CO2 en als volwassene stoot je ongeveer een kilo per uur uit en dus
ben je een behoorlijke belasting voor het milieu en medeverantwoordelijk voor de opwarming.
De Jezuïet in het Vaticaan is ingeschakeld om vooral de Derde Wereldlanden zo gek te krijgen dat ze in
september massaal meegaan in deze oplichting.
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Het woord waarmee ze hele wereld zand in de ogen strooien en wat zo mogelijk het meest lelijke is
geworden in onze Nederlandse taal, is de term “duurzaam”. Overal kom je het tegen. Nu zie je het al veel,
maar dit is slechts het begin. Het hersenspoelen van de bevolking is in volle ernst begonnen en in
september zal de nieuwe grondwet van de wereldregering door de VN worden aangenomen. Vanuit die
grondwet zullen er in december in Parijs allerlei klimaatovereenkomsten worden getekend, waarbij landen,
steden en burgers aan banden zullen worden gelegd.
Omdat het voor de NWO planners steeds moeilijker wordt om te praten over wereldwijde opwarming, die is
er namelijk simpelweg niet, wordt het accent steeds meer gelegd op klimaatverandering. Dát is er namelijk
wel degelijk.
De meningen over waardoor die klimaatveranderingen worden veroorzaakt verschillen nogal, maar niet door
de CO2 die jij uitstoot, zoveel is zeker.
Wat absoluut wel een rol speelt, zijn zaken zoals HAARP en uiteraard geo-engineering (manipulatie van het
weer). Voor in ieder geval een deel zijn de klimaatveranderingen hier aan toe te schrijven. En dus is het
logisch dat dit wordt ontkend wanneer een Michael Murphy daar in Parijs navraag naar doet.
Men zal in december een overeenkomst gaan tekenen in Parijs waarbij afspraken gemaakt zullen worden ter
vermindering van CO2 uitstoot door landen, bedrijven en burgers.
Als kletsverhaal zal worden opgehangen dat aan alles en iedereen beperkingen zullen worden opgelegd om
de CO2 uitstoot zodanig te verminderen dat de temperatuur op aarde met twee graden Celsius zal dalen.
Niet alleen zal dit kapitalen aan extra belastinggeld opleveren voor de elite, voor het grootste deel opgehoest
door de nu heel snel verdwijnende middenklasse, maar het wordt ook de perfecte manier om wereldwijd de
burger te kunnen controleren.
Het is niet voor niets dat er nu overal slimme meters worden geïnstalleerd en er steeds meer sprake is van
“black boxes” in auto’s. Dit zijn straks de (verplichte!) middelen waarmee de burger wordt gecontroleerd en
hoe er automatisch een bedrag van je bankrekening wordt gefietst omdat je bijvoorbeeld een licht hebt laten
branden terwijl je op stap was en dat is uiteraard geen duurzaam gedrag, wat zal worden bestraft.
Er zal worden vastgesteld wat het aantal kilometers is dat jij nog mag rijden om duurzaam te blijven. Kom je
daar overheen dan zul je onmiddellijk moeten betalen. Daar zal de nodige dwang in worden toegepast en als
je probeert niet mee te doen, zul je als asociaal worden bestempeld en zwaar beboet.
Wat heel duidelijk werd op de conferentie in Parijs, volgens Murphy, is dat er werd gezegd dat er een “global
problem” (wereldwijd probleem) is wat vraagt om een “global solution” (wereldwijde oplossing).
Ze hebben gekozen voor CO2 als “probleem” om de eenvoudige reden dat dit een integraal onderdeel vormt
van het leven op onze planeet. Alles en iedereen laat een CO2 “voetafdruk” na en is dus op die manier ook
te vangen binnen deze regelgeving.
Dit jaar zullen wij waarschijnlijk de grootste veranderingen ooit meemaken in ons leven. Alles wat wij tot nu
toe “normaal” vinden, zal veranderen.
Dit is bij verre de grootste oplichting óóit in de geschiedenis van de ons bekende mensheid. Het is een alles
of niets offensief om nu eindelijk die wereldregering te installeren.
De klok staat nu werkelijk op 1 seconde voor twaalf. Het gevoel dat we hier drastisch iets tegen moeten
doen, groeit met de minuut. Ideeën?
Bron: State of the Nation
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9568:de-grootste-oplichting-in-degeschiedenis-van-de-mensheid&catid=20:het-complot&Itemid=33

Supersnel netwerk voor anoniem internetten voorgesteld
Wetenschappers hebben een supersnel netwerk onthuld waarmee gebruikers anoniem kunnen internetten
en dat massasurveillance moet tegengaan. Het netwerk heet HORNET (pdf), wat staat voor High-speed
Onion Routing at the Network Layer. Doordat het op de netwerklaag draait zijn er volgens de
wetenschappers allerlei toepassingen mogelijk. Om de privacy van gebruikers te beschermen wordt er van
symmetrische cryptografie gebruik gemaakt. Het doet dit op zo'n manier dat de HORNET-nodes, de
computers waar het netwerk uit bestaat, met een snelheid van 93Gb/s verkeer kunnen verwerken.
Omdat de snelheid van het Tor-netwerk te wensen over kan laten is volgens de wetenschappers Tor prima
geschikt voor anonieme communicatie, maar zijn de schaalbaarheid en prestaties van het netwerk een
probleem. De wetenschappers keken dan ook naar een oplossing die wel schaalbaar is. In het geval van
HORNET moeten de nodes in het midden van het netwerk minder informatie over de verbinding opslaan,
waardoor ze in theorie sneller verkeer kunnen uitwisselen.
Vooralsnog is er echter alleen het paper waarin de wetenschappers het nieuwe anonimiteitsnetwerk
beschrijven.
Alles bij de bron; Security
http://privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/internet-en-telecommunicatie/afluisteren-en-internettaps/15310supersnel-netwerk-voor-anoniem-internetten-voorgesteld.html
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Zwitserland: Zürich trekt de stekker uit de islamitische kleuterschool
De autoriteiten in Zürich hebben geweigerd
toestemming te geven aan een islamitische
kleuterschool, uit angst dat deze “te religieus” zou
kunnen worden. De beslissing is opnieuw een
tegenvaller voor devereniging Al Huda, die gehoopt had
een private kleuterschool voor 15-20 kinderen in een
woning in het stadsdeel Volketswil in Zürich op te
richten.
De autoriteiten van het kanton Zürich hadden daarvoor ook al de plannen van Al Huda afgekeurd om twee
personeelsleden aan te stellen, een leraar Arabisch in deeltijd en een koran-leraar in deeltijd. De beslissing,
die juridisch niet bindend is, zegt dat de “duidelijke grenzen” tussen de seculiere en de religieuze leer op de
kleuterschool zouden ontbreken.
Het niet onaanzienlijke gevaar zou bestaan dat de islamitische oriëntering van de school niet zou voldoen
aan de seculiere doelstellingen van de Zwitserse scholen, aldus de beslissing. Het tribunaal was eveneens
bezorgd over mogelijke verbindingen tussen Al Huda en de Islamitische Centrale Raad van Zwitserland
(ICCS).
Bron: http://de.europenews.dk ; Bron oorspronkelijk artikel: www.thelocal.ch
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
https://ejbron.wordpress.com/2015/07/23/zwitserland-zurich-trekt-de-stekker-uit-de-islamitischekleuterschool/

Polen en Tsjechië: Geen toetreding tot de euro
Tsjechische bankbiljetten
Gezien de aanhoudende eurocrisis en de nieuwe
betaling van miljarden aan het bankroete Griekenland
hebben Polen en Tsjechië aangekondigd niet
automatisch te willen toetreden tot de eurozone. Polen
wil een referendum houden over de invoering, Tsjechië
is absoluut niet bereid om voor 2020 toe te treden tot de
muntunie.
Na het derde hulppakket voor Griekenland is het voor
Ifo-chef Hans-Werner Sinn eens temeer duidelijk dat de eurozone zich tot een transferunie heeft ontwikkeld.
Voor landen zoals Polen en Tsjechië is de toetreding tot de eurozone onaantrekkelijk geworden, aldus Sinn
tegenover de “Wirtschaftswoche”.
Polen en Tsjechië zullen nu eerst vast en zeker niet toetreden, aldus Sinn. Ook Groot-Brittannië zal zich
waarschijnlijk helemaal afkeren. Griekenland kreeg door het derde reddingspakket in plaats van de
oorspronkelijke 53 miljard euro in werkelijkheid nog eens 86 miljard euro.
De beslissing moet een beslissing van de natie zijn
Sinn lijkt het bij het rechte eind te hebben met zijn inschatting. Zoals de adviseur buitenlandse politiek van de
Poolse president Andrzej Duda, Krzysztof Szczerski, meedeelt, zal Polen, de op vijf na grootste economie
binnen de EU, een referendum over de toetreding tot de euro houden. “De beslissing om te stoppen met de
eigen munt moet de beslissing van de natie zijn”, aldus Szczerski en brengt volgens de “Deutsche
Wirtschafts Nachrichten” zodoende tot uiting dat de toetreding tot de euro geen automatisch proces voor
Polen zou zijn.
De adviseur buitenlandse politiek van de Poolse president zei dat een invoering van de euro onder Duda
sowieso “zinloos” zou zijn, omdat deze bekend zou staan als een euroscepticus.
Dat kan men van de Tsjechische belastingbetalers niet verlangen
De Tsjechische president Miloš Zeman ziet volgens “Börse-online” in de Griekenland-crisis een hindernis
voor een spoedige invoering van de euro in zijn land. De financiële situatie van Griekenland zou niet
bevorderlijk zijn voor de toetreding van Tsjechië, omdat het land dan als lid van de eurozone zou moeten
betalen voor Griekse schulden, legde de regeringswoordvoerder dinsdag het standpunt van Zeman uit. Dat
zou men niet van de Tsjechische belastingbetalers kunnen verlangen.
De econoom Zeman beschouwt een uittreding uit de euro van Griekenland als een “verstandige oplossing”.
De centrumlinkse regering in Praag wil de gemeenschappelijke munt op z´n vroegst in het jaar 2020
invoeren.
Bron: www.blu-news.org ; Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
https://ejbron.wordpress.com/2015/07/23/polen-en-tsjechie-geen-toetreding-tot-de-euro/
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Prikbord nr. 445 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Domme vergelijking.
Prins (Tel. 22/7) vergelijkt het huidige gelukzoekersprobleem met Belgische vluchtelingen in de Eerste
Wereldoorlog. Doch die vluchtten destijds voor een echte oorlog, kwamen niet om te blijven en hadden niet
het recht de hele familie te laten overkomen in het kader van ‘gezinshereniging’. Bovendien was de opvang
toen ook een probleem: armoedige barakken, verveling, kosten en scholing. Dat werd destijds grotendeels
‘opgelost’, net als hier voor ruim 3 miljoen (voormalige) allochtonen en de honderdduizenden nieuwe
gastarbeiders uit EU-landen. Maar er zijn nu al miljoenen onderweg naar Europa dan wel illegaal aanwezig,
die juist worden aangelokt door het slappe, linkse beleid. Ook in Duitsland waar nog enige werkgelegenheid
is, geldt inmiddels: genoeg is genoeg. En hoe de samenleving kan worden ontwricht, blijkt niet alleen uit de
confrontaties tussen voor- en tegenstanders, maar ook uit de situatie in Groot-Brittannië, Noorwegen en
Zweden.
Kinderroof
In Duitsland zijn inmiddels ruim honderd kinderen spoorloos verdwenen. Soms wordt er een vermoord
teruggevonden, doch in vele gevallen leveren grote zoekacties niets op. De vraag is of ouders zich van de
gevaren voldoende bewust zijn en ook durven controleren, indien er iets vreemds voorvalt met het kind van
een ander. Want alleen vertrouwen op de camera bij een speelplaats blijkt volstrekt ontoereikend.
Machtsgreep
Er begint zich binnen de EU een machtsgreep af te tekenen, waarbij Duitsland en Frankrijk het beleid
bepalen. Hun invloed is al zo groot dat we ‘gedwongen’ worden miljarden uit te geven om het gezicht van de
Brusselse elite te redden, doch de Grieken zijn niet te redden. Wat daar werkelijk aan de hand is, wordt door
de meeste media verzwegen.
Rabobank
Ondernemers die zich door de ‘deskundigen’ van een bank laten adviseren, zouden zich eens moeten
verdiepen in de dossiers van vele gefailleerden die soms ook hun privé vermogen verloren, van de SNSbank en van de Rabobank die het stadion Galgenwaard medefinancierde. In het laatste geval zijn meerdere
banken hun (tientallen) miljoenen kwijt, net als de gemeente Utrecht. Indien het privé vermogen van de
verantwoordelijken als onderpand was gebruikt, zouden hun dubieuze beslissingen heel anders zijn
uitgevallen.
Gezichtsverlies of schadevergoeding
Dat het rechtssysteem in bepaalde EU-landen niet deugt – waaronder Duitsland, Spanje, Polen en
Roemenië – is niets nieuws. Doch het laten verdwijnen van ontlastend bewijs bij een vermeende verkrachter,
komt toch niet dagelijks voor. In het door en door corrupte Spanje is de rechterlijke macht kennelijk beducht
voor (nog meer) gezichtsverlies of voor een pittige schadeclaim, indien het slachtoffer van een mogelijk
onterechte gevangenisstraf na 12 jaar moet worden vrijgelaten. Italië en Tsjechië hadden de naam, maar er
zijn meer landen die nooit tot de EU toegelaten hadden mogen worden vanwege het gebrek aan integriteit bij
de rechterlijke macht en het OM.
Verloren generatie
De overheid zou 100.000 ‘zwerfjongeren’ in de steek laten door de eerste 8 weken na een aanvraag geen
uitkering te verstrekken. Men mag toch verwachten dat ook voor hen tenminste de brood-bed-enbadregeling geldt. Nu raken ze in die periode naar verluidt hun huisvesting kwijt en leven dan op straat. En
dan zijn de instanties het zicht op hen kwijt, zodat ze geen uitkering hoeven te betalen. Wat intussen al die
jongerenwerkers en andere begeleidingsinstanties doen is een raadsel.
Een merkwaardig verhaal dus, gelet op de miljoenen aan uitkeringen die ten onrechte werden betaald en op
de verplichting tot noodopvang. Met name, omdat deze methode als pressiemiddel wordt gebruikt om de
jongere te dwingen een keuze te maken tussen een opleiding of een baan. Het bewijs dat deze methode
werkt is er kennelijk niet, waardoor sommige klokkenluiders al spreken van een ‘verloren generatie’. Een
beetje overdreven, want ook na een opleiding is die baan er niet en dan zouden er 600.000 werklozen hier
tot die generatie behoren? Ons land is overbevolkt en dan krijg je te maken met dezelfde verschijnselen als
in nieuwe ontwikkelingslanden zoals Griekenland en Spanje.
Vierdaagse
De Vierdaagse bestaat uit traditie, sfeer, muziek, echte mensen en een geweldige (vrijwilligers)organisatie.
Waarom dan de vertrouwde stempelkaarten vervangen door elektronica die bovendien niet goed werkt? Het
e
is al triest dat er op valsspelers moet worden gecontroleerd en dat sommigen er bij de 100 een
internationaal spectakel van willen maken, waar het om een vooral nationaal sportevenement gaat, dat
draait om de deelnemers en gelukkig nog steeds niet om bobo’s, zelfpromotie en geld.
http://boinnk.nl/95499/prikbord-nr-445-van-columnist-leo-j-j-dorrestijn/

NIEUWSBRIEF 228 – 26 JULI 2015 – PAG. 35

Studie haalt nut mammografie onderuit
(Health Bytes) Eén van de grootste en nauwkeurigste onderzoeken naar mammografieën heeft twijfels doen
ontstaan over het nut van de screening bij vrouwen. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het
wetenschappelijke tijdschrift British Medical Journal.
Aan de studie, die over 25 jaar werd gespreid, namen zo’n 90.000 vrouwen tussen 40 en 59 jaar deel. De
vrouwen werden in twee groepen verdeeld: de ene helft ging ieder jaar bij de dokter langs voor een
mammografie, de andere helft voerde zelf borstonderzoeken uit.
Wetenschappers stelden vast dat in beide groepen evenveel vrouwen aan borstkanker waren overleden. In
de mammografiegroep werden bovendien meer dan honderd kankers vastgesteld die kunnen worden
toegeschreven aan overdiagnose.
De Canadese onderzoekers tonen aan dat heel wat vrouwen onnodig operaties, chemotherapie en
bestraling hebben ondergaan. Een mammografie pikt ook kleine kankerhaarden op die nooit groter worden
of uitzaaien. Die zijn totaal ongevaarlijk, aldus huisarts Ann Van den Bruel. Volgens haar krijgen drie tot 14
op de 1000 vrouwen een onnodige diagnose en behandeling.
Ook het Canadese team wetenschappers erkent dat veel kankers langzaam of helemaal niet groeien en
geen behandeling vereisen. Sommige kankersoorten verdwijnen vanzelf, maar dat kunnen dokters na de
diagnose niet bepalen en dus worden ze allemaal behandeld.
Het gevaar hiervan is dat mammografieën het uiteindelijke aantal sterfgevallen niet terugdringen, maar het
aantal diagnoses opdrijven en tot onnodige behandelingen leiden. Bovendien kunnen röntgenstralen van de
mammografie zelf borstkanker veroorzaken. Meer dan 90 procent van de Europese vrouwen tussen 50 en
69 jaar heeft al minstens één mammografie gehad.
De American Cancer Society zal het onderzoek dit jaar opnemen in een officiële herziening van haar
richtlijnen. Zwitserland is voorlopig het enige land waar wordt aangestuurd op minder screenings. (Bron
artikel: Standaard)
Bron: Health Bytes
http://www.earth-matters.nl/13/11284/grenswetenschap/studie-haalt-nut-mammografie-onderuit.html

ADHD bestaat niet: Waarom Franse kinderen geen ADHD hebben
In de VS is tenminste negen procent van de kinderen gediagnosticeerd met ADHD. Ze krijgen verschillende
medicijnen voorgeschreven. In Nederland lijdt drie tot vijf procent van de kinderen aan ADHD.
Ons onderwijssysteem is erg gedateerd. Leraren zouden kinderen moeten ondersteunen bij wat ze willen
doen in hun leven. Kinderen zouden niet gedwongen moeten worden om de hele dag in een klaslokaal te
zitten.
Het onderliggende probleem
In Frankrijk heeft minder dan 0,5 procent van de kinderen ADHD. Hoe komt dat? Amerikaanse
kinderpsychiaters zien ADHD als een biologische aandoening: het draait allemaal om de neuronen die in je
brein vuren en niet om je omgeving of sociale situaties. Dit is absurd omdat de manier waarop je reageert op
de realiteit bepaalt hoe je brein functioneert, hoe informatie wordt verwerkt en welke stofjes er worden
aangemaakt. Volgens Franse kinderpsychiaters is ADHD juist gelinkt aan psychosociale en situationele
oorzaken. In plaats van het voorschrijven van medicijnen, richten ze zich op de gedragsproblemen en
zoeken ze naar het onderliggende probleem.
Voeding en leefstijl
Het probleem bestaat niet in het kinderbrein, maar moet in een sociale context worden gezien. Ze
behandelen kinderen met verschillende vormen van therapie. In Frankrijk komen steeds minder kinderen in
aanmerking voor de diagnose ADHD. In de VS en andere landen wordt normaal kindergedrag gezien als iets
wat moet worden behandeld met medicijnen.
In Frankrijk wordt de focus vooral gelegd op veranderingen op het gebied van voeding en leefstijl. Er komt
steeds meer bewijs dat additieven als aspartaam, kunstmatige smaak- en kleurstoffen, conserveermiddelen
en ggo’s kunnen bijdragen aan deze ‘aandoening’.
De bedenker van ADHD zou bovendien hebben toegegeven dat het een fictieve ziekte is. En dus verdoven
we het brein van onze kinderen met medicijnen als Ritalin en Concerta in de hoop ze te kalmeren. Kinderen
moeten juist in het rond kunnen rennen en druk zijn. Ze moeten hun energie kwijt. We brengen te veel
schade toe aan onze jongere generaties.
[The Spirit Science]
http://www.ninefornews.nl/adhd-bestaat-niet-waarom-franse-kinderen-geen-adhd-hebben/
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Wat is er aan de hand in China : een capital outflow?
Zo op het oog lijkt het alsof het ingrijpen door de Chinese overheid op
de aandelenbeurs een positief effect heeft gehad.
Niets is echter minder waar en in de achtergrond verkoopt het land
als een bezetene hun Amerikaanse staatsobligaties.
Wanneer de overheid een pistool op je slaap zet en dreigt de trekker
over te halen wanneer jij je aandelen wilt verkopen dan zeg je tegen
iedereen dat je heel graag je aandelen wilt houden omdat je alle
vertrouwen hebt in de Chinese economie.
Dat is ongeveer de reden dat de beurs in China niet nog verder naar beneden is geduikeld sinds die eerder
deze maand in een vrije val terecht was gekomen.
Ook nu ziet het er allesbehalve rooskleurig uit als we kijken naar de beurs van Shanghai over de afgelopen
maand.
Zoals dat gaat met aandelen heb je altijd veel en grote
verliezers in bovenstaand scenario. Mensen die allerlei
verplichtingen zijn aangegaan, zoals het leveren van
aandelen op een bepaalde dag tegen een bepaalde
prijs en nu het geld niet hebben om aan dit soort
verplichtingen te voldoen.
Daarmee heeft China nu ineens te maken met een voor
hen eigenlijk onbekend kenmerk van een kapitalistische
staat; het in gebreke blijven of het niet betalen van
schulden.
De overheid gaat deze lieden aanpakken want het is hen met onmiddellijke ingang verboden om nog langer
metde hoge snelheidstrein te reizen. Dat zal ze leren.
Er is echter iets anders aan de hand in China. Iets waardoor het lijkt alsof het land wordt gedwongen in
sneltreinvaart Amerikaanse staatsobligaties te verkopen omdat er cash nodig is.
Zelfs Goldman Sachs, de bank die ongeveer de halve wereld onder controle heeft, staat in dit geval volledig
met de mond vol tanden en heeft geen idee wat China bezielt.
In het eerste kwartaal van dit jaar heeft China voor ongeveer 143 miljard Dollar aan Amerikaanse
staatspapieren gedumpt en volgens JP Morgan heeft het land gedurende de laatste vijf kwartalen te maken
met een zogenaamde capital outflow van zo’n 520 miljard Dollar.
Capital outflow is een economische uitdrukking die wordt gebruikt om te omschrijving dat kapitaal een
bepaalde economie verlaat.
Het wordt nooit gezien als een positief teken en is meestal een indicatie van een groter onderliggend
probleem. Daarom wordt nu ook gezegd dat wat er gebeurt met de beurs niets anders is dan een
afleidingsmanoeuvre.
Wat we zien, is vooral ook onlogisch omdat het land officiëel de eerste helft van dit jaar een
handelsoverschot had van 260 miljard Euro.
Al jarenlang wordt er gespeculeerd over dat China af wil van hun Amerikaanse schuldpapieren, maar waar
het nu op lijkt, is dat China wordt gedwongen om een capital outflow te financieren die zo groot is dat dit nog
nooit eerder in de geschiedenis is voorgekomen.
Kortom, er is waarschijnlijk veel meer aan de hand in China dan wij op dit moment weten en aangezien alles
zich op wereldwijd niveau afspeelt vandaag de dag zullen de Chinese problemen niet beperkt blijven tot dat
land.
Daarnaast is natuurlijk de vraag hoeveel meer Amerikaans schuldpapier China op de markt kan dumpen
voordat mensen eindelijk massaal wakker worden. Wie gaat bovendien al die obligaties kopen? We praten
namelijk niet over een paar miljard, maar vele miljarden.
"Probleempje" dus ook weer voor de Federal Reserve die binnenkort de drukpersen wel weer zal aanzetten
om Dollars bij te drukken.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9573:wat-is-er-aan-de-hand-inchina&catid=15:financieel&Itemid=28
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Global warming onderzoek uitgesteld vanwege ijs
De ijscondities in het Canadese noordelijke poolgebied zijn volgens de
kustwacht de afgelopen twintig jaar niet zo slecht geweest.
Daarom moet de ijsbreker die zou worden gebruikt voor onderzoek naar
wereldwijde opwarming acuut worden ingezet om vastgelopen schepen uit
het ijs te redden.
Zoals we eerder deze week schreven bevinden wij ons nu in de periode dat
de bevolking moet worden gehersenspoeld in de aanloop naar de serieuze klimaatmaatregelen, later dit jaar.
Bij dat hersenspoelen treedt altijd één element op de voorgrond en dat is de factor angst. Hoe banger men
de mensheid kan maken, des te gemakkelijker accepteren zij straks de invoering van de New World Order.
Daarom propageerde Al Gore al in 2008 dat er vijf jaar later geen ijs meer zou zijn in het noordelijk
poolgebied, andere “wetenschappers” in 2012 toen er behoorlijk wat ijs was gesmolten, dat er in 2016 geen
poolijs meer zou zijn en weer.nl dat het smeltende ijs in het noordelijk poolgebied in een vrije val terecht is
gekomen.
Zorgelijk, dat is de toestand van het Noordpoolijs op dit moment. Door het warme weer in mei en juni is er
veel ijs gesmolten.
De werkelijkheid is zoals te doen gebruikelijk, geheel anders. Er smelt ijs in het noordelijk poolgebied en er
komt weer ijs bij. Net zoals we het ene jaar een warme zomer hebben en het jaar daarop een koele.
Dat heet "de natuur" en die werkt al miljoenen jaren op deze manier.
Onderstaande plaatjes tonen de werkelijke situatie betreffende het noordelijke poolijs dat naar zeggen eerst
in 2013 compleet weg zou zijn en daarna (op basis van
de tegenwerkende werkelijkheid bijgesteld) in 2016.
Niet getreurd! Om aan te tonen dat er wel degelijk
wereldwijde opwarming plaatsvindt en we binnenkort
geen ijs meer hebben, wordt er een “global warming”
expeditie georganiseerd die 115 dagen moet duren.
Deze expeditie is alleen tegen een klein probleempje
aangelopen. Vanwege de record hoeveelheid ijs in het
noordelijk poolgebied is het schip dat hiervoor gebruikt
zou worden, de ijsbreker Amundsen, door de Canadese
Kustwacht naar het noordelijk poolgebied gestuurd om
schepen die daar vastzitten in het ijs te gaan helpen.
In het Canadese poolgebied en dan met name de
Hudson Bay, zijn volgens de Canadese Kustwacht de
ijscondities de afgelopen 20 jaar nog niet zo slecht
geweest. Dat betekent dat het Global Warming
onderzoek voorlopig even moet worden uitgesteld.
Ondertussen is er al 222 maanden, oftewel 18 jaar en 6
maanden, geen enkele temperatuurstijging op aarde
geweest. Vanaf december 1996 tot mei 2015 is er van
wereldwijde opwarming geen sprake.
In de bovenstaande grafiek zie je duidelijk dat het ene jaar wat warmer of koeler verloopt dan het jaar
daarvoor of daarna. Dit is wat de natuur doet en gemiddeld blijft de temperatuur gewoon hetzelfde.
Natuurlijk zijn er gebieden waar het bijvoorbeeld nu warmer is dan het altijd is geweest, maar dat heeft een
heel andere oorzaak.
Dat is veroorzaakt door de mens, niet door de CO2 die je uitademt, maar wel door wat men noemt geoengineering.
Zo is het in bijvoorbeeld Alaska warmer dan normaal en dit probeert men dan in verband te brengen met
wereldwijde opwarming.
Dat is totale onzin want de stijging van de temperatuur aldaar heeft alles te maken met de weermanipulatie
zoals die plaatsvindt voor de kust van Californië.
Zoals wij schreven in een eerder artikel:
Volgens de website geoengineeringwatch.org is dit laatste het geval en is Californië het slachtoffer van de
alsmaar voortdurende “weeroorlog”. Wat zij schrijven is onder meer het volgende:
Gedurende het gehele jaar 2013 is er nauwelijks enige regen van betekenis gevallen in Californië. Hoelang
gaat het nog duren voordat mensen beseffen dat er een “weeroorlog” tegen hen wordt gevoerd?
Anderzijds beginnen er nu ook veel mensen wakker te worden en beseffen ze dat er iets niet klopt met het
weer. Velen realiseren zich intussen dat er iets gaande is in de luchten boven onze hoofden. Sommigen
besluiten dan ook om actief wat te ondernemen tegen de dodelijke klimaatmanipulatieprogramma’s.
Maar zijn wij al niet te laat? Hebben de mensen achter de geo-enigineering er niet voor gezorgd dat we al
voorbij het punt zijn waarop we nog terug kunnen keren?
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Op het volgende plaatje is te zien waarom het warmer dan normaal is in Alaska. De stroming die daar
normaal gesproken rechtdoor gaat naar het Amerikaanse vasteland, is nu opeens geblokkeerd en buigt
daarom af naar het noorden.
Er is ook een goede reden dat voor het einde van dit
jaar al de klimaatverdragen die wij de grootste
oplichting in de geschiedenis van de mensheid hebben
genoemd, er doorheen geramd moeten worden.
Die is dat het heel snel kouder zal gaan worden en het
zelfs voor de beroepsleugenaars dan niet meer te
verkopen is dat er zogenaamd een wereldwijde
opwarming plaatsvindt veroorzaakt door de mens. Het
zorgvuldig opgebouwde scenario dat moet leiden naar
de éénwereldregering (NWO) zou in elkaar storten.
Daarom is het in de resterende maanden van dit jaar alles of niets en kunnen wij op diverse gebieden
vuurwerk verwachten.
Iedereen met een klein beetje logisch denkvermogen kan begrijpen dat de temperatuur op aarde
voornamelijk wordt bepaald door de zon en weinig anders.
En dus:
We krijgen in de loop van de komende vijftien jaar te maken met een nieuwe Kleine IJstijd. Dat stellen
wetenschappers op basis van nieuwe modellen van de zonnecyclus.
Het nieuwe model voorspelt dat de activiteit van de zon met 60 procent zal dalen tegen 2030. Dat zal zorgen
voor weersomstandigheden die niet meer zijn waargenomen sinds de 'Kleine IJstijd' die in 1645 begon.
Bronnen: Infowars, Climate Depot, HLN
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9575:global-warming-onderzoekuitgesteld-vanwege-ijs&catid=20:het-complot&Itemid=33

Contant geld verdwijnt en waarom dat niet oké is
...in minder dan 25 jaar is het aantal pintransacties in Nederland gestegen met factor 182: van 16 miljoen
pinbetalingen in het jaar 1990, tot 2,9 miljard in het jaar 2014.
Deze pincultuur groeit nog steeds, voornamelijk dankzij nieuwe wetten en regelingen die ons hele leven
steeds meer inrichten rondom digitale transacties. Sterker nog: tegenwoordig kan je zelfs geen Nederlander
meer zijn zonder bankrekening. Hierdoor neemt niet alleen de hoeveelheid contant geld af, maar worden de
mogelijkheden om contant geld te gebruiken ook steeds beperkter. Contant geld lijkt langzaamaan te
verdwijnen en dat heeft een aantal problematische gevolgen.
“Het grootste probleem met deze ontwikkeling is dat de banken nog meer macht over ons geld krijgen,”
verteld monetair econoom Edin Mujagic. Eén van de mogelijke gevolgen van die macht is volgens Mujagic
het heffen van negatieve rente: een situatie waarin de rente op een spaarrekening lager is dan nul. Zolang je
geld op een spaarrekening staat, betaal jij in die situatie de bank rente over dat bedrag, en verlies je dus
geld. De banken verdienen geld, want zij hoeven hun spaarklanten minder te betalen.
Die situatie klinkt verre van ideaal, vooral als je bijvoorbeeld aan het sparen bent voor een auto of een huis.
Gelukkig heb je nu altijd nog de optie om geld van je (spaar)rekening te halen. Deze optie vervalt als je
contant geld niet meer kan gebruiken. Met deze macht over je geld kan de ECB de rente in principe zo
negatief maken als ze zelf willen. Zelf heb je weinig controle meer over je geld.
De gevolgen van het verdwijnen van cash zijn in ieder geval onheilspellend: wat de burger aan macht en
controle over zijn geld verliest, krijgen de banken erbij. En die ondemocratische machtsverdeling kan de
burger geld kosten...
...Uiteindelijk blijft de belangrijkste vraag: hoe waarschijnlijk is een scenario waarin contant geld verdwijnt?
“Contant geld zelf zal waarschijnlijk nooit echt verdwijnen,” zegt Mujagic. “De overheid zal niet expliciet
aankondigen: ‘Vanaf dan en dan schaffen we het contant geld af’. Dat zal nooit gebeuren. Maar er zullen
een heleboel kleine regeltjes komen waardoor je uiteindelijk niets meer met je contant geld kan. Dat is wat je
nu her en der al ziet. Dat is wat er nu gebeurt. En als je contant geld eenmaal niet meer kan gebruiken, is
het te laat. Contant geld krijg je dan nooit meer terug in de economie.”
Alles bij de bron; Motherboard
http://privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/internationaal-nieuws/betalingsverkeer/15315-contant-geld-verdwijnten-waarom-dat-niet-oke-is.html
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Oproep om alle blanke Amerikanen te ontwapenen
Na schietpartij in Lafayette: Oproep om alle blanke Amerikanen te ontwapenen
Schietpartijen New York: 2,5% door blanken, 70% door zwarten, maar van blanken moeten de wapens
worden afgepakt?
De voorstanders van het vuurwapenbezit in de VS
beweren dat het land er zoveel veiliger door is, maar
de statistieken bewijzen juist het tegendeel. Hier 3
kaartjes-in-1, met centraal het percentage gevangenen
(VS: nr.1), rechtsonder het vuurwapenbezit (VS: nr.1)
en linksboven en linksonder het percentage moorden
(VS: nr.1 in de Westerse wereld).
De dodelijke schietpartij gisteren in een bioscoop in
Lafayette –waarvan de Amerikaanse en Europese
reguliere media op racistische wijze specifiek meldden
dat het om een blanke man ging, terwijl bij andere
schietpartijen of misdaden altijd enkel ‘een man’ wordt geschreven als het om een niet-blanke gaat- heeft
veel Amerikaanse socialisten (daar ‘liberals’ genoemd) opnieuw doen oproepen om alle blanke Amerikanen
te ontwapenen, en dat terwijl blanken in bijvoorbeeld New York slechts voor 2,5% verantwoordelijk zijn voor
schietpartijen, tegen 70% voor zwarten. President Obama, die door zijn almaar explicieter wordende racisme
ongekende verdeeldheid zaait onder het volk, zei in een interview dat de huidige wapenwetten zijn ‘grootste
frustratie’ zijn. De 58 jarige blanke man vermoordde in de bioscoop in Lafayette 2 mensen en verwondde er
minstens 9, alvorens de hand aan zichzelf te slaan. De schietpartij vond plaats in vuurwapenvrije zone.
Schietpartijen voornamelijk door zwarten, niet blanken
Het duurde slechts 12 minuten voordat het extreem links geworden CNN opriep om de wapenwetten in het
land te wijzigen. Op de sociale media reageerden tal van ‘liberals’ hun woede af met oproepen om
onmiddellijk ‘alle blanken te ontwapenen’’. Voor de duidelijkheid: velen schreven dat alleen blanken moeten
worden ontwapend. Enkele berichten die op onthutsende wijze de snel groeiende racistische haat tegen
blank Amerika weergeven:
‘Vuurwapens zijn niet het probleem. Blanke mannen zijn dat.’
‘Blanke mannen met vuurwapens zijn de ergste terroristische bedreiging voor dit land.’
‘Opnieuw is bewezen dat blanken met vuurwapens het grootste gevaar voor Amerikaanse burgers vormen.’
‘Iedereen zou net zoveel wapens moeten mogen hebben als ze willen... behalve blanken.’
De statistieken wijzen echter iets heel anders uit. Terwijl zwarten slechts 13% van de Amerikaanse bevolking
uitmaken, zijn ze voor verreweg het grootste deel van alle vuurwapen misdaden verantwoordelijk. In New
York veroorzaken ze 70% van alle schietpartijen. Voor ‘Hispanics’ (mensen uit Mexico, Midden Amerika) is
dat 25% en voor blanken slechts 2,5%.
Terreuraanslag moslim genegeerd
Na het bloedbad in Charleston waren er vergelijkbare oproepen om het door het Witte Huis bevorderde
racisme tegen blanken in beleid om te zetten. Vreemd genoeg was er na de dodelijke aanslag op vijf
Amerikaanse mariniers door een Palestijnse moslim vorige week niet één iemand in de media of politiek die
opriep om alle moslims te ontwapenen. Sterker nog, president Obama besteedde nauwelijks aandacht aan
deze aanslag, die hij enkel een ‘omstandigheid’ noemde. Ook gingen de vlaggen niet halfstok, zoals altijd
wel gebeurt als zwarten het slachtoffer zijn en/of blanken de dader(s).
Slechts enkele uren voor de schietpartij in Lafayette had president Obama in een interview met de BBC
gezegd dat zijn tot op heden mislukte pogingen de Amerikaanse wapenwetten te wijzigen zijn ‘grootste
frustratie’ zijn. Obama noemde het ‘zeer pijnlijk’ dat daar ondanks de vele dodelijke schietpartijen van de
laatste tijd nog steeds geen schot in zit.
Vuurwapenbezit maakt samenleving onveiliger
Voorstanders van het overeind houden van het recht vuurwapens te dragen zeggen vaak dat burgers
weerloos worden tegen criminelen als dat recht van hen wordt afgepakt. Onderzoeken tonen echter aan dat
Amerikaanse criminelen veel eerder vuurwapens gebruiken, juist omdat ze verwachten dat burgers deze
eveneens bij zich dragen of in huis hebben. In landen zoals Nederland, waar het vuurwapenbezit aan
strenge beperkingen onderhevig is, worden burgers nauwelijks het slachtoffer van vuurwapengeweld door
criminelen. Wel is het zo dat er in de ‘vuurwapen verboden’ landen naar verhouding meer lichtere misdaden
(inbraak e.d.) worden gepleegd. Daar staat echter het veel lagere percentage zware misdaden tegenover.
In de meeste internationale zware misdaadstatistieken scoort de Verenigde Staten dan ook hoog tot zeer
hoog. In Amerika worden er 5 moorden op iedere 100.000 inwoners gepleegd, in Nederland slechts 1,1.
Percentueel zitten er zelfs nergens zoveel mensen gevangen dan in Amerika. (3)
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars (/ YouTube BBC), (3) Civitas.org
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Na-schietpartij-in-Lafayette-Oproep-om-alle-blankeAmerikanen-te-ontwapenen
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‘My goodness’, wat een boel informatie heeft Anthony Patch ons gegeven over CERN !
Dat deze man ‘vriendelijk, doch dringend’ verzocht is te stoppen met het vrijgeven van die informatie
verbaast me niets!!!
Maar wat een MAD MAD WORLD we live in!!! De wetenschappers spelen werkelijk Russische Roulette…
De aarde kan door hun toedoen een zwart gat worden en zichzelf en alles wat erop leeft vernietigen. Niet
bepaald geruststellend!
Anderzijds wel goed om te weten wat de keerzijde is van onze Technologische Maatschappij, waar de
machine het voor het zeggen heeft.
Anthony Patch stopt plotseling met het bespreken van CERN. Waarom?
Het volgende staat op zijn Facebook Pagina te lezen:
Als gevolg van aanvallen op mijn computer, mijn vrienden bij End Times Matrix News hun YouTube Pagina
is ingetrokken, mijn website is aangevallen, en een persoonlijk bezoek van twee heren van een agentschap
tijdens mijn laatste zaterdagse openbare presentatie voor Clive Lewis’ Zero Ground evenement, en hun
dezelfde-dag aanvallen zoals hier beschreven… zal ik niet langer CERN-gerelateerde informatie
verstrekken, hier of elders. Dit met inbegrip van persoonlijke optredens, web interviews, enz.
Noch zal mijn laatste roman: ‘Coalesence’ worden gepubliceerd.
Dit is geen op vrees-gebaseerde beslissing. Gewoon voorzichtigheid.
De informatie is inmiddels in het publieke domein. Het is nog steeds beschikbaar via andere bronnen.
Ik zal hier zijn (facebook) om te corresponderen, maar niet specifiek omtrent de CERN-gerelateerde
onderwerpen.
Dank u mijn vrienden voor de uitwisseling en het wederzijds onderwijs.
Gebeden en Zegeningen voor jou en hen die bij jou horen,
Anthony Patch
Originele tekst:
Due to attacks to my computer, my friends at End Times Matrix News having their YouTube Page pulled, my
website having been corruptes, and a personal visit from two gentlemen from an agency during my last
Saturday’s public presentation for Clive Lewis’ Zero Ground event, and their same-day attacks as sited
here…. no longer will I providing CERN-related information here, or elsewhere. Including personal
appearances, web interviews, etc.
Nor will my last novel: ‘Coalesence’ be published. This is not a fear-based desicion. Simply prudent. The
information has been put out. It is still available through other sources. I will be here to correspond, however
not specific to CERN-related topics. Thank you my friends for the sharing and the Mutual education.
Prayers and Blessings to you and yours, Anthony Patch
Deze korte video vertelt het:
Anthony Patch Suddenly Stops discussing CERN – – Why?
https://www.youtube.com/watch?v=kIbC7nX3FMo
Als gevolg van de recente “ontwikkelingen” en, dankzij ten minste één groot YouTube kanaal
(BrewingWaves) die veel van The End Times Matrix News samenkomsten met Anthony Patch heeft waarin
zij zijn onderzoek en de conclusies met betrekking tot Cern bespreken, ga ik deze samenkomsten ook
plaatsen op dit kanaal.
Ik zal proberen om het uploaden van de video’s in een soort van chronologische volgorde te doen, maar ik
heb echt geen idee welke volgorde de juiste is voor velen van hen. Als dit onderzoek je interesseert, ga dan
naar het BrewingWaves kanaal om de video’s te bekijken of bekijk ze hier als ze geüpload zijn.
Interessante tijden, eh? Ik sluit deze video af met een opmerkelijke uitspraak van Anthony uit een van zijn
laatste interviews to-date over dit onderwerp.
Al het goede toegewenst.
BrewingWaves kanaal: https://www.youtube.com/channel/UC9Lg…
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________
CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucleaire) ofwel Europese Raad voor Kernonderzoek.
Anthony Patch heeft CERN de afgelopen 15 jaar gevolgd en wil dat het publiek de wetenschappelijke
informatie krijgt die achter CERN schuilgaat.
Hij begint ermee uit te leggen dat de Large Hadron Collider (LHC) de grootste en de duurste machine is die
ooit gemaakt werd door de mens in de geschiedenis. CERN is ontstaan uit de koude oorlog. De VS had het
Manhattan Project, wat in de A-bom resulteerde. Toen kwam het SALT Treaty Verdrag, dat een strategische
wapenverdragbeperking was. Het militair-industrieel complex zocht naar een manier om nucleaire explosies
te simuleren zonder hen te laten ontploffen boven of onder de grond, dus dit is hoe CERN in 1954 werd
geboren.
CERN bevindt zich op 91.44 meter onder de grond en gaat over de twee grenzen van Frankrijk en
Zwitserland. De belangrijkste ring is de deeltjesversneller, die 27 km is in diameter. Het koudste gebied is op
de LHC (Large Hadron Collider) en bevindt zich binnen de centrale ring zelf. Het is een holle buis die
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aangeduid wordt als ‘de pijp’ met een oppervlakte van supergeleidende magneten. Deze magneten als
supergeleiders, moeten zij allereerst diepgevroren koud zijn door helium bij temperaturen kouder dan de
buitenruimte rond het absolute nulpunt.
Wat zijn ze nu echt aan het doen daar bij CERN en wat is zo belangrijk dat wetenschappers het leven op
aarde op het spel zetten door verder te gaan met dergelijke krankzinnig experimenten?
Officieel, probeert CERN de BIG BANG ter herscheppen op zoek naar de GOD particle, ook gekend als het
Higgs-Boson. Er wordt gedacht dat dit deeltje massa geeft andere deeltjes, die ontstaan op het moment van
de Big Bang en dit is gebaseerd op het gravitationele model van het universum. CERN onderzoekt dit model,
de kwantumfysica en de quantum deeltjes ten tijde van de Big Bang theorie.
Het is niet zo gek dat menigeen met verstand van zeken met grote bezorgdheid kijkt naar de CERNexperimenten, want het lijkt erop dat in september de Collider potentieel krachtig genoeg is om de aarde te
vernietigen.
Inmiddels heb ik een paar keer zijn interview beluisterd omtrent CERN en de informatie die daarin naar
buiten gebracht wordt is Mind Blowing! Daarom heb ik meer informatie opgezocht en dit is een PDF
geworden.
Mocht je geïnteresseerd zijn in deze materie download dan de PDF die ik hierin bijsluit of klik op deze
weblink:
http://veteranstruthnetwork.com/index.php/world/item/295-cern-end-of-days
Het interview waarover ik hierboven schrijf vind je hier:
CERN, The Super-Collider – Anthony J.Patch and John B.Wells
(John gaat met Anthony J.Patch in gesprek na 32 minuten vanaf de aanvang van de show) Klik op
onderstaande link: https://www.youtube.com/watch?v=3e76PKij6NQ

Om deze reden kun je maar beter ver uit de buurt van windmolens blijven
Het geluid van de wieken van windmolens kan een gebied in het brein triggeren dat wordt gelinkt aan
emoties, zo hebben wetenschappers van het Max Planck Institute for Human Development in Berlijn ontdekt.
Het gaat specifiek om een deel van het brein dat gevaar aanvoelt.
Critici waarschuwen al geruime tijd voor de negatieve impact van windmolens op de fysieke en mentale
gezondheid en de nachtrust. Hoewel we de laagfrequente geluiden van windturbines niet horen, worden ze
wel opgepikt door het brein.
Onhoorbare geluiden
Uit hersenscans is gebleken dat geluiden onder de gehoordrempel toch worden opgevangen door de
auditieve cortex, het deel van de hersenen waar geluidsprikkels worden verwerkt. Ook het deel dat wordt
geassocieerd met emoties werd actief toen de ‘onhoorbare’ geluiden in een lab werden afgespeeld.
Mensen die in de buurt van windmolens wonen klagen vaak over slaapproblemen en andere negatieve
effecten, die, zo blijkt nu, voortkomen uit het infrageluid dat door de turbines wordt gegenereerd.
Doofheid
De windenergiesector heeft altijd volgehouden dat de geluiden van de wieken niet kunnen worden
opgevangen door mensen. De Universiteit van München ontdekte vorig jaar dat wonen in de buurt van
windmolenparken kan leiden tot ernstige gehoorschade of zelfs doofheid. “Ook geluiden die niet hoorbaar
zijn voor de mens kunnen wel degelijk schade aanrichten aan ons gehoor,” aldus hoofdonderzoeker Marcus
Drexel.
Het Enegy and Policy Institute in Washington concludeerde dat mensen die in de buurt van windmolens
wonen zich de symptomen – zoals misselijkheid, duizeligheid en migraines – simpelweg inbeelden.
Verder lezen: Can you actually hear “inaudible” sound?
[Telegraph] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/om-deze-reden-kun-je-maar-beter-ver-uit-de-buurt-van-windmolens-blijven/

NIEUWSBRIEF 228 – 26 JULI 2015 – PAG. 42

Kabinet wil surveillancestaat zonder toezicht rechter [blog-artikel]
Nu de Snowden-storm is gaan liggen, pakt de politiek stevig door. Deze maand stuurden minister van
Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk en minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert het voorstel
naar de Kamer. Een omstreden verandering is dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) na invoering van de nieuwe wet op grote schaal informatie
kunnen onderscheppen en opslaan.
Dat de geheime diensten straks een sleepnet kunnen uitgooien over al het internetverkeer wordt door critici
beschouwd als massasurveillance van burgers en bedrijven. De nieuwe wet bevat wel een aantal
waarborgen, maar het grootste kritiekpunt is het ontbreken van onafhankelijk voorafgaand toezicht. In het
wetsvoorstel bepaalt de minister van Binnenlandse Zaken voor de AIVD en de minister van Defensie voor de
MIVD. Alleen voor advocaten, journalisten en het openen van brieven is nog wel eerst toestemming van een
rechter nodig.
De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is belast met het toezicht op
de AIVD en MIVD. Daarbij gaat het om controle achteraf, geen toetsing vooraf, en deze commissie is
benoemd door de minister. Van links tot rechts wordt nu opgeroepen om die regeling aan te passen, en
werkelijk onafhankelijk voorafgaand toezicht als waarborg in de wet op te nemen.
Tegelijkertijd kondigde minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur aan dat hij met een nieuw
wetsvoorstel zal komen om internetproviders te verplichten om persoonsgegevens te bewaren. De rechter
veegde de eerdere Bewaarplicht-wet van tafel.
http://privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/binnenlands-nieuws/politiek-en-overheid/15313-kabinet-wilsurveillancestaat-zonder-toezicht-rechter-blog-bijdrage.html

'Europese Commissie werkt aan gedwongen uittreding lidstaten EU'
‘Duitsland bood Griekenland ‘oprotpremie’ van € 50 miljard om uit de euro te stappen’
Veel Grieken –waaronder ook kranten en tv-zenders - halen het
verleden er maar weer eens bij tijdens hun protesten tegen wat zij
als de Duitse overname van hun land zien.
De Europese Commissie zou achter de schermen aan een plan
werken waarmee het mogelijk wordt om onwillige lidstaten zoals
Griekenland uit de eurozone en de EU te zetten. Nu is dat
gerechtelijk nauwelijks mogelijk, omdat de Europese verdragen
niet in deze optie voorzien. Overigens zal zo’n uittreding net als
een toetreding door de belastingbetalers van de bestaande
lidstaten moeten worden gefinancierd. Het bestaan van dit ‘geheime’ plan lijkt meer dan een complottheorie,
aangezien het door de doorgaans zeer goed geïnformeerde Brusselse website Euractiv wordt gemeld, dat
zich baseert op bronnen binnen de EU. Landen die de EU vrijwillig (mogelijk Groot Brittannië) of gedwongen
verlaten, zouden daarna overigens nog steeds jarenlang op financiële bijstand kunnen rekenen, net zoals
het geval is bij landen die toetreden tot de EU / eurozone.
De conclusie is dat de Europese Commissie eindelijk af begint te stappen van de immer verkondigde
‘onomkeerbaarheid’ van het lidmaatschap van de EU en de eurozone. Gezien de zeer gevoelige materie is
er officieel weliswaar nog niets bevestigd, maar de kogel lijkt door de kerk.
Duitsers boden Grieken oprotpremie van € 50 miljard
Volgens het Franse magazine Mediapart zouden de Duitsers de Griekse Syriza regering een ‘oprotpremie’
van € 50 miljard hebben aangeboden als het land zelf uit de eurozone zou stappen. Dat had Athene
onmiddellijk moeten aangrijpen, want zoals we al vaak hebben laten zien zal het land permanent aan het
financiële infuus moeten, terwijl het korten op de pensioenen en verhogen van de belastingen de ellende van
de toch al zwaar gebukt gaande Griekse bevolking nog verder zal vergroten.
Premier Tsipras zou het aanbod van de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble echter hebben
afgewezen, omdat uit peilingen blijkt dat een meerderheid van de Grieken in de eurozone wil blijven.
Daarnaast stuitten de Duitser op grote weerstand van de ECB en het IMF, omdat die bij een Grexit hun
kredieten aan Griekenland zullen moeten afschrijven.
Geld eerste twee bailouts verdwenen
De € 240 miljard van de eerste twee bailout pakketten zouden in ieder geval verdwenen zijn. Voor Nederland
gaat het om een kolossale bijdrage van € 25 miljard, een bedrag dat nog vele hoger zal worden naarmate de
e
Grieken langer in de euro worden gehouden, en ook het 3 bailout pakket à (voorlopig) € 86 miljard wordt
uitgekeerd. Europese politici beweren nog altijd dat een Grexit van tafel is, maar het tegendeel lijkt dus het
geval. De Griekse uittreding –of uitwerping- uit de euro lijkt zelfs sneller en eenvoudiger te kunnen gaan dan
de invoering van en controle op het nieuwe ESM (permanente noodfonds) programma. (1)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Europese-Commissie-werkt-aan-gedwongen-uittreding-lidstaten-EU
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Het wordt een onstuimige herfst
Wanneer je er een beetje op let dan zijn er veel aanwijzingen dat het
in de herfst weleens echt kan gaan spoken.
Dan gaat het niet over het weer, maar wel over de situatie in onze
wereld.
We zitten nog volop in de zomer van een jaar wat waarschijnlijk zal
uitdraaien op het meest belangrijke uit onze recente geschiedenis.
Als we af mogen gaan op de tekenen zoals die zich openbaren en
de talloze voorspellingen van experts en ingewijden dan zal de
maand september een rampzalige maand voor de mensheid worden.
De periode waarin misschien wel het financiëel/economisch systeem, in ieder geval voor een belangrijk deel,
in elkaar zal storten.
Zeker weten doen we dat uiteraard niet, maar wat we wel kunnen doen, is op regelmatige basis bepaalde
zaken signaleren die zouden kunnen wijzen op een naderende ramp en dan mogelijk in september.
Wat deze week enorm opvalt, is het doorhameren van Nederland voor het opzetten van een VN tribunaal
voor de berechting van de schuldigen van de ramp met MH17.
Rusland wil dat niet op dit moment omdat ze zeggen dat eerst dat strafrechtelijk onderzoek maar eens moet
worden afgerond, maar Nederland gaat desondanks onophoudelijk door.
Nederland dringt samen met de andere landen die betrokken zijn bij de MH17-ramp opnieuw aan op de
instelling van een VN-tribunaal om de daders van het neerschieten van het vliegtuig te kunnen berechten.
Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) doet die oproep vrijdag samen met zijn collega's in Maleisië,
Australië, België en Oekraïne in The Financial Times.
Waarom doet Nederland dit, waarom dat doordrammen? De reden is waarschijnlijk dat Nederland in
opdracht van Amerika uiteindelijk Rusland moet gaan aanwijzen als schuldige in een rapport dat ergens
deze herfst moet uitkomen.
Uit een onder de Nederlandse bevolking gehouden onderzoek blijkt het volgende:
Ruim 89 procent stelt dat er een VN-tribunaal moet komen. De sancties tegen Rusland moeten gehandhaafd
blijven zolang de daders hun straf niet hebben gekregen, vindt 70 procent van de ondervraagden.
Pardon, sancties tegen Rusland zolang de daders niet zijn bestraft? Waanzin in het kwadraat.
Rusland weet uiteraard dat ze “erin worden geluisd” en zal het Nederland niet in dank afnemen wanneer zij
uiteindelijk dit nep rapport moet produceren. Daarom vindt Nederland het een heel veilig idee om zich nu al
te verbergen achter een VN tribunaal. Want, de wraak richting Nederland van Rusland zal niet mals zijn.
Dan blijft het ongetwijfeld niet alleen maar bij de boycot van Nederlandse bloemen die Rusland overweegt
omdat: je houdt het echt niet voor mogelijk:
Rusland overweegt een importstop van alle bloemen uit Nederland. De officiële reden is dat de bloemen vol
met ongedierte zouden zitten, maar volgens bronnen van persbureau Bloomberg ligt het aan de
Nederlandse inspanningen om de waarheid over vlucht MH17 boven water te krijgen.
Zoals wij vorig jaar schreven is het neerhalen van vlucht MH17 een keerpunt geweest in onze geschiedenis
die aankomende herfst naar een climax zal gaan wanneer Nederland
wordt gedwongen om een nep rapport te publiceren.
Doofpotten, de wereld zit er vol mee, zoals die in Fukushima. Waar
volgens de Japanse overheid absoluut niets aan de hand is en waar
men gewoon moet doorgaan met bier drinken en glimlachen want
dan komt alles goed.
Fukushima, een tikkende tijdbom voor de mensheid, waar de
afgelopen week de volgende foto werd genomen.Wanneer planten er
al zo uitzien onder invloed van de de vrijkomende straling van de
kreupele kerncentrale, wat denk je zou het dan doen met mensen?
Ondanks dat iedereen in Nederland dankzij de propaganda in de
mainstream media het idee krijgt dat de bomen wederom opnieuw de
hemel in zullen groeien, hier een paar keiharde feiten.
In de jaren direct na de vorige financiële crisis (2008)
stortte de wereldhandel aardig in elkaar. Daarna ging
het weer voorzichtig bergopwaarts, maar gedurende de
afgelopen vijf maanden is de wereldhandel opnieuw
gekrompen met twee procent.
Dit is sinds 2009 niet meer voorgekomen en wordt door
Zerohedge als volgt omschreven: “De kanarie in de
kolenmijn heeft net haar laatste adem uitgeblazen”.
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Afgelopen maand hebben we kunnen zien hoeveel trammelant men weet te maken over een land dat op de
schaal van de wereldeconomie niet hoger scoort dan 0,33 procent op het totaal: Griekenland.
Eerder deze week schreven wij al over de penibele situatie van nog 24 landen. Wat zou er bijvoorbeeld
gebeuren als landen die een groter deel vormen van de wereldeconomie de waarheid zouden vertellen over
hun schulden?
Landen als Frankrijk die 3,81 procent van de wereldeconomie vormen of Italië met 2,88 en Spanje met 1,88
procent.
Of wat te denken van China met hun 13,9 procent, waar het op dit moment aan alle kanten rommelt.
Amerika met hun aandeel van 23,32 procent leeft van dag tot dag op wat ze noemen “borrowed time”
(geleende tijd).
Japan met 6,18 procent bevindt zich in een dodelijke schuldenspiraal en zoals we eerder deze week
schreven, op ieder moment kan die schuldenbom exploderen.
Of zoals iemand de toestand in de wereld omschreef: “De wereld is vol gestuwd met TNT en wordt gerund
door een stel apen met lucifers”.
Op de volgende kaart is te zien hoe de wereldeconomie is verdeeld. De verschillende kleuren geven aan uit
welk hoofdbestanddeel die economie bestaat. Wit betekent
landbouw, de iets donkerdere betekent industrie en de donkerste
betekent dienstverlening.
In de aanloop naar september wordt de angst onder de
bevolking nog verder aangewakkerd. Zo verscheen in Engeland
het bericht dat terreurorganisatie ISIS van plan is om binnenkort
voetbalwedstrijden en muziekfestivalsaan te vallen met drones.
Ongetwijfeld kunnen we ergens in de periode tot september nog
wel een geweldige False Flag operatie verwachten waardoor die
oorlog in Syrië eindelijk van de grond komt.
In dat kader is Turkije alvast begonnen want volgens berichten
zijn de eerste Turkse tanks de grens met Syrië overgestoken als
vergelding voor wat wordt genoemd een ISIS aanval op de
Turkse stad Suruc eerder deze week.
Kortom, op een willekeurige dag in wat nu nog midzomer is, zijn
er talloze aanwijzingen dat het een herfst wordt die wij niet snel
zullen vergeten.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9577:het-wordt-een-onstuimigeherfst&catid=37:wereld&Itemid=50

Miljoenenschade door zwaarste zomerstorm ooit
25 juli 2015
RIJSWIJK (ANP) – Uit het hele land komen zaterdag meldingen van stormschade. Het gaat vooral om
bomen die zijn omgewaaid en daarbij schade hebben aangericht aan huizen, auto’s, tuinen en straten.
Ook zijn hier en daar gevel- en dakplaten losgewaaid. Tussen Maastricht en Sittard rijden geen treinen
omdat er een boom op het spoor is gewaaid. In Den Haag is een boom op een bovenleiding van de tram
gevallen. Daardoor ligt het tramverkeer op de Laan van Meerdervoort stil.
Tijdens de storm die vanmiddag over Noord-Holland trok is een reddingsboot van de KNRM in de problemen
geraakt. De motor van het voertuig raakte vol met de waterplant Fonteinkruit en viel uit.
Een reddingsboot die uit Almere kwam om hulp te verlenen kwam door dezelfde oorzaak vast te liggen. De
KNRM zorgt er nu voor dat al het Fonteinkruit rond de boten wordt weggehaald om ze daarna te bergen.
Zeven bomen in de Dahliastraat in Haarlem hebben de storm van vandaag niet overleefd. In eerste instantie
viel slechts één boom om, maar daardoor was de rest zo instabiel dat er nog zes volgden.
Verderop in de straat staan nog een aantal minder grote bomen scheef. Een lantaarnpaal die in de
Dahliastraat stond is kapot gegaan en enkele bomen zijn tegen woningen aangevallen. Er is niemand
gewond geraakt.
Sommige bewoners van de Dahliastraat kunnen hun huis niet meer in doordat bomen de weg versperren.
De straat is afgezet en de bomen zullen op een later moment worden weggehaald.
De A9 tussen Alkmaar en Amstelveen is inmiddels weer geopend. Vanmiddag was de weg korte tijd
afgesloten nadat er takken en bomen op de weg waren gewaaid.
De brandweer moest bij Amstelveen overhangende takken wegzagen om te voorkomen dat er onveilige
situaties zouden ontstaan. Ook de A4 van Amsterdam richting Den Haag is inmiddels vrijgegeven. Ook die
weg was niet meer te berijden door takken en bomen.
http://www.wijwillenhetweten.nl/miljoenenschade-door-zwaarste-zomerstorm-ooit/
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Presidentskandidaat Mike Huckabee: Obama voert Israël naar de ovens
Vernietigende kritiek uit Amerikaanse samenleving op ‘verwoester’ en ‘tiran’ Obama
Terwijl Obama aankondigde het voor illegalen nog makkelijker te
zullen maken in de VS te blijven, wil Huckabee de grenzen juist
sluiten.
De Republikeinse presidentskandidaat Mike Huckabee (foto), die
het de laatste tijd erg goed doet in de peilingen, heeft in een
interview keihard uitgehaald naar president Obama vanwege onder
andere de onlangs gesloten kerndeal met Iran. ‘Het buitenlandse
beleid van deze president is het zwakste in de Amerikaanse
geschiedenis. Het is zo naïef dat hij de Iraniërs vertrouwt. Door dat
te doen zal hij de Israëliërs naar de deur van de oven voeren. Deze
Irandeal is het meest idiote wat er is, en moet door het hele Congres en het volk worden verworpen. Ik heb
de hele deal gelezen. We hebben alles weggeven. Het moet worden gestopt.’
Huckabee zei dat zijn hoge scores in de peilingen ermee te maken hebben dat hij gewoon durft te zeggen
wat de meeste mensen vinden. De grootste fout van andere conservatieven is in zijn ogen ‘dat ze praten
alsof ze het tegen een groep mensen in een vergaderzaal van een bedrijf op Wall Street hebben’. In plaats
daarvan zouden conservatieve kandidaten ‘een simpele boodschap over een kleine overheid, meer lokale
overheid, lagere belastingen en minder regels’ moeten brengen, zodat de hardwerkende Amerikaan het
weer wat beter krijgt.
De fundamentele basis van de VS is volgens Huckabee niet geld en ook niet macht, maar de wet. ‘Onze
waarde en waarden komen van een hogere bron: God. Niet van de overheid, maar van God.’
‘Einde aan abortus industrie en toestroom illegalen’
De 59 jarige oude voormalige gouverneur van Arkansas wil dat de jaarlijkse ruim $ 500 miljoen subsidie
voorPlanned Parenthood, de grootste aborteur van het land, onmiddellijk wordt gestopt, nu uit een geheime
opname naar voren is gekomen dat de organisatie lichaamsdelen van geaborteerde baby’s verkoopt. ‘Dit is
walgelijk... Amerika moet eindelijk de 42 jaar durende nachtmerrie van het wegrukken van baby’s uit hun
moeders buik aanpakken. Dit moet worden beëindigd.’
Hij beloofde ook de grenzen te zullen sluiten voor de onder Obama reusachtig gegroeide toestroom van
vluchtelingen. De president heeft zelfs aangekondigd opnieuw zijn ‘uitvoerende macht’ te gebruiken om het
illegalen nog eenvoudiger te maken in de VS te blijven (2).
Obama ‘de grote verwoester van Amerika’
Van alle kanten in de Amerikaanse samenleving daalt er steeds meer zware kritiek op Obama neer. Zo
noemde de CEO van Murray Energy, Robert Murray, Obama ‘de grote verwoester’ van zowel de
kolenindustrie, dat met behulp van torenhoge belastingen kapot wordt gemaakt, als van de complete
Verenigde Staten, waarbij hij de hulp krijgt van ‘radicale milieufanaten, de liberale elite en figuren uit
Hollywood.’ (3)
‘Meneer Obama, u bent niets anders dan een tiran’
Een persoonlijke videoboodschap van een marinier ‘veteraan’ aan het adres van Obama ging als een lopend
vuurtje over het internet. De marinier woont in Chattanooga en had geen goed woord over voor Obama’s
ongeïnteresseerde reactie nadat anderhalve week geleden vijf van zijn collega’s in zijn woonplaats door een
Palestijnse jihadist werden doodgeschoten.
‘Op de dag van de aanslag geeft u een verklaring waarbij u niet eens het fatsoen heeft om op te staan. U zit
achterover in den stoel en raaskalt een slecht in elkaar gezet excuus dat net zo oprecht klinkt als uw ‘als u
uw huisarts wilt houden, dan kan dat*’. (* = Een van Obama’s beruchte leugens over ‘Obamacare’, het
peperdure nieuwe zorgstelsel dat miljoenen middenklasse Amerikanen hun zorgverzekering deed verliezen).
‘Onze Oprichters wisten dat deze dag zou komen, dus gaven zij ons, het volk, de macht om deze te
overwinnen. Meneer Obama, u niets anders dan een tiran.’ (4)
Xander -(1) Breitbart, (2) Infowars, (3) Zero Hedge, (4) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Presidentskandidaat-Mike-Huckabee-Obama-voert-Isral-naar-de-ovens

Verzet VS militairen tegen ‘operatie Jade Helm’ groeit
Dappere militairen keren rug naar Jade Helm
Operatie Jade Helm is een week geleden begonnen en
wordt in 7 Amerikaanse staten uitgevoerd. Het is een ‘scary’
operatie die ongeveer afloopt als de VN -die hier uiteraard
ook weer bij betrokken is- zijn ‘Sustainable Development’
agenda (lees: agenda 21) wil uitrollen zoals eerder
aangekondigd. Dat is in september en daar waarschuwde ik
al eerder voor in een ander artikel.
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De ‘staat van beleg’ of Martial Law die door een zogenaamde grootscheepse oefening met de naam Jade
Helm moet worden ingevoerd kan dan naadloos overgaan in de New World Order. De pers wordt geweerd,
maar de alternatieve media zit er gelukkig bovenop!
Dat dit psychopatenfeestje uiteindelijk echt niet door zal gaan, hebben deze ‘organisatoren’ nog niet
helemaal door. Ze staan als het ware op ons te schieten met een AK 47 terwijl ze slechts water uit hun
geweerloop zien komen. Ze schieten met een koude douche en wat je uitzendt keert zich tegen je; een
boemerang die steeds meer aan snelheid wint vandaag de dag. Poor bastards!
De scheuring in hun mindcontrol-programma’s en in de gelederen van de gechipte en dus op afstand
bestuurbare soldaten die op dit moment als testmateriaal dienen (zie het artikel van gisteren) begint al te
komen. Kevin en mariniers Steven, Brandon en Philip geven de brui eraan en besluiten niet meer mee te
doen aan een operatie die volgens hen niet deugt.
Enkele uitspraken van deze dappere mannen: :
Philip: ‘Wanneer ik een order krijg dat ik in de huizen van mensen
moet binnendringen om hun wapens in beslag te nemen, dan
weiger ik dat’.
Kevin: ‘ik stap eruit. Ik ga geen orders uitvoeren die niet
grondwettelijk zijn.
En ja, ik kan er nu uitgeschopt worden voor wat ik nu doe, maar
het is het waard, voor mijzelf en voor het Amerikaanse volk. Het
draait hier niet om mij..’
Kevin: ‘Jade Helm is eigenlijk al in ontwikkeling vanaf de jaren
zestig, sinds de overheid heeft gepland om Martial Law (Staat van Beleg) in te voeren in andere landen,
terwijl blijkt uit een aantal documenten dat het om Marshall Law gaat in de Verenigde Staten en dat is onder
druk van de VN’.
Reporter: en waar zitten we op dit moment?
Kevin: Officieel is dit al ingegaan op 4 juli…
Ja ja, 4 juli al! Independance day of Onafhankelijkheidsdag! Laten we hopen dat er snel meerdere schapen
over de dam gaan nu. Ik voel op de een of andere manier toch dat dit in één grote sabotage of coup gaat
eindigen, waarbij we nog weleens verrast kunnen worden als we kunnen zien ‘wie’ de wapens moeten
inleveren.
Zie hier de video (helaas door tijdgebrek niet kunnen ondertitelen, maar hopelijk goed te verstaan)
https://youtu.be/Uhh6hKDMClY
© Irma Schiffers
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/07/verzet-vs-militairen-tegen-operatie-jade-helm-groeit/#.VbTrvPntlBc

EuroParlement besteedde 3,1 miljoen euro aan kantine met… druivenpelmachines
Druiven pellen… Ja, het is niet alleen iets voor de kleinste kinderen maar ook voor Europarlementariërs. En
kennelijk is er in in de kantine – ter waarde van 3,1 miljoen euro samenlevingsgeld (dat is: uw belasting!) –
van het Europarlement ook een druivenpelmachine benodigd.
Ambtenaren hebben geld verbrast aan een dure machine, zodat de Brusselse bureaucraten de decadente
vruchten kunnen eten die normaal worden gebruikt in luxe maaltijden. Een anonieme klant van de selfservice kantine van het Europees Parlement, die wordt gesubsidieerd met een bedrag van £ 2.200.000 door
de belastingbetalers, schertste over de ‘ironie’ van de verspillende uitgaven.
Hij zei: “De waarheid is dat de meesten van ons ervaren dat we zelf de schillen onze eigen druiven kunnen
pellen, hoewel misschien niet mijn collega’s, die hier al meer dan tien jaar zijn geweest.
“Ik vermoed dat hun duivenpel vaardigheden lang geleden weg geatrofieerd zijn, samen met de meeste
vaardigheden die mensen opgebouwd zouden hebben gedurende een leven in de private sector. Geen van
mijn collega’s leek zich bewust te zijn van de ironie van dat wij laagbelaste elite belastingbetaler
gefinancierde druivenpellers voor ons hebben werken.”
Uiteraard verdedigde het Europarlement hun overdreven luxe kantine direct:
Een woordvoerder van het Europees Parlement zei dat de vruchten “niet met de hand zijn geschild maar
machine verwerkt”. Schilmachines kunnen duizenden euro’s kosten – vergeleken met slechts € 1 voor een
gebruiksvoorwerp dat medewerkers het zelf zou laten doen.
Europarlementariërs en hun druivenpelmachine. U begrijpt dat uw belastinggeld weer goed wordt besteedt
door en voor de eurocraten. En weet daarbij: men wil zeer graag ook meer zeggenschap over het heffen en
uitgevenvan uw belastinggeld krijgen. Beter van niet.
Meer hier. Via: Nujij.nl
http://langleveeuropa.nl/2015/07/europarlement-besteedt-31-miljoen-euro-aan-kantine/
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