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Goldman Sachs koopt voormalige premier van Denemarken
De wereld wordt niet geregeerd door democratisch gekozen politici,
maar door de grote banken met in hun kielzog de megabedrijven.
Wat ooit regeringsfunctionarissen waren, worden nu lakeien in dienst
van banken zoals de voormalige baas van de NAVO en premier van
Denemarken, Anders Rasmussen, bij Goldman Sachs.
Wanneer een bank als Goldman Sachs (tevens de bank die met fraude
Griekenland de EU in rommelde) kans ziet om op welke manier dan ook
haar al uitpuilende zakken verder af te vullen dan kijken ze niet op een
politicus meer of minder.
Ze wurmen zich overal binnen, “kopen” wie ze nodig hebben en dreigt het ergens mis te gaan, zoals in
Denemarken, dan kopen ze gewoon iemand met voldoende connecties om de storm te laten bedaren.
Zoals je in Nederland de NUON hebt, zo is er in Denemarken DONG:
DONG Energy A/S is een Deens energiebedrijf. Het bedrijf is in 2006 ontstaan door de fusie van zes
energiebedrijven, waaronder het olie- en gasbedrijf DONG ('Dansk Olie og Naturgas A/S') dat in 1972 door
de Deense rijksoverheid werd opgericht, en de elektriciteitsproducenten Elsam (Jutland en Funen) en
ENERGI E2 (Seeland).
In januari 2014 werd bekend dat Goldman Sachs druk bezig was om een belang van 18 procent te verkrijgen
in DONG voor een bedrag van 1,5 miljard Dollar.
Dit leidde tot een ongekend protest in Denemarken omdat honderdduizenden Denen weigerden om hun
DONG te overhandigen aan de vampiers uit Wall Street. Dit werd mede verorzaakt doordat onderdeel van
de overeenkomst ook was dat Goldman Sachs een vetorecht zou krijgen, iets dat normaal alleen is
voorbestemd voor aandeelhouders met een belang van minimaal 33 procent.
Ondanks alle commotie wist de Deense overheid genoeg stemmen bij elkaar “te schrapen” (we zullen maar
even niet vragen hoe) om de verkoop aan Goldman Sachs er doorheen te drukken.
Wat enkele maanden later naar buiten kwam, was dat op het moment dat Goldman Sachs die aandelen
kocht er een deal op stapel lag die niet was meegenomen in de waarde berekeningen, waardoor DONG in
feite voor miljarden Dollars te laag werd gewaardeerd.
Drie maanden na de verkoop van de aandelen door de Deense overheid aan Goldman Sachs werd bekend
dat de rechten voor het installeren van een enorm offshore windmolenpark aan DONG was toegekend. Door
deze deal schoot de waarde van Dong onmiddellijk omhoog met minimaal 7 miljard Dollar.
Dit nieuws kwam naar buiten in maart 2014. De deal met Goldman werd ergens eind januari dat jaar door de
toenmalige Deense premier Helle Thorning-Schmidt met heel veel pijn en moeite door het parlement
geloodst, terwijl de overheid, DONG en Goldman Sachs al wisten dat die toekenning van het windmolenpark
er zou komen.
Jan. 30 (Bloomberg) -- Denmark’s government mustered enough votes to let Goldman Sachs Group Inc. buy
a stake in state-owned Dong Energy A/S after resistance to the deal prompted one of the ruling coalition’s
three parties to quit.
The government of Prime Minister Helle Thorning-Schmidt won majority lawmaker backing for the deal even
after the Socialist People’s Party left the coalition today.
Terwijl een poll had uitgewezen dat ongeveer 70 procent van de Deense bevolking tegen verkoop van de
aandelen DONG aan Goldman Sachs was. Dat was voordat de bevolking op de hoogte was dat ze waren
“genaaid” door hun eigen overheid vanwege het niet meenemen van het windmolenpark in de deal.
Enkele weken daarvoor had Helle Thorning-Schmidt een heel gezellig onderonsje met een Goldman Sachs
vertegenwoordiger in Zuid-Afrika tijdens de begrafenis van Nelson Mandela, zoals wij in een eerder artikel
schreven:
De vrouw van de vertegenwoordiger was er iets minder gelukkig mee, maar zij begreep dan ook niet
helemaal wat er allemaal speelde op dat moment en dat haar man dit wel moest doen om de Goldman
Sachs deal erdoor te krijgen.
Inmiddels zijn we meer dan een jaar later en is de rust nog steeds niet
weergekeerd in Denemarken. De huidige minister van Financiën,
Frederiksen, heeft toegezegd dat de documenten waarin de deal met
Goldman Sachs zijn vastgelegd openbaar gemaakt zullen worden. Tot
nu toe was dat altijd geweigerd omdat deze “te gevoelig” waren.
Zelfs als er ontdekt zou worden dat de vorige regering volledig is
omgekocht dan nog is het onwaarschijnlijk dat de deal teruggedraaid zal
worden. Goldman Sachs heeft laten weten dat ze er geen bezwaar
tegen hebben dat die documenten openbaar gemaakt zullen worden.
Dat is ook het enige dat ze kúnnen zeggen want als ze wel bezwaar zouden hebben dan zal dat onmiddellijk
worden uitgelegd als dat er wel iets mis zal zijn met die transactie.
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Daarom word het hoog tijd voor Goldman Sachs om zich een beetje goed in te dekken en er absoluut zeker
van te zijn dat ze wegkomen met het stelen van een groot deel van DONG.
Dat is de reden dat ze de voormalige premier van Denemarken en hoofd van de NAVO, Anders Fogh
Rasmussen, in dienst hebben genomen om hen te helpen eventueel nog resterende politiek obstakels uit de
weg te ruimen.
Waarom Rasmussen in dienst nemen? De reden is eenvoudig: de regering van Helle Thorning-Schmidt
heeft intussen het veld moeten ruimen en is vervangen door een regering onder leiding van premier Lars
Rasmussen.
Laat deze Lars Rasmussen nu Minister van Financiën zijn geweest ten tijde dat die andere Rasmussen en
nieuwe Goldman Sachs medewerker, Anders Fogh Rasmussen, premier was. Dat praat natuurlijk wel lekker
gemakkelijk voor de nieuwste Goldman aanwinst. Je blijft tenslotte altijd wel een beetje ontzag houden voor
je oude baas.
Het concept is al langere tijd bewezen in Amerika en het werkt feilloos daar. Het kopen van huidige en
voormalige regeringsleiders. Als het daar werkt waarom zou het dan in Europa niet werken.
Met het aannemen van Rasmussen heeft Goldman Sachs een hele slimme zet gedaan. Niet alleen hebben
ze daarmee Denemarken volledig in de zak, maar ook zijn ze verzekerd van hele lucratieve deals via de
NAVO wanneer deze binnenkort zover zijn om Syrië binnen te vallen en de volgende grote oorlog in het
Midden Oosten te ontketenen.
Gelukkig gebeuren al dit soort nare dingen altijd in andere landen, nooit bij ons....
Bron:
Zero Hedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9631:goldman-sachs-kooptvoormalige-premier-van-denemarken&catid=20:het-complot&Itemid=33

Complodtdttdtt! Bijbelverzen zomaar uit de Bijbel verdwenen
Geert de Rade 11-8-2015
Trek eens een bijbel uit de kast, en zoek Handelingen 8:37 op. Pak je een Nieuwe Bijbelvertaling, dan zul je
zien dat de tekst van vers 36 naar 38 gaat, en 37 overslaat. En dat, lieve orthodoxe meeleesvrienden, is dus
een complot van vrijzinnige bijbeluitgevers die willens en wetens met de schaar door de Bijbel gaan, om hun
onwelgevallige teksten weg te knippen.
Dat, althans, is de strekking van opschudding die ontstaan is onder evangelicale christenen in de Verenigde
Staten. De uitgever van de New International Version, een moderne bijbelvertaling in het Engels, is
overgenomen door gigant Harper Collins. Dat bedrijf geeft via dochters ook de satansbijbel en The Joy of
Gay Sex uit. Foute boel natuurlijk.
Grondtekst
Net als bij Nederlandse vertalingen, verschillen de brontekst voor oudere en nieuwere vertalingen licht, en
dat betreft vooral het Nieuwe Testament. Dat zit zo: voor het Oude Testament gebruiken vertalers de oudst
beschikbare complete grondtekst. Voor het Nieuwe Testament, echter, gebruiken vertalers een tekstkritische
versie. De grondtekst is dan het resultaat van minutieus vergelijken van de verschillende tekstversies die
overgeleverd zijn.
Zo benadert de tekst van het Nieuwe Testament beter het origineel van de schrijver, dat in álle gevallen
nooit gevonden is. Voortschrijdend inzicht speelt echter ook een rol. Zo kan het gebeuren dat de vertalers
van de NBV een grondtekst gebruikten zonder Handelingen 8:37, en de vertalers van de Statenvertaling een
tekst mét dat vers. Dit staat er:
En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik
geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.
Jammerdebammer
Een blikje in de grondtekst met tekstkritisch apparaat leert dat dit vers alleen te vinden is in alle oud-latijnse
handschriften van de tekst, de vulgaatuitgave van 1592 en bij de kerkvadersIrenaeus en Cyprianus. Met
andere woorden: weinig bronnen in de Griekse grondtaal, en dus reden om aan te nemen dat deze tekst niét
in de versie van de schrijvers stond.
Jammer voor evangelische complotdenkers, goed voor de gemiddelde kerkganger, want de tekst zo dicht
mogelijk bij de oorsprong brengen, daar kan toch niemand tegen zijn?
https://staatgeschreven.nl/2015/08/11/bijbelverzen-zomaar-bijbelverdwenen/?utm_source=StaatGeschreven&utm_medium=tweet&utm_campaign=TwitterSG
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Nadering planeet Nibiru veroorzaakt rode luchten (video)
De enorme bedragen die in Amerika zijn verdwenen en waarvan
niemand weet waar ze zijn gebleven, zijn gebruikt voor ondergrondse
schuilplaatsen.
Om de planeet Nibiru nu in snel tempo dichterbij komt, zijn er steeds
vaker rode luchten te zien als gevolg van de ijzeroxide die in een grote
wolk rondom onze planeet zweeft.
In een eerder artikel van november vorig jaar hebben wij geschreven
over Bob Fletcher:
Iemand die tot vergelijkbare conclusies komt voor wat betreft de cover up van de planeet Nibiru is de
Amerikaanse onderzoeker Bob Fletcher.
Hij houdt zich al jaren lang bezig met onderzoeken naar vooral corruptie en dergelijke binnen de
Amerikaanse overheid en andere praktijken die niet door de beugel kunnen.
Eén van de meest uitgebreide onderzoeken die Bob Fletcher ooit heeft uitgevoerd is die naar Nibiru en dan
vooral ook de manier waarop men dit voor het grote publiek verborgen probeert te houden.
Bob Fletcher weet uit zijn onderzoeken dat de onbekende Planet X of Nibiru wel degelijk bestaat en
dichterbij is dan wij denken.
Volgens wat Fletcher vertelt, moet deze planeet aan het einde van dit jaar duidelijk zichtbaar worden voor
iedereen:
Verder zegt hij dat het vroegst mogelijke moment dat we deze planeet kunnen waarnemen over ongeveer
een jaar zal zijn. Tegen Kerst volgend jaar. Het zou ook wat later kunnen zijn, maar niet eerder.
Wanneer dit het geval is, zal de planeet zichtbaar worden als een heldere ster aan de hemel en de passage
en de gevolgen voor de aarde zullen daarna niet lang op zich laten wachten.
Als de planeet verschijnt op het door Fletcher genoemde moment dan zal de werkelijke passage
plaatsvinden ergens in het voorjaar daarna.
Naast alle andere, inmiddels bekende, verschijnselen zoals sterk toenemende vulkanische uitbarstingen,
aardbevingen en meteoren, spreekt hij ook van torenhoge vloedgolven die de aarde zullen teisteren.
Voor diegenen die niet zo goed op de hoogte zijn van wat Planet X of Nibiru precies inhoudt volgt hier een
ruim zes minuten durende video die een heldere uitleg geeft.
Ook voor mensen die twijfelen aan het bestaan van Nibiru is deze video een aanrader.
In het jaar 2012 werd contact opgenomen met Bob Fletcher door het Amerikaanse Congres. Met de vraag of
hij wilde helpen met het onderzoek om uit te vinden waar biljoenen Amerikaanse belasting Dollars waren
gebleven.
Bob besefte al snel dat al het goud dat Amerika zogenaamd voor veel andere landen bewaart, allang
verdwenen is samen met nog veel meer Amerikaans bezit. Zonder enige uitleg of tastbare voordelen die
daarvoor in de plaats zijn gekomen. Het ene leidde tenslotte tot het andere en dankzij zijn eerdere werk voor
de CIA aangaande witwassen van geld, slaagde Fletcher erin vast te stellen dat er in het begin van de jaren
tachtig enorme bedragen achterover werden gedrukt voor de aanleg van ondergrondse faciliteiten en
wegen.
Verder onderzoek wees uit dat Amerika ook andere landen helpt met het financieren van dergelijke
ondergrondse faciliteiten in ruil voor steun tegen terrorisme en dergelijken. Naar nu blijkt heeft sinds 1983
ieder land ter wereld zich beziggehouden met ondergrondse activiteiten.
Hetzelfde jaar waarin Nibiru werd ontdekt door de infrarode telescoop IRAS. Nibiru is eveneens
waargenomen door bekende Vaticaantelescoop Lucifer:
Duitsland en Italie maakten op 21 april 2010 bekend dat op Mount Graham, Tucson, Arizona USA, het
observatorium uitgebreid is met de Lucifer telescoop. De VORG, Vatican Observatory Research Group werkt
daar met de grootste optische telescoop om de verste objecten in de ruimte te kunnen waarnemen.
Lucifer, genaamd naar de duivel, is onderdeel van een LBT, Large Binocular Telescope, naast het Vaticaans
observatorium dat bemand wordt door Jezuïtische astronomen. De naam komt van: Large binocular
telescope near-infrared Utility with Camera and Integral Field unit for Extragalactic Research De keuze van
deze naam laat volgens critici zien waar het Vaticaan werkelijk voor staat.
Jezuïetenastronomen en Lucifer zijn een natuurlijke combinatie.
Om terug te keren naar Bob Fletcher en een lang verhaal niet al te lang te maken:
Fletcher’s onderzoek heeft uitgewezen dat er alleen al in Amerika 100 tot 103 ondergrondse faciliteiten zijn,
inclusief die waar nu nog aan wordt gebouwd. Wat dit onderzoek eigenlijk niet zo heel moeilijk maakte, was
dat er biljoenen Dollars aan zijn gespendeerd. Wanneer dat soort bedragen zouden zijn gespendeerd aan
bovengrondse infrastructuurprojecten dan was dit door iedereen opgemerkt.
Naarmate Nibiru dichterbij komt, zullen wij meer gaan merken van het roodachtige ijzeroxidestof dat zich als
een soort staart achter Nibiru aan beweegt. Soms wordt dit rode stof enigszins zichtbaar, maar de donkere
luchten die dit veroorzaakt zullen wij volgens Nancy Lieder over niet al te lange tijd steeds meer meemaken.
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Dan komen we vrij automatisch weer terug op de oude profetieën en
voorspellingen. Zelfs in de bijbel wordt dekomst van Niburu
aangekondigd, inclusief de rode luchten en de elite die zich probeert
veilig te stellen in ondergrondse schuilplaatsen:
Openbaringen 6:
12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd
een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de
maan werd als bloed.
13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van
een groten wind geschud wordt.
14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen
uit hun plaatsen.
15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en
alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen.
Volgens Nancy zijn de donkere luchten gearriveerd en volgens Bob Fletcher is aangetoond waar de
Amerikaanse belasting Dollars aan zijn uitgegeven.
Spannende tijden!
Bronnen: Before it’s News ; Zetatalk Newsletter ; https://youtu.be/bK_zndhEnSM`
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9626:nadering-planeet-nibiruveroorzaakt-rode-luchten&catid=35:universum&Itemid=48

Astronomen waarschuwen voor nieuwe kleine ijstijd tussen 2020 en 2040
Voorspellingen astronomisch model tot nu toe 97% accuraat – Zonne activiteit in 2030 maar liefst 60%
minder
Internationale astronomen zijn het er in toenemende mate over eens dat
de wereld niet op ‘Global Warming’ afstevent, maar juist op het
tegendeel, namelijk een nieuwe kleine ijstijd, die tussen 2020 en 2040
zal gaan beginnen. Dus ALS CO2 al een broeikasgas is, dan heeft de
planeet daar niet minder, maar juist veel, véél meer van nodig, om nog
enigszins op temperatuur te blijven. Een mini ijstijd zal namelijk de
meeste oogsten doen mislukken, waardoor er massale hongersnoden
zullen uitbreken en ontelbare mensen zullen omkomen. Tussen 2020 en 2030 zullen twee zonnecycli elkaar
zo goed als zeker opheffen, zo blijkt uit recent astronomisch onderzoek. Dit zal een nieuw ‘Maunder
minimum’ veroorzaken, de benaming van een mini ijstijd tussen 1646 en 1715, toen in Londen de Thames
en in Nederland de grote rivieren en de Zuiderzee bevroor. Hele stukken lager gelegen land bleven in Noord
Europa zelfs het hele jaar lang bedekt met sneeuw.
97% nauwkeurig
Het nieuw astronomische model blijkt buitengewoon nauwkeurig de zonnecycli te kunnen voorspellen. ‘We
hebben ontdekt dat onze voorspellingen een accuraatheid van 97% hebben,’ verklaarde professor Valentina
Zharkova, die de bevindingen van haar team presenteerde tijdens de National Astronomy Meeting in
Llandudno. Het model, gebaseerd op de dynamo effecten in twee lagen van de zon –één dicht bij de
oppervlakte, en één diep in de hittezone- bevestigt dat de 11 jarige zonnecycli niet perfect regelmatig
verlopen, zoals veel mensen denken. De onregelmatigheid in de ‘golven’ zal de komende jaren zozeer
toenemen, dat twee cycli, die elkaar normaal hadden moeten opvolgen, tegelijkertijd zullen plaatsvinden –de
ene aan de noordpool van de zon, de andere aan de zuidpool-, waardoor ze elkaar zullen opheffen.
Massale hongersnood door 60% afname zonne activiteit
Het gevolg is dat de zonne activiteit tijdens cyclus 26, die tussen 2030 en 2040 optreedt, maar liefst 60% zal
afnemen (1). Dit zal zeer ernstige gevolgen voor de Aarde hebben. De mini ijstijd die dan zal uitbreken, en
die voor het laatst 370 jaar geleden optrad, zal veel oogsten doen mislukken. De oogsten die wel slagen
zullen een veel kleinere opbrengst hebben. Met een geschatte wereldbevolking van 8 tot 10 miljard in 2040
zal dit leiden tot de meest omvangrijke en afschuwelijke hongersnoden ooit.
Tegengesteld klimaatprobleem
De generatie die deze ongekende ramp zal overleven, zal later dan ook met de grootste minachting
terugkijken op de zogenaamde ‘wetenschappers’ en politici van onze tijd, die biljoenen zullen hebben
uitgegeven om niet enkel een onbestaand –maar juist tegengesteld- CO2/klimaatprobleem tegen te gaan,
maar daardoor ook nog eens zullen hebben meegeholpen om honderden miljoenen, maar mogelijk zelfs
miljarden mensen te veroordelen tot de hongerdood.
Misschien wordt het eens tijd het enige klimaatmodel dat wél betrouwbaar is gebleken serieus te nemen,
want in plaats van afkoeling zullen we snakken naar opwarming.
Xander - (1) Daily Mail
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Europa wordt ook slachtoffer van operatie Chaos (video)
Het lijkt dat eigenlijk maar weinigen zich afvragen hoe het kan dat we
als Europa ineens een enorme toestroom vluchtelingen bij ons op de
stoep hebben staan.
Mensen die totdat ze door Amerika werden “bevrijd” vaak een rustig en
vreedzaam leven leidden in hun eigen land.
In Lybië, Syrië, Oekraïne en andere landen aan de rand van Europa, is
Amerika actief geweest met hun destabilisatiepolitiek en zelfs
bombardementen en andere militaire hulp. Het gevolg is dat miljoenen
mensen van huis en haard zijn verdreven en richting Europa vluchten.
Dit is dan weer olie op het vuur van de extreem rechtse organisaties die steeds meer voet aan de grond
krijgen met hun anti-immigratie agenda en het resulteert in een een steeds groeiende destabilisatie door
geheel Europa.
Iedere dag opnieuw zijn er verhalen zoals de volgende:
In steeds meer gebieden in Duitsland durft de politie niet meer te komen. Het geweld is er te heftig. Het
betreft vooral gebieden met grote aantallen immigranten uit het Midden-Oosten en van de Balkan. In delen
van de industriestad Duisburg bijvoorbeeld heerst totale wetteloosheid.
Meer dan de helft van de Belgen vindt dat er teveel immigranten zijn in ons land. Dat blijkt uit een enquête
onder 17.533 inwoners van 24 ontwikkelde landen. Uit het onderzoek komt België naar voor als een van de
meest migrant-onvriendelijke landen.
Afgelopen zaterdag een groot artikel in de gedrukte Telegraaf over de volkomen uit de hand gelopen situatie
in Griekenland en de stroom vluchtelingen met de titel: “Chaos”.
Afgezien van het humanitaire aspect van de zaak worden de vluchtelingen gebruikt als wapen om in Europa
totale chaos te bewerkstelligen. Dit wordt dan ogenschijnlijk gedaan door Amerika, maar ook de vS zelf is
slachtoffer van een enorme toestroom van illegale immigranten die door de overheid wordt gedoogd en zelfs
gepromoot.
Het probleem is dat wij nog steeds teveel denken als landen. Amerika doet zus en Amerika doet zo. Het is
uiteraard niet de Amerikaanse bevolking die dit allemaal bedenkt want ook zij zullen slachtoffer worden, net
zoals wij.
Het zijn de duistere krachten die achter de schermen opereren zonder nationale grenzen. Die de politici van
bepaalde landen volledig onder controle hebben waardoor het lijkt dat het bepaalde landen zijn die iets
doen, zoals in dit geval Amerika.
Wanneer het dus gaat over Amerika in dit verband dan betreft dat een kleine groep die de politiek en de
acties van het land bepalen. Een kleine clubje dat onder talloze verschillende namen door het leven gaat
zoals de elite, de globalisten, de één procent, de illuminati en The Powers That Be. Voor het gemak
gebruiken wij hier het woord Illuminati.
De destabilisatie en ontwrichting van Europe door Amerika wordt door de Illuminati veroorzaakt via de
banken en grote bedrijven waarvan zij uiteindelijk de eigenaar zijn. Deze instituten maken de dienst uit en
niet de verschillende nationale overheden.
Het land Amerika is een werktuig in hun handen dat ze gebruiken om de wereld volledig te destabiliseren en
waar mogelijk conflicten te creëren door het tegen elkaar opzetten van verschillende groeperingen. Hoe
meer verschillende bevolkingsgroepen zich in een bepaald land bevinden des te meer kans op totale chaos.
En die is nodig om de bevolking straks zover te krijgen dat ze meer dan bereid is om hun allerlaatste
vrijheden op te geven en in ieder opzicht volledig afhankelijk te zijn van de staat. Het uiteindelijke doel blijft
de New World Order, met de Illuminati die alle macht heeft en een gecontroleerde groep slaven tot haar
beschikking heeft.
Een bevolking die in rust en welvaart leeft, zal nooit zo gek zijn om hun vrijheden op te geven. Een bevolking
die steeds armer en banger wordt en die overal om zich heen conflicten ervaart, is hier heel vatbaar voor.
Het aloude motto van de Vrijmetselaars: Ordo ab Chao is dan ook niet zomaar uit de lucht komen vallen.
Alex Jones van de Infowars.com is op dit moment in Rome en heeft ook het nodige te zeggen over de
kunstmatig gecreëerde stroom vluchtelingen.
Een land dat door de Illuminati wordt gebruikt als proeftuin en in veel opzichten verder is dan de meeste
landen is Zweden. Zij doen alles om de ongelijkheid tussen man en vrouw van de kaart te vegen, zijn
vergevorderd met het afschaffen van contant geld, doen alles om het traditionele gezin te ontwrichten en
hebben een “zeer tolerant” beleid ten opzichte van immigranten.
Zo tolerant dat de verkrachtingen van Zweedse vrouwen met 700 procent zijn gestegen en het land op de
wereldranglijst van meest verkrachte vrouwen de tweede plaats in neemt met 53,2 verkrachtingen per
100.000 inwoners.
Een land dat zo tolerant is dat wanneer er enkele weken geleden weer eens een vrouw is verkracht en het
signalement van de dader door de politie wordt verspreid dit door de media wordt gecensureerd.
De politie zegt het volgende op haar website:
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Op de website van de politie is het volgende signalement van de verkrachter te lezen: “De verkrachter wordt
beschreven als circa 50 jaar oud en ongeveer 170 centimeter lang. Hij heeft donker haar, dikke donkere
wenkbrauwen, een grote neus en kleine ogen. Bovendien heeft de man een baard. Hij was gekleed in een
donkere broek en donkergrijze sweater. Hij spreekt Zweeds met een buitenlands accent.”
Wat uiteindelijk in de krant Expressen terechtkomt, is het volgende:
Hier moet de lezer zich tevreden stellen met de mededeling dat de misdadiger circa 50 jaar oud is, ongeveer
170 centimeter lang, en gekleed gaat in een donkere broek en donkergrijze sweater.
Ondertussen gaat de enorme stroom vluchtelingen iedere dag gewoon door:
De VN vluchtelingenorganisatie gooit nog wat meer olie op het vuur. Volgens Vincent Cochetel van de
UNHCR die in Griekenland was: “Ik heb nog nooit zo’n toestand gezien. Dit is de Europese Unie en dit is
totaal beschamend”.
Terwijl de VN uiteraard heel goed weet hoe de stemming is in binnen de Europese Unie:
Ontwikkelde landen meedogenloos: 'We moeten jullie niet'
Onderzoeksbureau Ipsos hield een groot onderzoek onder ruim 17.500 mensen uit 24 landen naar de
bereidwilligheid immigranten onderdak te bieden. De helft ziet hen liever gaan dan komen, ze kunnen op
weinig sympathie rekenen. Dat schrijft dagblad Trouw.
Wat nu zichtbaar is, is het begin van een proces dat door de Illuminati is ontworpen om Europa en
uiteindelijk ook Amerika in een totale puinhoop te veranderen zodat de nog resterende bevolking uiteindelijk
zo mak is als een lammetje. Zo ver zijn wij nog niet, maar iedere dag komt die totale chaos dichterbij.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9630:europa-wordt-ook-slachtoffervan-operatie-chaos&catid=37:wereld&Itemid=50

Zo word je besodemieterd met loterijen (video)
Altijd reuze spannend als op televisie de winnende nummers van een
loterij worden bekendgemaakt.
Ergens in ons achterhoofd speelt toch dat misschien vandaag wel de
dag is dat al onze geldzorgen voorgoed tot het verleden behoren omdat
wij eindelijk de winnende nummers hebben.
Alles wat je ooit gedacht hebt over loterijen valt in duigen als je de
onderstaande video bekijkt.
Het is een opname van een live uitzending van de trekking van de
winnende nummers van een loterij die Powerball Euromillions heet.
De normale gang van zaken is dat er een bal wordt getrokken en dat dit nummer dan vervolgens in beeld
wordt gebracht zodat je op je gemak je eigen nummers kunt controleren.
Alleen bij deze uitzending gaat er iets niet helemaal goed want het nummer 21 verschijnt op het
beeldscherm, 30 seconden voordat de bal daadwerkelijk wordt getrokken door de machine.
Zoals de commentator bij de video zegt, “We have a glitch in the matrix” . Een kijkje in de keuken van de
matrix waarin wij leven en hoe die ons voor de gek houdt.
Omdat het gebeurt in een live televisieuitzending kun je hieruit de conclusie trekken dat de resultaten van
loterijen helemaal niet toevallig tot stand komen, maar dat van te voren klaarblijkelijk al bekend is wat de
winnende nummers zullen worden.
Veel beter bewijs dan in onderstaande video zul je niet vinden.
Als toetje laat diezelfde video ook nog even zien hoe de wereldbevolking destijds is bedonderd met 9/11. Je
ziet de BBC reporter live verslag uitbrengen van de gebeurtenissen die dag in New York, met op de
achtergrond het gebouw WTC7. Terwijl zij praat en het gebouw prominent en onbeschadigd in beeld is, zie
je op het scherm de boodschap verschijnen dat het WTC7 zou zijn ingestort. Iets dat enige tijd later, 20
minuten later welteverstaan, dus ook gebeurde.
Als je gelooft dat (Nederlandse) loterijen eerlijk worden gespeeld en een stelletje baardapen vanuit een grot
in Afghanistan 9/11 hebben veroorzaakt dan is het mogelijk hoog tijd voor een reality check.
In ieder geval misschien slim om voorlopig maar geen loterijtickets meer te kopen.
https://youtu.be/8DxUvX5tsqY
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9610:zo-word-je-besodemieterd-metloterijen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Vluchtelingen bedreigen levensstandaard Europa
Britse minister BuZa: Vluchtelingen bedreigen levensstandaard Europa
Interviews met Afrikaanse asielzoekers die openlijk erkennen nergens
voor te vluchten, maar enkel voor de rijkdom hier te komen – Vrouw en
zoon in Zweedse IKEA doodgestoken door asielzoekers
Als de immigrantenstroom uit Afrika en het Midden Oosten niet snel
wordt gestopt zal er over 10 jaar niets meer over zijn van onze sociale
zekerheid, die dan onbetaalbaar zal zijn geworden.
De Britse minister van Buitenlandse Zaken Philip Hammond heeft bevestigd waar de gewone Europeaan al
heel lang bang voor is, namelijk dat de massale toestroom van vluchtelingen uit Noord Afrika en het Midden
Oosten onze levensstandaard en sociale zekerheid bedreigt. Onlangs schreven we al dat die ondermijning
van onze samenleving, cultuur en welvaart juist exact is waar zowel de VN als de EU op uit zijn.
‘De Europese Unie kan geen miljoenen mensen opnemen die een nieuw leven zoeken,’ zei Hammond,
voormalig economisch manager en oud minister van Verkeer en Defensie, tegen de BBC. ‘Dat is geen
houdbare toestand, omdat Europa zich niet kan beschermen en zijn levensstandaard en sociale structuur
niet overeind kan houden als het miljoenen migranten uit Afrika moet opnemen.’
Hammond ziet maar één oplossing: de EU moet de (meeste) asielzoekers terugsturen. Daarmee doorbrak
hij een van de grootste taboes in Europa, waar de media de miljoenen immigranten uitsluitend als arm, bang
en zielig voorstellen.
Afrikaanse migranten geven toe enkel voor rijkdom te komen
Dat het leeuwendeel van hen uitsluitend om economische motieven naar Europa komt mag beslist niet
worden geschreven, laat staan dat interviews als deze (2) op het journaal worden getoond, waarin
journalisten enkele vluchtelingen in Calais vragen hoe ze aan het geld voor hun reis waren gekomen, en
waarom ze zulke dure horloges dragen*.
* Omdat, zoals we eerder dit jaar al vaker schreven, alleen de mensen met geld –veelal criminelen- bij de
mensensmokkelaars een ‘ticket’ naar Europa kunnen betalen, en de echte hulpbehoevenden achterblijven.
De jonge mannen uit Soedan, Eritrea en Syrië geven zelfs zonder enige schaamte toe dat het ze helemaal
niet gaat om veiligheid, maar omdat er in Europa –en volgens hen vooral in Groot Brittannië- goed voor hen
gezorgd wordt. Op de opmerking van een journalist dat de Engelse bevolking bepaald niet op hen zit te
wachten, antwoorden ze dat dit hen niet interesseert. (2)
Razzia’s om illegalen op te pakken
De eurocraten in Brussel hebben er met hun regels voor gezorgd, dat de lidstaten nauwelijks asielzoekers
mogen terugsturen. In Groot Brittannië beginnen de problemen met de enorme stroom voornamelijk
islamitische immigranten het land echter boven het hoofd te groeien, zozeer dat de minister van Migratie
James Brokenshire werkgevers heeft gedreigd met keiharde maatregelen als zij illegalen aan het werk
stellen. De regering plant zelfs ‘razzia’s’ bij bouw- en schoonmaakbedrijven, waar op grote schaal goedkope
illegalen worden ingezet.
Waarschuwingen vrijheidspartijen bewust genegeerd
De bekende politicus Nigel Farage van de Britse Onafhankelijkheidspartij UKIP waarschuwt al jaren dat de
welkomscultuur in Europa en in zijn eigen land zoveel migranten zou aantrekken, dat de structuur van onze
samenleving permanent zal worden ondermijnd en onze sociale zekerheid onhoudbaar zal worden en zal
instorten. Dat zal armoede, chaos, gewelddadige protesten en mogelijk ook opstanden en op den duur zelfs
burgeroorlogen kunnen veroorzaken. Jarenlang zijn Farage en zijn gelijkgestemden in Europa –denk aan
Geert Wilders en Marine Le Pen- als ‘populisten’ weggezet en zwart gemaakt, genegeerd en uitgekotst door
de Europese gevestigde orde, die de grenzen juist nog verder openzette om het grote, in 2012 openlijk
aangekondigde VN-plan om van onze landen ‘multiculturele staten’ te maken, uit te voeren.
Middagje IKEA: doodgestoken door asielzoekers
Dit ‘grootse’ visioen begint echter totaal uit de hand te lopen. Zo is bijna overal waar veel immigranten
wonen de criminaliteit geëxplodeerd. Gisteren staken twee asielzoekers uit Eritrea in een IKEA vestiging in
Zweden –het land dat dankzij het socialistische pro-immigratiebeleid in de verkrachting top-3 van de wereld
belandde- volstrekt willekeurig een 55 jarige Zweedse en haar 28 jarige zoon dood. Op de hen zo bekende
extreme politiek correcte wijze verklaarden de autoriteiten dat de asielzoekers ‘geen politieke motieven’
hadden. En natuurlijk werd er weer gesproken over ‘verwarde’ mannen.
Kortom: dit gaat overal in heel Europa gebeuren, en gebeurt nu al, maar wordt door de massamedia ontkent,
omdat enkel als de daders van misdaden blank en Europees zijn de voornamen nog worden vermeld.
Waardoor de gewone burger er inmiddels bijna vanzelfsprekend vanuit kan gaan dat in 9 van de 10 gevallen
waarbij dit niet gebeurt de dader een immigrant is.
Als een middagje IKEA nu al niet meer veilig is, hoe zal ons leven er dan over 10 jaar uitzien, als het aantal
gelukszoekers uit Afrika en het Midden Oosten is opgelopen naar vele tientallen miljoenen?
Xander - (1) KOPP ; (2) YouTube (via Joost Niemöller)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Britse-minister-BuZa-Vluchtelingen-bedreigen-levensstandaard-Europa
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Steeds meer landen waar economie in elkaar stort
Soms vraag je je af of je wordt bedrogen door je eigen zintuigen of dat jij
degene bent die een echte wereld leeft en de rest in een illusie.
Plaatselijke Rothschildvertegenwoordigers dragen dan graag bij met het
zand in de ogen strooien.
Omdat alles zich wereldwijd afspeelt, betekent dit dat wanneer er
dingen gebeuren op onze planeet dit voor iedereen gevolgen zal
hebben.
Naar blijkt is Nederland daarop een uitzondering. Alhoewel de wereld op
een punt staat waarbij het ene na het andere alarmerende signaal zich aandient, gaat dit Nederland volledig
voorbij als je de Centrale Rothschild Bankin dit land mag geloven:
Voor 2016 is DNB eveneens positiever. Geen groei van 1,5 procent, zoals in december werd gedacht, maar
1,8 procent. Ten aanzien van 2017 is DNB nóg enthousiaster: een groei van 2,2 procent.
Onlangs schreven wij een artikel over dat er 24 landen zijn die met een schuldencrisis te maken hebben en
dat er nog eens 14 landen zijn die er dicht tegenaan zitten.
Daar kunnen we nu weer een land aan toevoegen want ook in Irak is de economie volledig in elkaar gestort.
In Oekraïne, die al wel op de vorige lijst voorkwam, krimpt ook de economie sterk en is het land niet in staat
om hun schulden af te betalen.
De vorige grote crisis in 2008 concentreerde zich voornamelijk op Amerika, maar nu doen de problemen zich
over de hele wereld voor.
Toen Amerika het land Irak “bevrijdde” en hen “democratie” bracht, zou het land een gouden toekomst
tegemoet gaan, zo werd er gezegd. Die is er uiteraard nooit gekomen en toen het Westen besloot om ISIS in
het leven te roepen, ging het helemaal snel bergafwaarts met Irak.
Op dit moment kent het land een werkeloosheidspercentage (hoger dan 25 procent) dat doet denken aan de
Grote Depressie van de jaren dertig. De economie krimpt gestaag (6,8 procent vorig jaar) en de
overheidsschulden lopen in een steeds groter wordende neerwaarste spiraal volledig uit de hand.
Uiteraard wordt ook dit land nu niet bepaald geholpen door de uitzonderlijk lage olieprijs. De verwachting is
dan ook dat de economie dit jaar met 9 procent zal krimpen en dat is meer dan 15 procent totaal over een
periode van twee jaar. Het gaat meestal niet zo goed met landen die door Amerika en het Westen worden
“bevrijd”. Lybië is uiteraard een grote puinhoop, maar een land dat onlangs de “vrijheid” heeft mogen
ervaren. Oekraïne staat er zo mogelijk nog beroerder voor.
Volgens de laatste berichten staan de banken in dat land op omkieperen, wat niet zo vreemd is want
eenderde tot de helft van de “bezittingen” van deze banken zijn leningen die nooit terug betaald zullen
worden.
Sinds de oorlog begon in Oekraïne zijn er al 40 banken failliet verklaard. Vorige week is de vierde grootste
bank in het land, Delta Bank, kopje onder gegaan.
Onlangs verklaarde de overheid van Oekraïne dat ze niet in staat zijn
om hun schulden te betalen. Hier wordt in de Westerse media heel
weinig aandacht aan geschonken omdat men het uiteraard wil doen
voorkomen dat de “bevrijding” van Oekraïne een daverend succes was.
De waarheid is dat Oekraïne heel snel een soort Griekenland deal nodig
heeft, wil het niet helemaal ten onder gaan.
Ook in Griekenland is het uiteraard kommer en kwel, alhoewel de
toeristen daar weinig van merken. De Griekse beurs die inmiddels weer
open is, merkt er des te meer van want de aandelenprijs kelderden de
afgelopen week met gemiddeld 30 procent.
Je zou welhaast zeggen dat je volkomen blind moet zijn om niet te zien
wat er gebeurt.
De economie kruipt uit een diep dal en komt eind dit jaar in omvang
weer uit rond het niveau van 2008. ''De afgelopen zeven jaar is de
welvaart dus niet toegenomen'', zei DNB-directeur Job Swank. ''Dat laat
zien hoe ingrijpend de krediet- en schuldencrisis is geweest.''
Je kunt ervoor kiezen natuurlijk om te geloven wat deze
Rothschildvertegenwoordiger staat te orakelen of je kunt je ogen en
oren gebruiken om nog wat meer feiten tot je te nemen, zoals:
De reden dat veel bedrijven het moeilijk beginnen te krijgen, wordt
duidelijk als je de volgende grafiek bekijkt.
Dan zie je dat het totale volume van de wereldhandel daalt met een
snelheid die wij sinds de vorige crisis niet meer hebben gezien.
Alleen al in de maand mei van dit jaar daalde de wereldhandel met 1,2
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procent ten opzichte van de maand daarvoor.
Als je dan bedenkt dat van de 22 elementen in de grondstoffenindex van Bloomberg (Bloomberg Commodity
Index) er 18 zijn die de afgelopen maanden met minimaal 20 procent zijn gezakt en je weet dat dit hetzelfde
aantal is als in oktober 2008 toen de crisis in volle hevigheid toesloeg, dan weet je waar we nu staan.
Welkom in 2008 and beyond.
Bronnen: Zerohedge ; Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9623:steeds-meer-landen-waareconomie-in-elkaar-stort&catid=15:financieel&Itemid=28

Griekenland fungeert als laboratoriumrat
We zullen het vandaag niet hebben over Griekenland en de
belabberde situatie in dat land, maar we zullen het hebben over ons.
We zullen het hebben over het land waarin wij leven en over hoe het
niet lang meer zal duren voordat ons land en Griekenland als twee
druppels water op elkaar lijken.
Wij moeten leren van wat de Grieken is overkomen, het moet voor
ons een groot rood waarschuwingslicht zijn.
Griekenland is de mal waarop de toekomst voor ons allen
gemodelleerd zal worden. Letterlijk gezien is Griekenland een
laboratoriumrat.
Nooit zal Griekenland ooit nog “herstellen” tot het economisch niveau van Amerika en West Europa. In
plaats daarvan zijn wij het die zullen neerdalen naar het niveau waarop een Griekenland zich vandaag de
dag bevindt. Dat is ingebakken in de taart, het is onontkoombaar en daarom moeten wij ons daarop
voorbereiden.
Wanneer wij nu heel snel wakker worden dan zijn wij misschien, heel misschien is meer accuraat, in staat
om aan de strafmaatregelen zoals de Trojka die heeft losgelaten op de Griekse maatschappij, te ontkomen.
De maatregelen die een einde hebben gemaakt aan het gezondheidssysteem, het vangnet voor hen die het
meest hulp nodig hebben.
Wat we misschien kunnen bereiken is een geleidelijkere overgang van hier naar daar, mits we vroeg genoeg
beginnen met voorbereiden. Dat is het beste dat wij kunnen hopen te bereiken. Dat wil zeggen als
maatschappij, het lot van individuen zal variëren.
Griekenland zal een manier vinden om het beter te doen dan dat ze nu doen, maar dat zal niet komen door
herstel of een bail-out. Athene zal omdat het moet en omdat anders de humanitaire crisis nog veel groter zal
worden, een betere verdeling onder de bevolking vinden van de middelen die tot hun beschikking staan.
Wij moeten hetzelfde doen, waar wij ons ook bevinden. Ons voordeel is dat wij dit kunnen doen vanuit een
relatief comfortabel startpunt. Ons nadeel is dat, in tegenstelling tot Griekenland, wij de werkelijkheid niet
begrijpen waarin wij ons bevinden.
Wij zijn onwetend, ontkennen dingen en wij denken er liever niet over na. De Grieken waren ook zo, maar zij
hebben die keuze niet langer. Net als wij die ook niet zo lang meer zullen hebben.
De reden waarom Griekenland is waar ze vandaag de dag staan en waarom wij ons daar morgen zullen
bevinden, kunnen wij met goede redenen “bedrieglijk eenvoudig” noemen. Dat wil zeggen dat het
wereldwijde banksysteem dat de financiële crisis heeft georkestreerd, weigert om de verliezen te incasseren
die ze hebben opgelopen met hun waanzinnige gokpraktijken en dat ze politieke macht hebben om ermee
weg te komen, helemaal. Dat is alles wat je hoort te weten.
De verliezen van het banksysteem worden derhalve omgeslagen naar de burgers van de respectievelijke
landen. Maar die verliezen zijn veel te groot voor die burgers om te kunnen dragen. Het gevolg is dat die
landen veel dingen die ze keihard nodig hebben, kwijt zullen raken, dingen die ze verenigt. Iedere
dienstverlening die geld kost, zal worden geschrapt. Meer en meer, totdat er bitter weinig over is.
Het gebeurde in Griekenland, het zal over de gehele wereld gebeuren. Bedenk wel dat hier niets nieuws
onder de zon is. De derde wereldlanden ondergaan dezelfde behandeling al decennialang, zo niet
eeuwenlang. Rampkapitalisme werd niet gisteren uitgevonden. Wat nieuw is, is dat het nu plaatsvindt in het
gedeelte van de wereld waar het zogenaamd goedgaat, in dit geval de Europese Unie en het zal zich
verspreiden.
De achtereenvolgende bail-outs van de Grieken die het land hebben geruïneerd, waren “nodig” om de
verliezen op weddenschappen, derivaten en andere zaken die wereldwijd door banken waren opgelopen, te
compenseren. Franse, Nederlandse en Duitse banken, Wall Street en The City. De eerste bail-out in 2010
diende als doel om de banken tijd te geven om hun blootstelling aan Griekse schulden te verminderen.
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Alle bail-outs, hetzij direct voor banken of via een omweg langs een land zoals Griekenland naar de banken,
zijn opgezet op precies dezelfde manier. Griekenland was een gemakkelijk land om te fungeren als
laboratoriumrat en vogelverschrikker voor anderen zodat die niet al te luid zouden protesteren tegen het
systeem van bail-outs.
Het hele systeem van bail-outs, of dat nu in Amerika is of Europa, is nooit iets anders geweest dan het
overhevelen van publiek geld naar particulieren, met het uitdrukkelijke doel om de verliezen op
weddenschappen van die particulieren goed te maken; onder onschendbaarheid uiteraard.
En nee, de verliezen zijn niet verdwenen of afgeschreven. In plaats daarvan zijn ze overgeheveld naar de
donkere kluizen, verborgen achter swaps, andere derivaten en balansoverzichten van centrale banken. Ook
dat zal niet lang duren.
Al die verliezen en niemand is bereid om ze af te schrijven. De elitaire bankiers willen zeker deze verliezen
niet accepteren en zijn van plan, ondanks recessies en depressies, om steeds rijker te worden. Dan blijft er
nog maar één uitkomst over en die is dat jij en ik veel armer moeten worden. Het zijn nu onze verliezen
geworden.
De enige manier waarop de rijken steeds rijker kunnen worden is als de rest van ons steeds armer wordt.
Economische groei is iets dat voorkomt in geschiedenisboeken. Het terugdraaien van de financiële
hefboomwerking is begonnen. Iedere dag opnieuw verdwijnen er enorme hoeveelheden “zombiegeld”.
Dat betekent dat er veel minder welvaart is op de wereld. Toch willen de rijken nog rijker worden en zij
maken de dienst uit. De sommetjes zijn eenvoudig. Zoals oo Griekenland ons weer laat zien, hebben de
rijken geen geweten. Zonder aarzelen gooien ze een complete gemeenschap het ravijn in.
Een groot deel van wat wij nu beschouwen als welvaart bestaat uit Quantative Easing (bijgedrukt geld) en
daaraan gerelateerd opgeschroefde aandelen-, obligatie- en onroerendgoedprijzen. Al deze rijkdom is niets
anders dan zombierijkdom die van de ene op de andere dag kan verdwijnen. En als dat zo is dan zál het ook
verdwijnen.
Wanneer je naar de situatie in de huidige wereld kijkt dan is het moeilijk voor te stellen dat er “herstel”
plaatsvindt.
Waar zou dat vandaan moeten komen? De totale schulden zijn nu veel hoger dan ze waren in 2008. We
hebben geen herstel gezien.
De enigen die uiteindelijk de winnaars zullen worden, zijn de paar rijken die alsmaar rijker worden. De rest
van ons zal binnenkort leven zoals de Grieken dat doen en dat is als wij geluk hebben.
Er is geen andere mogelijkheid. “Het geld” verdwijnt snel en de enige manier waarop dit terug kan komen bij
de centrale banken is door meer QE. Maar dat is een doodgeboren kindje.
Economisch groei wereldwijd en zeker in het Westen is een illusie.
China was het laatste land waar het kort leek dat zij economisch zouden groeien,
maar zij maakten er, net zoals wij, een puinhoop van en hebben nu veel teveel
schuld om die ooit te kunnen terugbetalen.
Een wereld die letterlijk verzuipt in schuld. Een totale schuld van maar liefst 60
biljoen Dollar, oftewel 60.000.000.000.000.
Hoe die schuld per land is vertegenwoordigd, is te zien in het volgende overzicht,
waarbij we het volgende moeten bedenken:
Zeven van de vijftien landen met de meeste schuld zijn Europees. Europa heeft,
zonder Rusland, een totaalschuld van 26 procent van de totale wereldschuld.
Wanneer we de totale schuld van Amerika, Europa en Japan bij elkaar optellen
dan vertegenwoordigt dat maar liefst 75 procent van de totale wereldschuld.
En hoe zit het met Nederland?
Als je naar het volgende overzicht kijkt dan zie je dat er een periode van
18 jaar, tussen 1990 en 2008, de staatsschuld toenam met zo’n 50
miljard Euro.
Maar dan: In de periode vanaf 2008 is de staatsschuld zo goed als
verdubbeld en gaat richting 500 miljard Euro.
Of zoals een lezer schreef (dank!):
Er is in Amerika een enorme ontslaggolf begonnen. We weten allemaal dat deze cijfers al jaren worden
gemanipuleerd. Dat dit soort nieuws ineens in de mainstream komt dan weten we genoeg.
Dit is het startschot om alles op een "gecontroleerde" manier ineen te laten storten.
Uiteraard een perfecte timing om het balletje in beweging te brengen. Jade helm15 halverwege en
September voor de deur. HERE WE GO.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9627:griekenland-fungeert-alslaboratoriumrat&catid=15:financieel&Itemid=28
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Ook ons land binnenkort Orwelliaanse politiestaat
Nog steeds trapt de bevolking iedere keer in vrijwel iedere val die voor
hen wordt gezet.
Zoals een speciale wet voor politieagenten die mensen doodschieten of
op een andere manier vermoorden.
We zijn op weg naar de New World Order en de voorbereidingen
daarvoor zijn in volle gang. Naar verwachting zal er deze herfst een
enorme sprong voorwaarts worden gemaakt door de duistere krachten
achter de schermen bij de aankondiging van de nieuwe
wereldregering in de vorm van Agenda 21 versie 2.0.
De wereld zal zoals te doen gebruikelijk met open ogen in de val
trappen. Niet dat ze het merken dat ze erin getrapt zijn; dat komt pas
veel later wanneer het te laat is.
Vergelijkbaar met de geniepige invoering van de nieuwe wereldregering
wordt de politiestaat stukje bij beetje verder geperfectioneerd.
Als de bevolking eenmaal wakker is geworden en eindelijk beseft hoe ze
zijn beetgenomen, zullen er overheidspitbulls nodig zijn om diezelfde
bevolking in het gareel te houden.
Iemand die al meer dan 20 jaar waarschuwt voor de komende politiestaat is David Icke:
Wanneer je een politiestaat wilt dan moet je personeel hebben dat exact
doet wat jij wilt en geen lastige vragen gaat stellen. Daarom zorg je dat
je zoveel mogelijk personeel selecteert die ofwel al psychopaat is en zo
niet, vatbaar is om getraind te worden tot psychopathisch gedrag.
Wat dan ook weer een verklaring is voor het toenemende politiegeweld
wereldwijd. Gezien het bovenstaande en de ontwikkelingen in ons
Nederland moeten wij ons ook ernstige zorgen maken.
Hij was deze week weer in het Journaal te zien en te horen: Gerard
Bouman, de korpschef van de Nationale Politie.
Naar aanleiding van de vrijspraak van de twee agenten die in 2013 de Rotterdamse Mike Stok
vermoordden.
Hij zwaaide met een voorwerp (een wandelstok) dat eruit zag als een bijl en ooggetuigen stelden dat hij zeer
agressief en dronken was.
Op die basis mogen agenten dus van de rechtbank mensen doodschieten want: De rechtbank concludeert
nu dat er geen andere manier was om hem aan te houden dan te schieten.
Ze hadden hem natuurlijk ook gewoon naar huis kunnen laten lopen en zijn roes laten uitslapen, maar dat is
klaarblijkelijk in geen van de betrokken hoofden opgekomen.
Bouman vertelde dan ook uitgebreid in het Journaal dat hij wil dat er speciale wetgeving komt, alleen voor
politieagenten. Iets waar hij ook al eerder dit jaar mee in het nieuws kwam:
Korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie wil dat agenten niet langer onder het normale strafrecht
worden vervolgd, maar onder specifieke regels voor politiemensen. Het is volgens de hoogste politiebaas
onterecht dat er voor de wet geen onderscheid bestaat tussen een agent die uit veiligheidsoverwegingen
geweld gebruikt en gewelddadig gedrag van criminelen.
Daarnaast wil Bouman nog iets anders:
Alle politiemensen die een vuurwapen mogen dragen, moeten dat 'waar en wanneer mogelijk' ook doen, 'uit
voorzorg' in deze tijd van terreurdreiging.
Wanneer je kijkt naar wat er gebeurt in ons land dan slaat de schrik je om het hart. Het vertoont alle
symptomen van het installeren van een New World Order Orwelliaanse politiestaat.
Een wet voor de gewone burger en een wet voor de politie. Logisch ook want de politie is er niet meer om
ons te beschermen, maar is er voor het dienen van de elite.
We zorgen we dat we een ISIS in het leven roepen en propageren dat
wij permanent onder grote dreiging staan van terreuraanvallen, gooien
er zo af en toe een False Flag operatie tegenaan en klaar is Kees.
Het antwoord zoals bepleit door Bouman: Nog meer wapens op straat
en nog meer kans op “schietincidenten”. Maak je geen zorgen, de politie
waakt over je veiligheid.
Wanneer de nieuwe door Bouman voorstelde wetgeving eenmaal is
ingevoerd, kunnen echt alle remmen los en zullen steeds meer
arrestanten “een natuurlijke dood” sterven in politiecellen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9622:ook-ons-land-binnenkortorwelliaanse-politiestaat&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Klimaatverandering: De hoax die ons dagelijks $ 4 miljard kost
Zo vernietigt de linksgroene ideologie onze samenleving en onze toekomst
Feiten, geen fictie: de geologische historie toont aan dat er niets
bijzonders is aan de huidige temperaturen en CO2 niveaus. Sterker nog,
die zijn zelfs aan de (te) lage kant.
De wereldwijde klimaatverandering industrie is jaarlijks $ 1,5 biljoen
waard, zo heeft het Climate Change Business Journal uitgerekend. Dat
is omgerekend $ 4 miljard per dag die wordt weggegooid aan zaken
zoals CO2-emissiehandel, biobrandstoffen en natuurlijk windmolens.
Eenzelfde bedrag wordt er dagelijks uitgegeven aan online shopping,
met dit verschil dat er dan géén virtueel pistool tegen ons hoofd wordt gezet om te betalen, zeker niet voor
iets waar we helemaal niets voor terugkrijgen – of het moet enkel ellende zijn.
We moeten bloeden voor de zogenaamde verandering van het klimaat – en binnenkort fors meer dan we nu
al doen. Of het nu om belastingen, energie of brandstof gaat - van ieder product wat we kopen en van iedere
dienst die we gebruik maken gaat een almaar groter bedrag naar de klimaatindustrie. Het enige wat u als
gewone burger hiervoor terugkrijgt is een nog legere portemonnee.
Landschap en gezondheid verpest
Of nee, dat klopt niet helemaal. Behalve het feit dat het ons steeds meer geld kost worden we ook nog eens
opgezadeld met een vervuilde horizon en een verpest landschap omdat dit vol wordt geplempt met
gigantische windmolens. Mensen die in de buurt wonen hebben pech; de waarde van hun woningen holt
achteruit, en velen krijgen ook nog eens permanente gezondheidsproblemen waar de overheid weigert om
ook maar een seconde aandacht aan te besteden.
Kinderen geïndoctrineerd met propaganda
Op school worden onze kinderen geïndoctrineerd met pure, op ‘junk science’ gebaseerde linksgroene
klimaatpropaganda die rechtstreeks uit de kokers van de meest extreme milieuactivisten annex
mensenhaters afkomstig is. Schaarse parkeerplaatsen worden vrijgemaakt voor de paar rijkeren die zich een
elektrische auto kunnen permitteren, en uw huis hangt inmiddels vol met dure spaarlampen die niet alleen
veel sneller kapot gaan dan wordt beloofd, maar ook nog eens een gevaar voor uw gezondheid vormen.
Hypocriet
Nog steeds gilt iedere milieuterrorist bij iedere struik die moet verdwijnen voor een nieuwe weg of
bedrijventerrein, maar als complete bossen worden gekapt en verbrand om ‘biomassa’ te creëren blijft het
even hypocriet als ijselijk stil. Ondertussen worden schone, veel efficiëntere en vooral veel goedkopere
kolencentrales stilgelegd, en vindt er ook op deze wijze een onvoorstelbare kapitaalvernietiging plaats –
maar ja, daar heeft het Westen immers toch ‘genoeg’ van, zoals u weet...
Deze profiteurs verdienen geen cent van uw geld
Aan de andere kant van de streep staan de mensen, organisaties, bedrijven, banken en instituten die
gigantisch profiteren van de $ 1,5 biljoen die jaarlijks aan klimaatverandering over de balk wordt gegooid: de
CO2-emissiehandelaren, de gehaaide academici, de aasgier kapitalisten die in het moddervette karkas van
duurzame energie pikken, de milieuorganisaties en milieu adviesbureaus die iedere vooruitgang,
vernieuwing en verbetering dwars zitten – maar tegelijkertijd negeren dat windmolens ware slachtingen
aanrichten onder vogels en vleermuizen-, de ‘duurzame’ milieu ambtenaren in zowel lage als hoge
overheden, de PR-bedrijven die ons een ‘groen bewustzijn’ proberen in te prenten...
Geen van deze mensen of organisaties verdient ook maar één cent van uw geld, want niet één persoon die
werkzaam is in deze industrie produceert iets dat u echt nodig heeft. Niet één. Als alle subsidies voor
milieuorganisaties, -ministeries en –projecten vandaag volledig worden stopgezet, dan wordt de wereld daar
geen procentje armer of slechter van – integendeel. En de wetenschap kan dan eindelijk weer genoemd
worden wat het behoort te zijn: wetenschap, en geen charlatanerie.
De miljarden die we nu al betalen aan milieubelastingen zouden zelfs beter zijn besteed als we al deze
mensen gaten in de grond lieten graven, om ze daarna weer gewoon door hen dicht te laten gooien. Dat zou
een even grote verspilling van belastinggeld zijn, maar dan zouden deze nutteloze parasieten er tenminste
dagelijks aan herinnerd worden hoe zinloos hun ‘werk’ eigenlijk is, zodat ze misschien eindelijk van hun
waandenkbeeld dat ze ‘geweldig belangrijk’ voor de mensheid zijn worden verlost.
Klimaatverandering IS een hoax
Boven dit artikel staat dat klimaatverandering een hoax is, en dat is omdat het op ieder objectief vlak ook
daadwerkelijk zo is. Het is niet zo dat allewetenschappers, politici en zakenmensen die het promoten
regelrechte leugenaars zijn, maar de meesten wel - al was het alleen maar om hun eigen inkomen te
garanderen, zelfs als dit betekent dat ze zichzelf moeten blijven voorliegen over iets waarvan ze diep van
binnen weten dat het niet waar is.
Alex Epstein, auteur van de Moral Case For Fossil Fuels, omschreef het fundamentele probleem met de
klimaatindustrie als volgt:
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‘Het verhogen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer van 0,03% naar 0,04% heeft geen catastrofale op
hol geslagen Global Warming veroorzaakt en zal dat ook nooit doen. Oneerlijke verwijzingen naar ‘97% van
de wetenschappers’ stellen een milde opwarming –waar de meeste wetenschappers het mee eens zijn en
die -nog belangrijker- kan worden aangetoond- gelijk met een catastrofale opwarming, waar de meesten het
niet mee eens zijn en die door niemand kan worden aangetoond.’
Grootste verspilling ooit
Dit is geen bewering, maar een accuraat en verifieerbaar feit. Waaruit de conclusie moet worden getrokken
dat de $ 1,5 biljoen grote klimaatverandering industrie het meest groteske en schandalige misbruik van
mankracht en schaarse hulpbronnen in de wereldgeschiedenis is. En niet te vergeten ook van ons
belastinggeld.
Xander - (1) Breitbart
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Klimaatverandering-De-hoax-die-ons-dagelijks-4-miljard-kost

MH370 staat waarschijnlijk nog steeds op Diego Garcia (video)
De halve wereld was de afgelopen week weer in rep en roer vanwege omdat er een vliegtuigonderdeel is
aangespoeld bij het Franse eiland Réunion.
Dit verhaal heeft weer alle symptomen van een sprookje dat bedoelt is om de bevolking zand in de ogen te
strooien en het dossier te sluiten.
Het vliegtuigonderdeel waar het om gaat, was een zogenaamde flaperon, een stukje van de vleugel van een
vliegtuig. En zou mogelijk afkomstig zijn van de verdwenen Malaysia
Boeing 777, vlucht MH370.
Op de volgende afbeelding is te zien waar dit stuk zich bevindt:
Daarnaast zijn er volgens berichten nog wat dingen gevonden die
afkomstig zouden kunnen zijn van het vliegtuig, maar die ook net zo
goed wat anders kunnen zijn.
Zoals een vliegtuigraam dat was gevonden, maar waarschijnlijk niets
ander is dan een oude naaimachine.
Hier volgt een korte video van CNN met hun zelfbenoemde
“luchtvaartexpert” Richard Quest over het gevonden brokstuk:
Kort na het maken van bovenstaande video komt er een bericht uit
Maleisië:
Het stuk vliegtuigvleugel dat onlangs aanspoelde op het eiland Réunion
is afkomstig van vlucht MH370 van Malaysia Airlines. Dat heeft de
Maleisische premier Najib Razak woensdag gemeld.
Razak bevestigde tijdens een persconferentie ,,met zwaar gemoed'' dat
het wrakstuk afkomstig is van de vermiste Boeing 777 van Malaysia Airlines. Volgens Razak hebben
onderzoekers „voldoende” kunnen aantonen dat het brokstuk een onderdeel van het verdwenen vliegtuig is.
Nadat de wereldpers uiteraard vol op deze mededeling dook, was het voor het publiek helemaal duidelijk dat
het hier een onderdeel van de ramp Boeing betrof, dat het vliegtuig in zee is gestort, alle passagiers zijn
omgekomen en dat dit dossier eindelijk gesloten kan worden.
Uiteraard ontstaan dan de volgende conclusie zoals in de gedrukte Telegraaf van gisterenochtend waarin
wordt gezegd dat hiermee luchtvaartdeskundigen iedere complottheorie over de mogelijkheid dat het
vliegtuig ergens geland zou zijn richting prullenbak verwijzen en dat het toestel in zee gestort moet zijn.
Dan volgt er echter weer iets merkwaardigs want de grote zekerheid waarmee dit onderdeel werd
toegeschreven aan vlucht MH370 blijkt toch niet zo zeker te zijn.
Het eerder aangetroffen stuk vliegtuigvleugel is volgens de Maleisische autoriteiten sowieso afkomstig van
vlucht MH370 van Malaysia Airlines. De Franse en Australische autoriteiten houden echter een slag om de
arm en zijn voorzichtiger met uitspraken over de wrakstukken. Nader onderzoek zal definitief uitsluitsel
moeten geven.
The actual French investigation spokesman, Paris Deputy Prosecutor, Serge Mackowaik, at today’s press
conference clearly stated on world TV that it’s not a confirmation, but rather, only a “strong supposition” that
the flaperon debris piece might be from MH370. Any further conclusions from investigators will be pending
further analysis – which could take many months.
Ineens dus in plaats van "zeker weten" verschuift het beeld nu weer net naar een wat andere invalshoek.
Een verhaal dat klaarblijkelijk maanden gaat duren om helderheid over te krijgen.
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Teruggaand naar bovenstaande CNN video hoor je dan een luchtvaartexpert, Mary Schiavo, zeggen dat
Boeing overal heel duidelijk bepaalde serienummers op zet en dat de formele identificatie van dit brokstuk
heel snel kan gebeuren.
Waarmee we dan een aantal tegenstrijdigheden hebben om het maar even zacht uit te drukken. Waarom
kunnen de Franse en Australische autoriteiten het verhaal van de Maleisische premier niet bevestigen als
overal serienummers van Boeing op staan zoals Mary Schiavo zegt? Waarom moet die bevestiging
maanden gaan duren?
Het lijkt op het MH17 verhaal. Ook daar wordt een bepaalde conclusie bij de bevolking door de strot geramd
zonder enig bewijs (Rusland heeft het gedaan en Poetin is de boeman) en hier gebeurt precies hetzelfde.
Het verhaal dat dit toestel in zee is gestort, moet in de hoofden van de wereldbevolking worden gegrifd. Dat
is dan weer aardig gelukt met de ontwikkelingen van de afgelopen week. Niet zo vreemd dat de Chinese
nabestaanden geen woord geloven van dit verhaal en groot gelijk hebben met de opmerkingen dat het hier
gaat om een verhaal dat richting doofpot moet.
Als er dan over enkele maanden uitsluitsel komt of dit vleugelonderdeel wel of niet afkomstig is van vlucht
MH370, is dan niet meer zo belangrijk.
Wat belangrijk is, is dat de wereldbevolking er nu, op dit moment, van overtuigd raakt dat dit toestel met man
en muis is vergaan doordat het in zee is gestort.
En wie weet is die flaperon uiteindelijk wel degelijk afkomstig van de verdwenen Boeing. Het is natuurlijk ook
niet zo moeilijk om een flaperon van een Boeing te halen die ergens in een hangar staat en die in zee te
gooien, wetende dat de stroming wel zal zorgen dat het ergens aan land spoelt.
In maart van dit jaar toen het een jaar na verdwijning was van vlucht MH370, verschenen er her en der in de
media artikelen over wat er een jaar na dato eigenlijk bekend was. Ook bij NRC verscheen een dergelijk
artikel.Nu is die publicatie niet zo spannend, maar wel het commentaar dat er door één van de lezers onder
werd geplaatst.
Een goede samenvatting die ook nu, ondanks alle sprookjesverhalen, nog steeds geldt:
Wat mij opvalt is dat bepaalde feiten steeds verzwegen worden:
-1- Het vliegtuig kan elektronisch gekaapt zijn via het standaard in nieuwere Boeings ingebouwde BUAP
systeem. [Sleutelwoorden: "Home Run" (1970),"Flight Termination System" (FTS), "Global Hawk" (2001),
"BUAP" (Boeing Uninterruptible Auto Pilots,1995,2009)].
-2- Als het vliegtuig via het BUAP-systeem gekaapt werd, konden de piloten niet meer met de buitenwereld
communiceren en kan de transponder "op afstand" zijn uitgezet.
-3- Het bekende deel van het vliegroute komt overeen met een route om zichtbaarheid voor radar te
minimaliseren. Een lid van de bemanning heeft getracht met zijn mobiele telefoon te bellen toen het vliegtuig
in de buurt van Penang vloog. De bron was co-piloot Fariq Abdul Hamid's mobiele telefoon.
-4- Een op een 777-200 gelijkend vliegtuig, in de kleuren van Malaysia Airways is laagvliegend
gesignaleerddoor meerdere bewoners van de Maladiven, op een tijd die overeenkomt met het vertrek en
bekende deel van de route van MH370. De richting kwam overeen met een koers naar Diego Garcia.
-5- Diego Carcia heeft op de ochtend voor de verdwijning ALLE vluchten van en naar het vliegveld
gecanceldvoor 72 uur.
-6- Er is op een foto-site een help-melding ontvangen van iemand die
zich Philip Wood noemt met een zwarte foto met EXIF gegevens
waaronder de coördinaten van Diego Carcia [GPS Latitude: S 7º 18'
58.30891" GPS Longitude:E 72º 25' 35.5591"]. Zijn tekst met als titel
'help’ was: “I have been held hostage by unknown military personnel
after my flight was hijacked (blindfolded). I work for IBM and I have
managed to hide my cellphone in my @ss during the hijack. I have been
separated from the other passengers and I am in a cell. My name is
Philip Wood. I think I have been drugged as well and cannot think
clearly.”
-7- Er blijkt vanaf november 2013 een identieke zuster Boeing 7772H6(ER) (N105GT, voorheen 9M-MRI) vande vermiste Boeing in een
hangar in Tel Aviv te staan. Het serienummer is 28416 terwijl die van het vermiste MH370 vliegtuig
serienummer 28420 had en registratie nummer 9M-MRO. Dit heeft grote argwaan gewekt dat er een nieuwe
false flag aanslag in voorbereiding was.
Tenslotte werden twee jonge Iraniërs aan boord aanvankelijk als "potentiële kapers" in de media gezet met
duidelijk gemanipuleerde foto's.
Wat ons betreft is er geen enkele reden om onze theorie dat dit toestel ergens op de geheime basis Diego
Garcia staat, te wijzigen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9624:mh370-staat-waarschijnlijk-nogsteeds-op-diego-garcia-&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Trends Institute en 9 andere experts: Nog dit jaar historische wereldwijde crash
‘Paniek in de straten van Wall Street tot Shanghai, en van Engeland tot Brazilië’ – Waarschuwingen
voor ‘Schulden supernova’; ‘achtbaan door de hel voor bevolking Europa en Amerika’; ‘Crisis van epische
omvang’; ‘Grootste welvaartsvernietiging ooit’
Het Trends Research Institute van Gerald Celente en 9 andere bekende
financiële experts zijn het er over eens dat er nog dit jaar een
wereldwijde beurscrash gaat komen. Alle signalen staan op donkerrood,
net als in 2008, pal voor het losbarsten van de eerste financiële crisis.
De komende crash zal het begin zijn van een heftige periode met een
recessie die zo ernstig zal zijn, dat de afgelopen 7 jaar daarbij compleet
zullen verbleken. Ze zijn het er allemaal over eens: we gaan de hardste
tijd in een hele generatie tegemoet.
De afgelopen 2 jaar is het wat stiller geworden rond Celente, die in het verleden correct de beurscrash van
1987, het uiteen spatten van de ‘dot.com’ zeepbel in 1999 en de financiële crisis in 2008 voorspelde. Enkele
dagen geleden zei hij dat hij ‘slechts zelden een datum plak op marktcrashes’, maar dat hij ‘nu voorspelt dat
we voor het einde van dit jaar een wereldwijde aandelencrash zullen meemaken’.
Wereldwijd – dus niet alleen in Amerika, maar ook in Europa, Japan en China. ‘Er zal paniek zijn in de
straten van Wall Street tot Shanghai, en van Engeland tot Brazilië,’ voorziet Celente.
‘Schulden supernova’
Financieel analist David Stockman, ooit financieel directeur van het Management- en Begrotingsbureau
tijdens de regering Reagan, schreef vorige week dat ‘aandelen een aanstaande ramp zijn’. Stockman
waarschuwt al geruime tijd dat het massaal creëren van geld door de belangrijke Centrale Banken een
‘schulden supernova’ heeft veroorzaakt. Alle tekenen wijzen er nu op dat die grootste zeepbel ooit op
barsten staat, waardoor er een diepe wereldwijde recessie zal uitbreken. (2)
‘Idiote regeringen veroorzaken catastrofe’
Succesbelegger Doug Casey, hoofd van Casey Research, windt er eveneens geen doekjes om. ‘Al die idiote
regeringen die biljoenen en biljoenen nieuw geld hebben gedrukt veroorzaken een catastrofe van historische
omvang. De meeste banken in de wereld zijn failliet, dus ik zou niet veel geld bij hen laten staan.’
De bekende ‘short seller’ Bill Fleckenstein constateert dat ‘de markt buitengewoon naar een crash neigt... Ik
denk niet dat er een pijnloze ontsnapping aan is.’
De 90 jaar oude veteraan belegger Richard Russell, ook wel de ‘godfather’ van (financiële) nieuwsbrieven
genoemd, zegt sinds de jaren ’40 niet meer zo’n vreemde periode te hebben meegemaakt. Hij verwacht nog
een korte periode met hogere prijzen, waarna ‘er een historische daling komt die het huidige economische
systeem uit elkaar zal rukken.’
‘Achtbaan door de hel’
Larry Edelson, topanalist bij Weiss Research, durft zelfs een datum te voorspellen: 7 oktober 2015. ‘Dan zal
de eerste economische supercyclus sinds 1929 een wereldwijde crisis van epische omvang in gang zetten.
Het zal Europa, Japan en de VS op hun knieën dwingen, en de komende 5 jaar bijna 1 miljard mensen in
een achtbaan door de hel brengen, een rit zoals nog nooit een generatie heeft meegemaakt. Ik ben er 100%
zeker van dat dit binnen enkele maanden zal gebeuren.’
Amerikaanse beurs tot 50% in de min
John Hussman van het gelijknamige Hussman Funds gebruikt vergelijkbare dramatische woorden. In alle
financieel-economische cijfers en statistieken ziet hij signalen van een ‘historisch zeldzame’ crash, ‘volgens
mij één van de belangrijkste momenten in een generatie’. ‘Gloom Boom Doom’ investeringsanalist Marc
Faber denkt dat de Amerikaanse beurs ‘makkelijk met 20% tot 40% zal dalen.’ Henry Blodget (Business
Insider) heeft het zelfs over 50%. ‘Zeg niet dat ik u niet heb gewaarschuwd!’
‘Grootste welvaartsvernietiging in de geschiedenis’
Matterhorn Asset Management AG & Gold Switzerland oprichter en managing partner Egon von Greyerz is
nog somberder dan de anderen. ‘Geen enkel groot Westers land kan zijn schulden terugbetalen. Hetzelfde
geldt voor Japan en de meeste opkomende markten. Europa is een mislukt experiment met socialisme en
overbesteding. China is een enorme zeepbel... Japan is er geweest en de VS is het diepst in het schulden
gestoken land ter wereld, en leeft al meer dan 50 jaar boven zijn stand.’
‘$ 200 biljoen aan schulden en $ 1,5 biljard aan derivaten gaan imploderen. Dat zal tot de grootste
welvaartsvernietiging in de geschiedenis lijden. Aandelen, obligaties en vastgoed gaan minimaal 75% - 95%
inzakken. De wereldhandel zal dramatisch krimpen, en over de hele wereld zal men het zeer zwaar krijgen.’
Xander - (1) Economic Collapse (via Infowars)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Trends-Institute-en-9-andere-experts-Nog-dit-jaar-historischewereldwijde-crash
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VN en Vaticaan lanceren ‘Agenda 2030’ plan voor wereldregering
De Verenigde Naties zullen met steun van het Vaticaan op een
conferentie in New York eind september ‘Agenda 2030’ lanceren, de
opvolger van ‘Agenda 21’. Dit plan komt op niets minder neer dan de
stapsgewijze oprichting van een planetaire ‘Nieuwe Wereld Orde’
regering, door de elite in New York en Rome omgelabeld tot ‘Nieuwe
Universele Agenda’. ‘Agenda 2030’ is in nog sterkere mate dan zijn
voorloper een project waarmee voorgoed een einde wordt gemaakt aan
de democratie en soevereiniteit van landen en volken, te beginnen in Europa en Amerika, en de rijkdom van
het Westen op socialistische wijze wordt ‘herverdeeld’ in het armere Zuiden.
Agenda 21 werd in 1992 door 178 landen ondertekend op een conferentie over Milieu en Ontwikkeling in Rio
de Janeiro. Sinds die tijd werd het project in 1997, 2002 en 2012 fors bijgesteld. Omdat de resultaten tot nu
toe tegenvallen gaat de VN op de ‘Duurzame Ontwikkeling Top’ tussen 25 en 27 september in New York een
nog radicalere opvolger presenteren: Agenda 2030.
Enkele dagen geleden werd het basisdocument van Agenda 2030 afgerond. Bij iedere Westerse burger die
ook maar iets geeft om zijn vrijheid en welvaart zouden alle alarmbellen af moeten gaan bij het lezen van de
extreemlinkse doelstellingen van dit alomvattende plan voor de hele mensheid.
Mooie taal verbloemt keiharde maatregelen
Officieel klinkt het allemaal zo mooi, het ‘uitroeien van armoede en honger’, het ‘versterken van universele
vrede in meer vrijheid’, het bereiken van ‘gelijkheid voor alle seksen’ en het zorgen voor ‘moderne energie
voor iedereen’. Wie wil dat nu niet?
Vervolgens komen de Marxistische-socialistische termen: alle landen zijn ‘aandeelhouders’ in een
‘samenwerkend partnerschap’ en moeten akkoord gaan met het ‘collectief plan’ dat ‘onze planeet geneest
en veilig maakt’. Hiervoor zullen ‘moedige en transformerende stappen’ nodig zijn die urgent moeten worden
gemaakt om ‘de wereld om te zetten op een duurzaam en veerkrachtig’ pad, zodat er ‘vreedzame en
omvattende samenlevingen voor duurzame ontwikkeling’ ontstaan.
Dat gaat gebeuren door onder andere het ‘reduceren van de ongelijkheid tussen landen’. Dit kan alleen
worden afgedwongen nadat ‘de middelen voor implementatie worden versterkt, en het globale partnerschap
voor duurzame ontwikkeling nieuw leven wordt ingeblazen’. De afgelopen jaren lieten we regelmatig zien dat
een van de belangrijkste instrumenten daarvoor de ‘Co2 / Global Warming Agenda’ is, waarmee onder het
mom van ‘klimaatverandering’ aan het Westen torenhoge en welvaartsvernietigende milieubelastingen zullen
worden opgelegd.
Individuele vrijheid ‘gevaarlijk’ en ‘slecht’ voor de planeet
‘Duurzame ontwikkeling’ blijkt voor de VN enkel te bereiken te zijn door het leven van iedere man, vrouw en
kind op deze planeet werkelijk tot in alle details te regelen en te controleren. De algemene boodschap van
het plan is dat individuele vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van volken ‘gevaarlijk’ en ‘slecht’ voor de
planeet zijn. De VN wil de groei van de wereldbevolking daarom vooral laten plaatsvinden in mega
agglomeraties, die zullen bestaan uit aan elkaar gegroeide steden.
De niet genoemde achterliggende gedachte is dat een dicht op elkaar gepakte bevolking eenvoudig te
controleren en te besturen is, zeker als er zoals nu overal camera’s worden opgehangen en ieders leven
totaal gedigitaliseerd is, van elektronisch betalen tot ‘slimme’ energiemeters tot geautomatiseerd vervoer.
De globalisten in New York en Rome en hun trouwe uitvoerders in Brussel en Washington willen dit ‘grand
project’ voor de hele mensheid eerst omzetten in Europa en de Verenigde Staten. Onze economie, onze
overheid, onze communicatie, onze bewegingsvrijheid, onze ontspanning, onze sociale contacten, onze
gezinnen en zelfs onze religieuze overtuigingen zullen straks ondergeschikt worden gemaakt aan één
gemeenschappelijke agenda.
Massa immigratie
Een van de reeds in uitvoering genomen maatregelen is het overspoelen van Europa met miljoenen moslim
immigranten, bedoeld om ‘multiculturele’ samenlevingen te creëren (zie ook artikel 5 augustus). Door de
massa immigratie zullen de sociale systemen in de EU uiteindelijk instorten, waardoor de gewenste
‘gelijkheid’ (= gelijke armoede) zal worden bereikt. In de VS gebeurt hetzelfde met het openzetten van de
grenzen door Obama voor miljoenen illegalen uit Mexico en Latijns Amerika.
Verplaatsing welvaart van West naar Zuid
Om de plannen te realisteren kondigt het document letterlijk ‘fundamentele veranderingen’ aan in de
producerende en consumerende economieën, die verantwoordelijk worden gemaakt voor de ontwikkeling
van de economieën en samenlevingen in de ontwikkelingslanden, waar alle armen het recht krijgen op
‘sociale maatregelen’.
Vertaald: het Westen zal permanent biljoenen dollars en euro’s naar het armere zuiden moeten overmaken.
Tegelijkertijd zal het gebruik van water en energie worden gerantsoeneerd om de –in realiteit niet
bestaande- opwarming van ‘Moeder Aarde’ te beperken tot maximaal 2 graden.
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Totalitair wereldsysteem
Laat u daarom niet misleiden door alle oppervlakkige mooie taal over het opheffen van armoede, honger,
ziekte, ongelijkheid en geweld, zaken waar iedereen het vanzelfsprekend mee eens is. De ‘linksgroene’
Agenda 2030 van de VN, die persoonlijk door paus Benedictus zal worden ‘ingezegend’, is in werkelijkheid
nog veel gevaarlijker dan het toch al radicale Agenda 21, en zal als het gewone volk zich blijft laten
misleiden en in slaap laat sussen een totalitair wereldsysteem in het leven roepen dat met ijzeren hand zal
worden geregeerd en afgedwongen.
Xander - (1) End of American Dream (via Infowars)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/VN-en-Vaticaan-lanceren-Agenda-2030-plan-voorwereldregering

Bevolking Oekraine kiest Poetin als leider
Een nationalistische grote website in Oekraïene had het idee om een
poll te organiseren met de vraag wie het land zou moeten leiden.
Tienduizenden mensen stemden en het resultaat is iets dat je niet in de
Nederlandse mainstream media terug zult vinden.
Er zijn van die berichten waarvan je zeker weet dat die door de slaafse
mainstream media zullen worden gemeden. Die wanneer ze die zouden
plaatsen, onmiddellijk zouden leiden tot ontslag van de complete
redactie.
Meestal zijn dat berichten die de waarheid vertellen en zo'n publicatie is
er nu. Het gaat over wat de bevolking van Oekraïne graag zou willen.
Een bevolking is die groep mensen die in een land woont en die door politici systematisch worden
genegeerd in hun wensen. Recent voorbeeld is Griekenland waar de bevolking volmondig “nee” stemt tegen
de trojka en waar de regering dus de volgende dag voor op de knieën gaat.
Er is in Oekraïne een nationalistisch getinte website genaamd Nedelya.ua.
Deze organiseerde een poll die er in eerste instantie nogal onschuldig uitzag. De vraag die er werd gesteld
was: “Aan wie zouden jullie de leiding van dit land toevertrouwen?”.
In totaal werd er door 41.664 mensen gestemd en de uitslag was iets dat niemand had kunnen vermoeden.
Het werd een meer dan daverende overwinning voor Vladimir Poetin.
Poetin kreeg maar liefst 84 procent van de stemmen en de mol van
Washington, Petro Poroshenko, schraapt maar net 1 procent van de
stemmen bij elkaar.
Opvallend is dat op de tweede plaats ook een buitenlander komt,
namelijk president Loekasjenko van Wit Rusland. Zelfs deze krijgt nog
vijf keer meer stemmen dan de huidige president van het land.
Nu zal er uiteraard worden gezegd dat deze stemming werd veroorzaakt
door Poetin trollen die massaal de website bezochten en op de stem
knop drukten. Dat gelooft eigenlijk niemand want de site is goed bekend
bij een vrij selecte groep mensen die allemaal het beste voor hebben met Oekraïne en wordt vrijwel niet
bezocht door trollen en aanverwante toestanden.
Anderzijds zou deze uitslag eigenlijk ook niemand moeten verbazen. Van de huidige “leiders” in het land is
er helemaal niemand die ook maar enig respect afdwingt bij de bevolking of deze het gevoel geven dat er
iemand is die voor hun belangen op komt. Niemand die geliefd is bij het volk, maar genoeg die worden
veracht.
Vergelijkbaar met een gladde Mark Rutte in ons land. Een “leider” die geen enkel respect weet af te
dwingen, niet geliefd is bij het volk en die door velen wordt veracht om zijn slaafse houding ten opzicht van
zijn baas (Obama).
Poetin is echter een persoonlijkheid die hoe dan ook respect afdwingt, iemand die opkomt voor zijn
bevolking en een echte leider is.
Misschien een idee om dit bericht massaal te delen en aan iedereen in Den Haag te vragen mee te werken
aan een referendum in Oekraïne zodat de bevolking zelf kan beslissen wie ze graag als hun leider willen.
Net zoals de mensen in de Krim dat deden.
Bron: Sott Net
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9619:bevolking-oekraine-kiest-poetinals-leider&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Donald Trump snelt als komeet naar nr.1 in peilingen VS
Miljardair wil illegalen tegenhouden, subsidie voor abortusindustrie en klimaatagenda stoppen, en ISIS
compleet vernietigen - ‘De belangengroepen in Washington weten dat ik niet te koop ben’
Als de Republikeinen hem dwars blijven zitten, dan dreigt Trump als
onafhankelijke kandidaat met de verkiezingen van 2016 mee te doen.
Peilingen wijzen nu al uit dat hij ook dan een groot aantal stemmen zal
krijgen.
De Amerikaanse miljardair Donald Trump is er in zeer korte tijd in
geslaagd om in vrijwel alle peilingen onder Republikeinen (2) naar de
eerste plek te stijgen, en dat ondanks massale tegenstand uit de partij
zelf, waar men niets moet hebben van Trumps anti-establishment
houding. Trump heeft nu zelfs meer mensen achter zich als de
nummers 2 en 3 (Jeb Bush en Scott Walker) bij elkaar opgeteld. Marco Rubio, een van Trumps
Republikeinse rivalen, gaf ruiterlijk toe dat Trump met zijn slimme ‘recht voor zijn raap’ uitspraken steeds
meer gefrustreerde Amerikanen aan weet te spreken. Donald Trump lijkt dan ook de enige die een echte
bedreiging kan vormen voor Obama’s gedoodverfde opvolger Hillary Clinton.
Zowel de Wall Street Journal, NBC als de Monmouth University plaatsen Trump op nr.1. Uit de grootste
peiling, verricht door de universiteit, komt naar voren dat Trump met 26% ruim aan de leiding gaat, op grote
afstand gevolgd door Jeb Bush (12%) en Scott Walker (11%). De andere 14 (!) kandidaten halen slechts
tussen 1% en 6%.
Het belangrijkste nieuws is wellicht dat Trumps ‘favorability rating’ – het aantal mensen dat positief over hem
is- steeg naar 52%, tegen 35% ‘unfavorable’. Twee weken geleden bedroegen deze percentage nog resp.
40% en 41%. In deze statistiek staat Trump nu op de tweede plaats en moet hij alleen Marco Rubio (54%)
nog voor zich dulden. Trump wordt op de voet gevolgd door Mike Huckabee (51%) en Rand Paul (48%). (1)
Trump krijgt openlijk steun van ‘Tea Party’ icoon Sarah Palin, en is daar heel blij mee. Uit de peilingen blijkt
overigens dat de miljardair het onder alle lagen –rijk en arm, oud en jong, conservatief / Tea Party en
gematigd, goed doet.
Industriële wederopbouw
Een van Trumps belangrijkste punten is dat hij de industriële basis van Amerika, die in de loop der jaren
vrijwel geheel naar het buitenland werd verplaatst, opnieuw wil opbouwen. Om weer banen aan de vele
werkloze Amerikanen te kunnen geven wil hij de grenzen met Mexico compleet afsluiten voor de dankzij
Obama mogelijk gemaakte gigantische toestroom van miljoenen illegalen, die in het zuiden van de VS –
zoals in Californië- een ware explosie van criminaliteit hebben veroorzaakt. (3)
Trump wil toestroom illegalen stoppen
In een open brief aan het Amerikaanse volk schrijft Trump dat hij ‘het haat te moeten zien wat er gebeurt in
Amerika, het land waar ik zoveel van hou. Ik ben doodziek van China, Mexico en al die andere landen die
ons verslaan aan de onderhandelingstafel, en die eenzijdige deals krijgen van Washington. Zij hebben het
mogelijk gemaakt dat deze landen onze banen stelen en onze economische groeimogelijkheden om zeep
helpen.’
‘Laten we eerlijk zijn: Amerika verkeert in grote problemen. Doordat onze incompetente leiders zoals Obama
en Hillary Clinton worden overklast zijn wij het lachertje van de wereld geworden. Onze economie is een
ramp. Ik denk dat het Amerikaanse volk klaar is voor de harde waarheid. U weet dat ik het zeg zoals ik het
zie: dankzij Obama is de Amerikaanse droom dood.’
‘Maar ik kan ons land terugbrengen – groter, beter en sterker dan ooit. Een paar weken geleden werd het
politieke establishment woest toen ik erop wees dat sommige illegalen uit Mexico, die door de Mexicaanse
regering hierheen worden gedwongen, misdaad, drugs en moord naar de VS brengen. De media
probeerden me zwart te maken en beweerden dat ik een ‘racist’ ben.’
‘Niets is minder waar. Ik dwong de media aandacht te geven aan een aantal afschuwelijke misdaden waarbij
Amerikaanse burgers werden vermoord door illegalen, die naar ons land konden komen omdat de grenzen
zó poreus zijn, dat praktisch iedereen de VS kan binnenwandelen.’ Trump wijst vervolgens op de
buitengewoon slechte zorg van de regering Obama voor de veteranen, en wil hen in ere herstellen.
‘Belangengroepen weten dat ik niet te koop ben’
Nog een enorm verschil met de andere kandidaten is dat Trump zijn campagne met zijn eigen geld
financiert. ‘Daardoor weten de insiders in Washington dat de lobbyisten en speciale belangengroepen geen
invloed zullen hebben in de regering Trump. Deze belangengroepen weten dat ik niet ‘te koop’ ben.’
De miljardair belooft zelfs dat iedere dollar die hij aan giften van Amerikanen krijgt zal verdubbelen. ‘Ik wil de
linkse media laten zien dat er sinds de dagen van Ronald Reagan niet meer zo’n volksbeweging is geweest
die klaar is om onze partij en ons land te transformeren. Mijn eerste doel is de grootse economische
opleving in de Amerikaanse geschiedenis te creëren, om de ongelooflijke spirit van het vrije
ondernemerschap in dit land los te laten. Laten we Amerika weer vooruit krijgen!’ (4)
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Einde aan Planned Parenthood, ISIS en klimaatagenda
Na het schokkende abortusschandaal rond Planned Parenthood wil Trump als president alle subsidie voor
de organisatie stopzetten. Ook wil hij kijken of het peperdure zorgstelsel van de regering, beter bekend als
‘Obamacare’ – waardoor miljoenen middenklasse gezinnen hun premies niet meer konden betalen –, kan
worden teruggedraaid (5).
Trump heeft ook een hele duidelijke toekomst voor de islamitische terreurgroep ISIS in gedachten: ‘Blaas ze
helemaal weg. We kunnen ISIS heel snel vernietigen. Naar mijn mening zal dat snel gaan, daarin ben ik het
totaal niet eens met anderen. Als je daar drie of vier weken bommenwerpers heen stuurt, is het voorbij.’ (6)
Van de hysterische klimaatagenda –die door Obama wordt gebruikt voor het invoeren van torenhoge
belastingen – moet Trump eveneens niets hebben. Hij spotte met het zogenaamde ‘wetenschappelijke
bewijs’ dat links aandraagt voor klimaatverandering door te zeggen dat ‘dit het weer wordt genoemd.
Iedereen belastingen opleggen voor klimaatverandering is absoluut krankzinnig.’ (6)
Xander - (1) Breitbart, (2) Breitbart, (3) Breitbart, (4) Newsmax, (5) Breitbart, (6) Breitbart
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Donald-Trump-snelt-als-komeet-naar-nr1-in-peilingen-VS

VN: Homogeniteit Europese landen moet met massa immigratie worden ondermijnd
‘Werkelijke aantal moslim immigranten wordt doelbewust fors naar beneden bijgesteld’
Als de VN, de EU en de NAVO hun zin krijgen wacht Europa dezelfde
armoede, onderdrukking en chaos die zo kenmerkend is voor veel
landen waar de volgelingen van Allah en Mohammed de baas worden.
In 2012 eiste Peter Sutherland, niet-uitvoerend voorzitter van
‘vampierinktvis’bank Goldman Sachs en de Speciale VN Afgevaardigde
voor migratie, dat de EU er alles aan zou doen om de ‘homogeniteit van
zijn lidstaten te ondermijnen’ door middel van massale immigratie uit
moslimlanden, zodat er ‘multiculturele staten’ in Europa ontstaan. Die
Welt berichtte zaterdag dat dit beleid actief wordt uitgevoerd in en door de EU. Dit jaar werden er al ruim
302.000 asielzoekers in Duitsland geregistreerd. Volgens Der Tagesspiegel verwacht het Duitse Federale
Bureau voor Migranten en Vluchtelingen (BAMF) alleen al in 2015 minstens 600.000 immigranten.
In november 2014 zei Felix Strüning van de Stresemann Stichting dat de Duitse buitenlandse
inlichtingendienst SVR de echte cijfers van toestroom van moslim immigranten doelbewust fors naar
beneden bijstelt om zo de groeiende kritiek op de multiculturele agenda van Berlijn en Brussel in te dammen.
Het percentage moslims op de hele bevolking in Duitsland en hoogstwaarschijnlijk ook veel andere EUlidstaten zoals Nederland is dan ook veel groter dan in officiële statistieken (ca. 5% à 10%) wordt
toegegeven.
‘Duitsland zal worden veroverd door de islam’
Pravda journalist Vadim Trukhachev schreef al in 2011 dat ‘Duitsland door de islam zal worden veroverd’.
‘Het groeiende aantal moslims in het land, en speciaal de Turken, zorgt ervoor dat de autochtonen… steeds
vijandiger naar hen zijn. Een groep experts van de Raad van Europa... voerden onlangs een onderzoek uit
en concludeerden dat het aantal mensen dat bang is voor moslims stijgt.’ Vier jaar geleden had al 75% van
de Duitsers gemiddelde tot grote zorgen over de oprukkende islam in hun land.
In 2010 gaf bondskanselier Angela Merkel nog ruiterlijk toe dat de multiculturele samenleving was mislukt –
om vervolgens de grenzen juist nog veel verder op te zetten voor moslim immigranten.
VN, EU en NAVO willen Europese cultuur en levenswijze vernietigen
De Hongaarse premier Viktor Orbán verwierp in februari in zijn jaarlijkse toespraak voor het volk de
globalistische multiculturele agenda. ‘Europa ziet zich voor problemen gesteld die niet langer binnen het
raamwerk van het liberale multiculturalisme kunnen worden opgelost. Kunnen wij mensen asiel geven
waarvan er velen niet bereid zijn de Europese cultuur te accepteren, of hier zelfs komen met de bedoeling
de Europese cultuur te vernietigen?’ (1)
Eergisteren plaatsten we een artikel met de kop ‘EU en NAVO voeren met migrantenwapen oorlog tegen
Europese bevolking’. Daar had de VN dus ook bij moeten staan.
Als de autochtone Europese bevolking dit niet snel onderkent en daar actie tegen onderneemt, dan is er
over hooguit enkele decennia helemaal niets meer over van onze oorspronkelijke cultuur en levenswijze, en
zullen onze welvaart, democratie, vrede en stabiliteit voorgoed zijn ingewisseld voor de discriminatie, de
onderdrukking, de chaos, de armoede en het bloedvergieten dat zo kenmerkend is voor veel landen waar de
volgelingen van Allah en Mohammed het voor het zeggen krijgen.
Xander - (1) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/VN-Homogeniteit-Europese-landen-moet-met-massaimmigratie-worden-ondermijnd
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Venezuela stort totaal in (Dit gebeurt er als socialisten het voor het zeggen krijgen)
President Nicolas Maduro beloofde zijn volk een socialistisch paradijs
en richtte zelfs een ‘Ministerie van Opperste Sociale Geluk’ op. Op de
achtergrond is te zien wat daarvan terecht kwam.
De afgelopen jaren hebben de leiders van het Zuid Amerikaanse
Venezuela geprobeerd om te realiseren waar eerder in de geschiedenis
talloze andere idealisten hopeloos in faalden, namelijk het creëren van
een socialistisch Utopia gebaseerd op ‘ solidariteit’ en ‘eerlijk delen’. Het
resultaat? Hyperinflatie, honger, lege winkels, bittere armoede en exploderende criminaliteit. Op dit
videofilmpje is te zien wat de eindfase van een samenleving is als een centrale bank besluit om onbeperkt
geld bij te drukken en de overheid de prijzen vaststelt en alles en iedereen wil regelen en controleren (en
misschien zouden de eurocraten in Brussel en Frankfurt voor de verandering eens moeten nadenken waar
zij mee bezig zijn en wat zij ook hier dreigen te veroorzaken).
Op de zwarte markt is de Venezolaanse munt Bolivar 107 x minder waard dan de officiële wisselkoers. De
hyperinflatie (minstens 65%) heeft ontelbare winkels veranderd in vrijwel compleet lege en verlaten
pakhuizen. Op het videofilmpje is te zien dat de schappen in een grote supermarkt nauwelijks nog gevuld
zijn. De puinhoop op de grond is het gevolg van een plundertocht – niet door de vele criminelen, maar door
de gewone, wanhopig geworden bevolking.
Er is dan ook aan alles een chronisch tekort: voedsel, maar er ook toiletpapier is niet meer te krijgen.
e
Venezuela was toch al geen veilig land, maar inmiddels staat het op de 3 plaats van landen met de meeste
moorden per inwoner. Dit filmpje toont een gewelddadig protest tegen het ingestorte openbaar vervoer, ook
al zo’n traditioneel socialistisch stokpaardje. Resultaat: een dode, vier winkels geplunderd en meer dan 80
arrestaties.
Socialistisch Utopia eindigt altijd in chaos, geweld, armoede en bloedvergieten
Overal waar socialisten het geld van anderen er doorheen hebben gejaagd zien we keer op keer dezelfde
dramatische toestanden ontstaan. Ooit was Venezuela een levendig, rijk en prachtig land, maar nu lijkt het
meer op een oorlogszone. Helaas is dit nog maar het begin, want de Venezolaanse economie stort in snel
tempo verder in elkaar.
Dat komt omdat de overheid dezelfde fatale denkwijze hanteert als in Brussel, namelijk dat de problemen
een nóg sterkere overheid eisen die op werkelijk ieder terrein mag en moet ingrijpen. Hierdoor wordt de
negatieve spiraal juist versterkt, maar de eerste socialist die in de spiegel kijkt moet nog geboren worden.
Overheden die alles en iedereen willen regelen, controleren en bepalen met dictaten en mensen dwingen
‘solidair’ te zijn, blijken dan ook altijd in dezelfde val te trappen, met keer op keer dezelfde afschuwelijke
gevolgen voor de gewone man.
De chaos, het geweld de honger en de armoede in Venezuela zullen dan ook toenemen, totdat ook dit
socialistische Utopia eindigt zoals het overal en altijd doet: met een militaire staatsgreep en/of een
bloederige burgeroorlog. (1)
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Venezuela-stort-totaal-in-Dit-gebeurt-er-als-socialisten-het-voorhet-zeggen-krijgen

Producenten zetten E-nummers minder vaak op voedselverpakking
02-08-15 - Bron: Het Parool - © anp
Voedselproducenten kiezen er steeds vaker voor op hun verpakkingen E-nummers niet te vermelden,
ook al zitten die wel in het product.
E-nummers zijn door Europa goedgekeurde hulpstoffen, zoals kleurstoffen en conserveermiddelen. Het
systeem waarin ze worden geregistreerd en gecontroleerd, is ontwikkeld zodat de fabrikant consumenten
kan garanderen dat de hulpstof veilig is.
Ironisch genoeg hebben deze gecontroleerde E-nummers bij consumenten juist een zeer slecht imago
gekregen, en ze verdwijnen dan ook in een hoog tempo van de verpakkingen. Zo laat Unilever weten
additieven waar mogelijk te vermijden. Maar ook als iets wél een E-nummer heeft, wordt dit vaak niet meer
zo vermeld. De woordvoerder: 'Rodepeperextract is uitstekend te begrijpen voor de consument en we zetten
het dus eerder zó op de verpakking dan als E160c.' Ook Nestlé laat, nu klanten steeds meer geïnteresseerd
zijn in het lezen en begrijpen van ingrediënten, weten hun lijst onder de loep nemen.
Deze beweging zal volgens deskundigen waarschijnlijk steeds sneller gaan; het verwijderen van de Enummers zorgt ervoor dat de consument zijn gevoel bevestigd ziet dat er iets niet in de haak is met de
hulpstoffen, wat de producenten weer aanmoedigt de E'tjes te verwijderen.
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Witte Huis verdedigt Planned Parenthood in schokkend abortusschandaal
Conservatief Amerika wil $ 500 miljoen subsidie voor abortusindustrie stoppen – Regering Obama krijg
steun van Satans Tempel sekte, die abortus een ‘essentiële religieuze plicht’ noemt
Uit een aantal verborgen camera acties (foto) is gebleken dat de door
de Amerikaanse regering gesubsidieerde grootste aborteur van de
Verenigde Staten,Planned Parenthood, illegaal lichaamsdelen van
geaborteerde baby’s verkoopt. Het meest schokkende moment uit een
van de opnames is wellicht dat medewerkers de lichaamsdelen van een
geaborteerde baby in een petrischaal onderzoeken, en er op zeker
moment een krakend geluid te horen is. Een assistent zegt vervolgens
dat dit de schedel van ‘weer een jongen’ is, waarop dr. Savita Ginde
lacht en zegt ‘Het is een baby.’ De assistent beoordeelt de baby vervolgens met ‘vijf sterren’, alsof het om
een stuk koopwaar gaat.
Volgens de Amerikaanse wetten is het verboden om menselijke lichaamsdelen te verhandelen. Aangezien
dit niet de eerste verborgen video opname is waaruit blijkt dat Planned Parenthood, dat sinds het aantreden
van Obama honderden miljoenen meer subsidie kreeg dan daarvoor –het was zelfs zijn eerste officiële
besluit van de president in 2009-, wordt het voor de organisatie een lastig verhaal om vervolging te ontlopen,
zeker omdat op de opname tevens is te horen hoe aborteur dr. Ginde letterlijk vertelt hoe de advocaten van
PP alles doen om hen te helpen te voorkomen dat ze worden gepakt. (1)
In een eerdere video werd Ginde betrapt terwijl ze de lichaamsdelen van een geaborteerde baby
beoordeelde en ‘beprijste’, en concludeerde dat deze voor $ 200 a $ 300 per stuk zouden kunnen worden
verkocht. (2)
Witte Huis: Video’s ‘vervalst’ door ‘rechtse extremisten’
Onder conservatief Amerika –waaronder presidentskandidaten Rand Paul, Ted Cruz en Donald Trump- stak
een storm van afschuw en verontwaardiging op, maar het liberale establishment bleef onaangedaan en
focuste zich uitgebreid op een blanke Amerikaan die in Afrika een beschermde leeuw had doodgeschoten.
Veel Amerikanen reageerden woedend dat de door ‘links’ gecontroleerde media het leven van een dier
klaarblijkelijk veel belangrijker vinden dan dat van ongeboren baby’s.
Het Witte Huis ging vervolgens in de ontkenningsmodus en verklaarde dat de met de verborgen camera
gemaakte opnames bij Planned Parenthood ‘vervalst’ zijn en moeten zijn gemaakt door ‘rechtse
extremisten’. De bron van deze beschuldiging? Plannend Parenthood zelf.
Congres wil subsidie stoppen, Obama overweegt veto
Het Amerikaanse Congres lijkt in meerderheid de jaarlijkse $ 528 miljoen subsidie voor PP te willen
stopzetten. President Obama, die ooit zijn pro-abortus standpunten verdedigde met de beruchte uitspraak ‘ik
zou niet willen dat mijn dochters na een foutje gestraft zouden worden (met een baby)’, heeft al aangegeven
hier tegen te zijn. Josh Earnest, perssecretaris van het Witte Huis, weigerde te zeggen of Obama een
eventueel besluit van het Congres met een veto zal treffen. (3)
Grote bedrijven distantiëren zich van PP
Talloze grote en kleinere Amerikaanse bedrijven –waaronder Coca Cola, Xerox en Ford- distantiëren zich
inmiddels van Planned Parenthood en trekken hun contributies aan de organisatie in of komen met een
verklaring waarin ze onderstrepen hun bijdragen al jaren geleden te hebben stopgezet. PP is een van de
sponsors van de presidentscampagne van Obama’s gedoodverfde opvolger Hillary Clinton. (4)
Morele steun van Satans Tempel
Het Witte Huis krijgt morele steun van onder andere de ‘Satans Tempel’ sekte in New York, dat het geld dat
wordt opgehaald met de verkoop van tickets voor de onthulling van een standbeeld van Baphomet (de
duivel) in Detroit wil gebruiken voor een tegencampagne om te voorkomen dat het Congres abortus boven
de 20 weken illegaal maakt. De Satans Tempel wil overigens alle vormen van abortus legaal maken, en
beschouwt het vermoorden van ongeboren baby’s zelfs als een ‘religieuze plicht’. (5)
Bijna 1000 abortussen per dag in VS
Alleen al vorig jaar werden er 90.000 zwarte baby’s in de VS geaborteerd. Planned Parenthood verrichtte in
2014 in haar circa 700 klinieken totaal 327.653 abortussen (7), dus bijna 1000 per dag (6). Voorstanders van
abortus beweren altijd dat foetussen nog niet als menselijk leven kunnen worden beschouwd, maar de
uitspraak van dr. Ginde ‘het is een baby’ bewijst dat ook de aborteurs zelf heel goed weten waar ze in
werkelijkheid mee bezig zijn.
Xander - (1) Breitbart, (2) Breitbart, (3) Breitbart, (4) Infowars, (5) Infowars, (6) Breitbart, (7) World Net Daily
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Witte-Huis-verdedigt-Planned-Parenthood-in-schokkendabortus-schandaal
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Volgens televisiebeeld 9.0 aardbeving in San Francisco (video)
Steeds meer komt de vraag naar voren wat er nu eigenlijk nog natuurlijk
is op deze planeet en wat veroorzaakt wordt door manipulatie van
mensen.
Wanneer dingen inderdaad worden veroorzaakt door mensen dan is het
ook mogelijk dat er een vooraankondiging komt op televisie van een 9.0
aardbeving.
Onze planeet maakt turbulente tijden door.
Een deel daarvan zal wellicht te wijten zijn aan omstandigheden volledig
buiten onze controle zoals de komst van de onbekende planeet Nibiru,
maar ook een groot deel van wat er op aarde gebeurt heeft, te maken met door de mens veroorzaakte
zaken.
Een belangrijk element in dat geheel is geo-engineering, chemtrails in de volksmond, oftewel het
manipuleren van het klimaat.
Dat manipuleren kan ver gaan. Het kan variëren van het veranderen van luchtstromen tot het veroorzaken
van aardbevingen en zelfs mind control van mensen.
Al deze zaken en nog veel meer komen aan bod in de hiernavolgende video. Het is een goed overzicht van
de huidige stand van zaken op onze aarde. Niet alleen geo-engineering komt aan bod, maar ook de situatie
met betrekking tot Griekenland, de demonisering van Rusland en de voorbereidingen voor een Derde
Wereldoorlog. Verder graancirkels en het komende transhumanisme, de vermenging van mens en machine.
Niet te vergeten Big Pharma en de mysterieuze dood van de holistische artsen.
Het is een video gemaakt door een groepering die zichzelf Alcyon Plejaden noemt en is Nederlands
ondertiteld.
Dit is wat ze zelf zeggen op hun website:
Dit blog is gemaakt met de bedoeling en hunkering om de transcendentale gebeurtenissen die zich aan het
voordoen zijn in de kosmos en op onze planeet Aarde, en waarvan we op de hoogte zouden moeten zijn,
heel duidelijk en naar waarheid bekend te maken en te verspreiden. We verwijzen concreet naar de nakende
komst van de langverwachte Zon Alcyone van de Plejaden naar ons Zonnestelsel die zich elke 12.000 jaar
cyclisch voordoet omdat het deel uitmaakt van haar hemelse baan, en vanaf 21 december 2012 zal dit op
elk moment kunnen gebeuren.
Onze bedoeling is om te wijzen op de noodzaak om ons voor te bereiden voor deze grote
sterrengebeurtenis, waarvan men de energie al begint waar te nemen op onze planeet door middel van
lichtfenomenen, mooie schittering, het vreemde passieve gedrag van de Zon, de toename van het aantal
meteorieten, de toenemende stroomuitval… Dit alles wijst op het naderen van de
enorme elektromagnetische gordel die geladen is met fotonische deeltjes die elke dag toenemen.
We hebben gezien dat er soms fouten worden gemaakt in de regie door de planners van de elite.
Zo gebeurde dat heel duidelijk bij 9/11 waar door de BBC werd medegedeeld dat gebouw WTC7 was
ingestort, twintig minuten voordat dit daadwerkelijk gebeurde.
Wat te denken van de volgende aankondiging via de Today Show van NBC.
Op 10 juli kwam daar prominent in beeld dat er een zware 9.0 aardbeving had plaatsgevonden in de Bay
Area in San Francisco. (Doet erg denken aan de film San Andreas)
Hoe komt een dergelijke boodschap in beeld? Iemand moet opdracht hebben gekregen om dat bericht in te
toetsen, het verschijnt niet automatisch in beeld.
Was het de bedoeling dat er die dag een 9.0 aardbeving in San Francisco zou worden gecreëerd en werd
die op het laatste moment afgeblazen? Of was het een waarschuwing dat we heel binnenkort een zware
aardbeving op die plek kunnen verwachten?
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9620:volgens-televisiebeeld-90aardbeving-in-san-francisco&catid=20:het-complot&Itemid=33
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MH17, waarom het officiele verhaal onzin is (video)
Ondanks dat de bevolking volledig is geprogrammeerd en niet
openstaat voor andere visies dan de officiële willen wij bij deze toch nog
een poging wagen om misschien een deel van die bevolking wakker te
schudden.
Dit bericht is dan ook niet primair bedoeld voor mensen die zelf
nadenken want die zullen uit eigen onderzoek en wellicht onze eerdere
artikelen allang weten hoe de vork in de steel zit.
Voor dat overgrote gehersenspoelde deel van onze bevolking die er
heilig van overtuigd is dat vlucht MH17 is neergeschoten door een BUK
raket en dat Rusland dit systeem beschikbaar heeft gesteld aan de separatisten, hier een simpele vraag.
Net zoals het een feit is dat de winter volgt op de herfst, zo is het ook een feit dat je overdag geen BUK raket
kunt afvuren zonder dat getuigen dit zien.
Afgezien van het lawaai laat iedere afgevuurde BUK-raket een geweldig groot, voor iedereen zichtbaar
spoor achter in de lucht.
Wanneer die bewuste middag er in dat gebied een BUK-raket zou zijn afgevuurd dan was dit gezien door
duizenden getuigen, waarvan er een fiks aantal opnames gemaakt zouden hebben.
Daarnaast hing er die dag een spiksplinternieuwe Amerikaanse satelliet “toevallig” boven dat gebied die ook
ongetwijfeld prachtige opnames zou hebben van deze BUK.
Wat hebben we? Niets, maar dan ook echt helemaal niets. Wij dagen bij deze dan ook iedereen uit die echt
bewijs heeft dat er ergens die dag een BUK-raket is afgevuurd, ons dit te laten weten.
Hierna volgt een ruim vier minuten durende video die zonder enige twijfel laat zien dat wanneer er die dag
een BUK-raket was afgevuurd, dit door mensen gezien zou zijn. De foto die de adviseur van de Minister van
Binnenlandse Zaken, Anton Gerachenko, en handlanger van het brein achter deze misdaad zogenaamd
maakte van het rookspoor, sluiten we uit van deelname.
Voor alle duidelijkheid; wanneer een BUK-raket wordt afgevuurd dan is het spoor in de lucht tot op een
afstand van 80 kilometer te zien door mensen op de grond.
Antwoorden die we zoeken zijn niet: “Alles wat op Niburu staat is gelogen”. “Die geloven alleen maar in
UFO’s en aliens, daar moet je niets van geloven”. “Zweefkezen, hou je bij je aluhoedjesverhalen” en
variaties hierop.
Wel of iemand kan aantonen dat er die dag daadwerkelijk een BUK-raket in die regio is afgevuurd.
Op meerdere fronten zal in de toekomst toch blijken dat het neerhalen van vlucht MH17 een keerpunt was in
onze geschiedenis.
Wereldwijd stellen meer en meer mensen vragen over de werkelijke toedracht van de gebeurtenissen die
dag in Oekraïne en de rol die Nederland in dat alles speelt.
Nederland zal uiteindelijk de geschiedenis ingaan als het land dat hun eigen landgenoten opoffert om de
bankiers uit Wall Street maar tevreden te houden.
Hoe de rest van de wereld tegen Nederland aankijkt, blijkt ook weer uit de hiernavolgende reportage van RT
News, getiteld: “MH17, a year without truth”.
Een wederom toch wel onthullende reportage want je ziet dat een jaar na de ramp nog overal onderdelen
liggen van het verongelukte vliegtuig. Zo werd onder meer een belangrijk onderdeel gevonden, zoals het dak
van de cockpit.
RT werd dan ook prompt benaderd door het Nederlandse onderzoeksteam of ze wilden assisteren bij het
veiligstellen van die onderdelen voor het onderzoek.
Saillant detail in de reportage is ook dat twee lieden die honderd procent zeker zeggen te weten dat het
vliegtuig met behulp van de Russen door een BUK uit de lucht is geschoten, weigeren om door RT News te
worden geïnterviewed.
De ene is RTL journalist Jeroen Akkermans, de man die volgens Joost Niemöller gearresteerd dient te
worden voor het verdonkeremanen van bewijsstukken, en de tweede is de CIA agent Bellingcat, alias
blogger Elliot Higgins.
https://youtu.be/D_7dlG7qPio
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9614:mh17-waarom-het-officieleverhaal-onzin-is-&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Goddess Kali, hindu god of death and destruction projected on Empire State Building
Geoffrey Grider | August 10, 2015
IS THE ILLUMINATI SENDING US A MESSAGE OF COMING EVENTS?
“And Jacob called unto his sons, and said, Gather yourselves together, that I may tell you thatwhich shall
befall you in the last days.” Genesis 49:1 (KJV)
The Times of India reports today that “In a breathtaking spectacle,
Goddess Kali was projected on the Empire State Building in New York.”
For those of you not familiar with the Goddess Kali, she is the Hindu god
of death and destruction.
The name of Kali means black, time, death, lord of death; she is
therefore called the Goddess of Time, Change, Power, and Destruction.
She is known as the “Black One”, or the “Dark One”. We wonder if
perhaps this is not an Illuminati message of coming events soon to take
place? Please note that we do not endorse or agree with the announcement of the Rapture in September
shown at the end of this video. It certainly could happen then, yes, but we make no claims to know the date.
http://boinnk.nl/96733/alsof-ze-t-weten-wat-er-staat-te-gebeuren/

Justitie gijzelt ook zieke mensen voor niet betalen bekeuring
Den Haag draait voor een groot deel op de camera’s van de politie en
hun persoonlijke KGB, het beruchte en gevreesde Centraal Justitieel
Incasso Bureau (CJIB). Daar wordt echt met de botte bijl gehakt als je
niet snel genoeg je portemonnee trekt.
Als er iets is in Nederland dat doet denken aan communistische tijden
en de daarbij behorende wrede geheimediensten zoals de KGB dan is
dat zonder meer het CJIB.
Het is jammer dat mensen toch in de rij staan om daar te mogen werken
en dat zal ook de reden zijn dat ze het in Leeuwarden hebben
gevestigd, nu niet bepaald een streek waar de banen voor het oprapen liggen.
De verhalen die de ronde doen over het gedrag van deze instantie, in combinatie met Justitie uit Den Haag,
gaan over praktijken die niet thuis horen in een land dat zich beschaafd durft te noemen.
Een beschaafd land gooit geen hoogzwangere vrouwen de cel in omdat ze een paar honderd Euro aan
bekeuringen hebben openstaan. Een beschaafd land gooit geen nierpatiënten in de cel vanwege een niet
betaalde boete wanneer er geen dialyse-apparatuur beschikbaar is.
Dit land doet dat allemaal wel en allemaal vanwege geld. Overheden die worden gekocht door bankiers en
volkomen maling hebben aan de bevolking doen wel alles wat in hun vermogen ligt om de laatste stuivers uit
de zakken van arme burgers te persen.
Het schijnt dat zich bij de NRCV een klokkenluider heeft gemeld. Een dame die voorheen werkzaam was bij
wat toen heette Justitieel Medisch Centrum en tegenwoordig Justitieel Centrum voor Somatische Zorg.
De reden dat deze vrouw uit de school klapt is als volgt:
‘Ik kon het niet meer aan en het over mijn hart verkrijgen. Ik ben opgeleid om mensen te genezen en te
verzorgen, daarom heb ik voor dit vak gekozen. En dat gebeurt hier niet.’
Over hoogzwangere vrouwen die worden gegijzeld omdat ze een boete niet hebben betaald, zegt ze:
Zodra de weeën beginnen worden de aanstaande moeders naar het Bronovo-ziekenhuis gebracht waar ze
bevallen. Vervolgens worden ze met of zonder baby weer achter de tralies gezet, afhankelijk van de
gezondheid van de baby.
‘Het is werkelijk om te huilen. De gezondheidszorg is hier ondergeschikt aan de financiën van de overheid.
Dit systeem kent alleen maar slachtoffers, want uiteindelijk lopen de schulden verder op en raken moeder en
kind getraumatiseerd.’
Het gaat echter nog veel verder dan alleen zwangere vrouwen:
Tijdens onze ontmoeting vertelde de tipgever ook dat nierpatiënten rücksichtloss achter tralies worden
gegijzeld, terwijl er geen nierdialyse-apparatuur aanwezig is. Volgens de oud-medewerker wordt er eerst
gestraft en dan pas naar het medisch dossier van de gegijzelde gekeken. ‘Hetzelfde geldt voor
hartpatiënten.’
Het is natuurlijk diep triest dat we leven in een maatschappij waarin mensen niet meer bestaan. Waar
werkelijk alles alles in geld wordt uitgedrukt en opbrengsten belangrijker zijn dan het welzijn van mensen.
Een overheid die voor onderdanen hoort te zorgen, maar die in werkelijkheid ziel en zaligheid (en daarmee
hun volk) verkoopt aan de duivel (bankiers).
Bron: NCRV
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9633:justitie-gijzelt-ook-ziekemensen-voor-niet-betalen-bekeuring&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Chemo is dodelijker dan helemaal geen behandeling
Maandag 27 juli 2015
Als we de harde waarheid onder ogen komen, weten we dat de kankerindustrie inderdaad niet meer is dan dat: een industrie. Amerika is hier al
compleet in doorgeslagen, maar ook in Nederland wordt de zorg steeds
commerciëler. Dokters (in Nederland nog via omwegen zoals
snoepreisjes en betaalde lezingen, maar in de VS al direct), bedrijven
die geneesmiddelen produceren, ziekenhuizen en andere grote belanghebbenden verdienen grof geld
iedere keer dat een kankerpatiënt begint met het conventionele behandelingsmodel.
Dat model bestaat doorgaans uit het injecteren van chemotherapeutische giffen in het lichaam, het belasten
met ioniserende radiatie of het verwijderen van lichaamsdelen – of een soort van barbaarse combinatie van
deze drie manieren.
Het kan misschien hard aankomen voor sommigen, zeker voor
diegenen die al geconfronteerd werden met het overlijden van een
naaste door de conventionele behandeling van kanker, maar deze
behandelingen werken in de meeste gevallen nauwelijks. Nauwelijks
bekend wetenschappelijk onderzoek, dat de medisch industriële wereld
zorgvuldig verborgen houdt, toont aan dat ongeacht wat de medische
industrie vaak beweert, chemotherapie geen effectieve behandeling
voor kanker is.
Dr. Hardin B. Jones, een gewezen professor van medische fysica en fysiologie aan de universiteit van
Californië (Berkeley) kwam na het 25 jaar lang bestuderen van de levensduur van kankerpatiënten tot de
conclusie dat, ondanks wat de meeste mensen geloven, chemotherapie niet werkt. Hij was getuige van
meerdere kankerpatiënten die door de behandeling met giftige stoffen van chemotherapie op een
verschrikkelijke manier aan hun einde kwamen. Waaronder verschillende die veel eerder aan hun fatale
einde kwamen dan de patiënten die deze behandelingen niet ondergingen.
Na verder onderzoek stelde Dr. Jones vast dat de kankerpatiënten die chemotherapie ondergingen in de
meeste gevallen sneller stierven dan diegenen die dit niet deden. Hij bleef graven, en toen onthulde Dr.
Jones een feit waarvan de conventionele kankerindustrie absoluut niet wilde dat de wereld dit te weten
kwam over hun kip met gouden eieren.
“Mensen die de behandeling weigerden leefden gemiddeld 12 en een half jaar verder,” constateerde Dr.
Jones in zijn studie die werd gepubliceerd in het blad Transactions of The New York Academy of
Sciences. “Diegenen die wel een behandeling ondergingen, leefden gemiddeld slechts 3 jaar.”
Borstkankerpatiënten die al de conventionele behandelingen weigeren, leven vier keer langer dan
diegenen die deze behandelingen wel ondergaan
Laat dat eens goed tot je doordringen. Wanneer kankerpatiënten behandelingen weigerden en helemaal
niets deden, leefden zij meer dan vier keer langer dan hun gewillige lotgenoten. Dit is iets wat je nooit te
horen zult krijgen van onze mainstream media. Deze blijven de mythe verspreiden dat kankerpatiënten op
een of andere manier chemisch vergif nodig hebben om te kunnen overleven en uiteindelijk “genezen”
verklaard te kunnen worden.
De studie van dokter Jones toont ook aan dat dit hetzelfde is voor
vrouwen met borstkanker. Vrouwen met borstkanker die chemotherapie,
bestraling en operaties weigerden – en dus geen behandeling
ondergingen – leefden ook gemiddeld vier keer langer dan vrouwen die
onder het mes gingen en ermee instemden om vergiftigd te worden met
medicijnen.
In een studie die gepubliceerd werd in The Journal Clinical Oncology in
2004, wordt er toegegeven dat chemotherapie in feite alleen maar
effectief is in 2 procent van de gevallen. Dit is gebaseerd op de
standaard vijf jaar overlevingskans rato die technisch gezien niet indicatief is voor het genezingsproces –
ondanks dat gezondheidsinstellingen graag beweren dat dat wel zo is.
Uit een aparte studie gepubliceerd in The Journal of the American Medical Association uit 1979 blijkt dat veel
van de meeste gangbare procedures voor de diagnose en behandeling van borstkanker, bijna al die
procedures en behandelingen die vandaag nog steeds gebruikt worden, niets gedaan hebben om de cijfers
omtrent borstkanker naar beneden te halen of om de overlevingskansen van borstkankerpatiënten te
vergroten.
Twee andere studies, eentje uit Israël die werd gepubliceerd in 1978 en eentje uit het Verenigd Koninkrijk
dat werd gepubliceerd in The Lancet in 1980, kwamen tot diezelfde bevindingen.
“Over het algemeen zijn de overlevingskansen van borstkanker er de laatste tien jaar niet op vooruit gegaan.
Ondanks het feit dat er steeds meer uitgebreide chemotherapieën beschikbaar zijn voor het behandelen van
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uitzaaiingen,” staat er geschreven in de Lancet studie met als titel “Het falen van chemotherapie om
overlevingskansen te verlengen in een groep van mensen met uitzaaiingen van borstkanker.”
“Bovendien is er geen verbetering voor het overleven van de eerste uitzaaiing en de overlevingskansen
worden zelfs kleiner bij sommige patiënten die chemotherapie ondergingen.”
Natuurlijke behandelingen tegen kanker zijn uw beste optie als deze ziekte zich bij u zou ontwikkelen
Afgezien van simpelweg niets doen, wat dus altijd nog beter blijkt te zijn dan met conventionele
behandelingen te beginnen, zijn er veel manieren om kanker te behandelen op natuurlijke wijze. Een
overvloed aan mogelijkheden om op natuurlijke wijze kanker te behandelen, vind je terug op de
website EndAllDisease.com. Een gratis bron van informatie over gezondheid, ziektes, het milieu en veel
meer.
Je kan ook meer te weten komen over kanker genezen zonder chemische behandelingen
op CancerTutor.com
Bron: Naturalnews.com, Nederlandse vertaling: Annelies
http://brekendnieuws.nl/26-07-15-chemo-is-dodelijk.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 Euractivwordt 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-uittredinglidstaten-EU
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Een alternatief voor Windows 10: Linux Mint 17
Je hebt het niet kunnen missen, Windows versie 10 is uitgekomen. En Microsoft doet nu hun best deze
update ‘gratis’ op te dringen aan alle (legale) Windows gebruikers. Klinkt goed, en de spiegeltjes en kraaltjes
zien er inderdaad mooi uit, maar het is zeker niet zonder nadelen.
Microsoft is hun organisatie nu aan het herzien van software bouwer tot diensten leverancier. Vanaf nu krijg
je dus het kaartspelletje Patience gratis, maar moet je een spel-abonnement afnemen als je wilt spelen
zonder irritante reclames. Je weet sinds Snowden reeds over de innige samenwerking van Microsoft met de
NSA. Met de nieuwe alles-is-een-dienst visie van Microsoft bent je nu dus over heel Windows heen je
privacy kwijtgeraakt.Onlangs voerde Microsoft namelijk vergaande, nieuwe regels door, of zoals
sommigen samenvatten ‘Windows 10 bespioneert iedereen de moeder‘, een zeer zorgwekkende
ontwikkeling.
Hoog tijd dus voor een blik op alternatieven. Er is een gratis, open en veiliger alternatief, en dat alternatief
heet GNU/Linux. Met GNU/Linux kan je jouw computer bevrijden. In dit artikel evalueren we de GNU/Linux
variant met de naam Linux Mint 17.
Kort Intro-schrijven
Er is in GNU/Linux (verder afgekort als Linux) een volledig gratis alternatief voor Windows beschikbaar, die
openlijk mag worden gedeeld, die nagenoeg niet gevoelig is voor virussen en malware, en waar je zelf aan
kan meewerken als je wilt en kan.
Tegelijkertijd is Linux niet een goed alternatief voor iedereen. Linux is geen 100% gelijkende vervanging voor
Windows. Er zit een leer-curve aan, en die moet je wel even door waardoor het niet voor iedereen
toepasselijk is. Sommigen willen ook geen verandering: als je specifiek Windows wil, blijf dan Windows
gebruiken.
Gelukkig kan Linux gewoon geheel vrijblijvend uitgeprobeerd worden op de eigen computer, zelfs zonder
installatie op de computer maar gewoon vanaf USB of CD! Het is zelfs mogelijk kennis te maken met deze
software gewoon als toepassing op Windows, door middel van software als Virtualbox. Laten we eens kijken
naar Linux Mint.
Linux Mint 17
Achtergrond
Linux Mint is een variant van het Linux Operating Systeem welke wordt gemaakt door diverse organisaties
en vele vrijwilligers over de gehele wereld. Deze variant komt grotendeels van de organisatie Canonical uit
het VK, welke is opgericht door een Zuid Afrikaanse ondernemer met de naam Mark Shuttleworth. Hun
product (Ubuntu) is op zijn beurt weer gebaseerd op het werk van de Debian vrijwilligersorganisatie. En om
alle software extra gebruiksvriendelijk te maken voor u, is Fransman Clement Lefebvre sinds 2006 zijn eigen
project gestart onder de naam Linux Mint. De huidige versie van zijn werk is versie 17.2 en deze versie
wordt ondersteund tot 2019. We bekijken versie 17.2 Cinnamon d.d. 30 juni in dit bericht.
Installatie
De installatie van een Operating Systeem (OS) is normaliter een activiteit die niet voor iedereen is
weggelegd. Hiervoor heb je enige kennis van computers nodig. De gemiddelde computergebruiker zal nooit
zelf een OS installeren. Hier kijken we nu dus ook niet in detail naar. Een installatie van Linux Mint is echter
niet ingewikkeld. Het is goed vergelijkbaar met Windows maar gaat een stuk sneller. In een kwartiertje is het
gepiept en daarbij zijn direct de diverse hardware drivers gereed en is een set basisapplicaties geïnstalleerd.
Tenzij je veel stunt en vliegwerk van plan bent, kan een (OK, ietwat ervaren) kind de was doen.
Hardware ondersteuning
We reviewen de software op een kleine desktop computer uit 2011 met een AMD E-350 1,6Ghz processor,
kleine SSD schijf en met 8 GB flink wat geheugen. Hij is voorzien van een wat lastige UEFI bios en AMD
videokaart.
De standaard installatie op de test PC werkte direct goed, alle hardware wordt netjes herkend zonder
aanvullend werk. Dat is, met uitzondering van de scanfunctie van mijn multifunctionele printer. Een probleem
dat wel op te lossen is, maar toch niet bepaald handig. Na installatie valt er verder weinig meer te doen,
UEFI werkte en de slaapstand werkte ook prima. Standaard dacht Linux Mint wel dat ik twee schermen
aangesloten had, terwijl er toch echt maar één aangesloten was, iets dat ik nog even heb recht heb gezet in
een configuratieschermpje.
Als je bijzondere hardware gebruikt, heb je soms gewoon geen keuze.
Ook als je een Windows tablet-computer hebt is Linux geen alternatief.
Wanneer je Windows specifieke randapparatuur gebruikt zoals dus
sommige printers en scanners, specialistische muizen met tientallen
knoppen, en wat dies meer zij… dan kan het voorkomen dat deze niet
volledig werken. Je kan dit gelukkig gemakkelijk testen voordat je
installeert.
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Functioneren Standaardinstallatie
Tijdens het starten na de installatie zie je netjes het bovenstaande mint-logo op het scherm, maar niet voor
lang want het is opvallend hoe snel de computer start naar werkende bureaublad. Dit doet niet onder voor
Windows 7, het referentie-punt voor dit schrijven.
De standaard installatie ziet er na opstarten als volgt uit, eventueel klikken voor inzoomen:
Je kan kiezen of je automatisch wilt inloggen of met een wachtwoord.
Het gebruik van Linux Mint blijkt verder ook vlot. Het valt wel op dat de
AMD videokaart met de standaard instellingen wat minder vlot werkt dan
onder Windows 7 bij het afspelen van bijvoorbeeld Youtube HD-video.
Bij normaal gebruik is dit gelukkig niet storend, maar de AMD hardware
blijft ogenschijnlijk een wat zwak punt voor Linux Mint.
Personaliseren
Allereerst is er de keuze om te kiezen welke taal je wilt gebruiken. De
Nederlandstalige ondersteuning is hier prima in orde, en de
geïnstalleerde software past zich daar netjes op aan. Dat is inclusief Nederlandstalige spellingscontrole in
bijvoorbeeld tekstverwerker, email en browser.
Ook op het gebied van wallpapers, iconen op het bureaublad, type en
kleur van de iconen (standaard veelal groen), vensterversieringen en
grafische effecten biedt Linux Mint zowel zinnige standaarden als ook
de mogelijkheid om in te stellen naar eigen smaak. “Hot Corners” en
meerdere virtuele bureaubladen zijn beschikbaar maar staan (gelukkig)
grotendeels uit. Al deze opties zijn echter eenvoudig in te stellen naar
wens. Er is geen Cortana functionaliteit beschikbaar.
Windows gebruikt sinds versie 7 op de taakbalk onderin het scherm
grotere vierkante iconen zonder naam, Linux Mint kiest hier voor de haast traditionele XP-stijl met kleinere
iconen mét naam. Zie de afbeelding beneden. Het uiterlijk van de taakbalk kan je enigszins aanpassen naar
smaak, maar niet gemakkelijk naar iets gelijkend Windows 7 t/m 10.
Software installeren
De standaardinstallatie komt onder andere met een browser (Firefox), email-programma (Thunderbird),
office pakket met tekstverwerker en rekenblad (LibreOffice), PDF lezer, fotobewerking (Gimp), muziekspeler
(Banshee) en videospeler (VLC). Allemaal paraat en netjes in het Nederlands. In principe ben je al direct van
alle gemakken voorzien voor normaal thuisgebruik. Email backup terugzetten, bookmarks inladen in Firefox
en je kan van start.
In tegenstelling tot bij Windows is het niet de bedoeling dat je overal zelf software gaat downloaden. Er is
een uitgebreide softwarebeheer AppStore beschikbaar waarin 70.000 aanvullende software pakketten
beschikbaar zijn. Met één click is software te installeren en de geïnstalleerde software wordt (grotendeels)
automatisch bijgewerkt indien benodigd. Aanvullende software – zoals werkende Calibre software voor
ebooks, TeamViewer,WPS Office of de Google Chrome browser – kan uiteraard wel gewoon gedownload en
geïnstalleerd worden indien gewenst, maar niet met één click op de muisknop.
Windows specifieke software als Internet Explorer, Microsoft Office, Evernote, Photoshop, etc. zijn niet
(gemakkelijk) beschikbaar. Sommige verrassende software trouwens weer wel. Skype bijvoorbeeld, als je
graag wilt bellen direct met de NSA en AIVD, is gewoon beschikbaar in de Linux Mint AppStore. Mint komt
standaardmet veel gratis, veilige toepassingen, en betere alternatieven ook, je moet ze als nieuwe gebruiker
alleen wel opnieuw ontdekken.
Waar is Microsoft Office!?
Vroeg of laat komt de vraag waar Word is. LibreOffice volstaat prima voor het lezen en schrijven van een
brief, en het merendeel van de Word bestanden – maar het is zelf geen Microsoft Word. In plaats van de
moderne lint (het ribbon menu) werkt LibreOffice bijvoorbeeld met een ouderwetse knoppenbalk en een
paneel aan de rechter kant van het scherm. Gecompliceerde Word documenten worden niet altijd even goed
weergegeven, voor normaal thuisgebruik meestal voldoende.
Als advies kan ik meegeven dat Microsoft Office tegenwoordig een goede online versie heeft. Idem Google
Docs. Als prettiger initiatief kan ik ook de uitstekende webapps van OnlyOffice onder de aandacht brengen.
Ook WPS Office met ribbon menu is beschikbaar voor installatie op Mint, maar die is niet Nederlandstalig en
niet in de AppStore. Overigens is in WPS wel een aanvullend Nederlandstalig woordenboek te installeren,
maar daar is wat speurwerk voor benodigd.
Wil je toch perse Microsoft Office, dan kan je eventueel gebruik maken van PlayOnLinux. Deze software is te
downloaden via de Linux Mint AppStore en maakt het mogelijk toch gebruik te maken van diverse Windows
software, zoals Microsoft Office t/m versie 2010 en sommige versies van Adobe Photoshop. Het kan echter
zijn dat specifieke onderdelen van het pakket toch niet volledig werken zoals gewend, dat zal je dus zelf
moeten uitproberen. Resultaten variëren en enig experimenteren is daarvoor benodigd.
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Welke antivirus moet ik hebben? Waar is de malware scanner?
Die is niet benodigd. Het is wel beschikbaar voor omgevingen waar
bestanden met Windows systemen worden uitgewisseld, maar Linux
virussen zijn ‘few and far between’ en niet heel effectief bij normaal
bureaubladgebruik. Idem de malware scanner. Linux werkt op basis van
open source, iedereen kan zien wat de programmeur geschreven heeft.
Malware zie je dus ook haast niet. Het zijn gewoon geen issues. Je kan
veilig surfen zonder angst voor infecties.
Er zijn meer verschillen uiteraard. Als je een USB aankoppelt wordt het
niet D:\ maar /media/gebruikersnaam/naam-usb-stick-hier. Het
ontkoppelen niet via een klein icoontje onderin het scherm naast de
klok, maar gewoon direct via een uitwerpen-knopje in de
bestandsbeheerder, heel logisch eigenlijk. Bestanden openen van een
NAS netwerkschijf of andere computer niet met \\servernaam, maar
smb://servernaam. Anders, maar duidelijk niet heftig ingewikkeld.
Conclusies
Surfen op het web, email, wat downloaden, video kijken, muziek luisteren, een documentje typen, rekenblad
bewerken, met Linux Mint kan het allemaal. En bedenk daarbij: wat doe je tegenwoordig nog op je computer
zonder internet browser? Linux Mint is goed voorzien met onder andere Firefox, Chromium, Chrome en
Opera. De Linux Mint bureaublad ervaring is gebruiksvriendelijk en werkt direct herkenbaar, het reageert
vlot, is gratis (donaties zijn overigens altijd welkom), je mag het delen met je kennissen en vrienden en het
komt met de broodnodige privacy – denk wel aan de juiste browser plugins. En… met Mint computer je
zonder zorgen over afluisteren door Microsoft, Apple of Google. De NSA en AIVD zijn dan wel
alomtegenwoordig met hun sleepnetten, je hoeft het ze niet gemakkelijk te maken.
Uiteraard zijn er ook nadelen. Voor sommige computers, voor de nieuwste games en sommig professioneel
gebruik zal de software mogelijk niet toereikend zijn, daarnaast zal ook niet alle randapparatuur correct
functioneren. De software werkt soms gewoon anders dan Windows, en niet voor alle Windows software
bestaat een goed Linux alternatief. Op sommige punten is Windows 10 zeker handiger, op andere is Linux
Mint gewoon weer beter.
Hoeveel is je privacy waard?
De vraag is: Hoeveel is je privacy waard? Hoe waardeer jij je gemoedsrust? Wil je anders kiezen? De vraag
is niet of Linux Mint een 100% gelijkende Windows vervanger is. De echte vraag is: Is Linux Mint als
alternatief goed genoeg voor bureaublad thuisgebruik? Wat mij betreft is Linux Mint op dit moment ruim goed
genoeg als alternatief. Maar het vraagt wel enige gewenning en daardoor is in het begin enige volharding
benodigd. Maar voordat je het weet ben je gewend aan de luxe van Linux Mint en wil je niet meer terug.
Heb je goede kennis van computers, of een goede kennis met die kennis, dan is Linux Mint zeker het
proberen waard als alternatief voor Windows 10. Je kunt laagdrempeling experimenteren met Linux Mint, de
kosten zitten uitsluitend en alleen in de tijd die het je kost om het nodige daarover uit te zoeken. Gelukkig is
er online veel hulp en informatie voor beschikbaar, je bent immers bepaald niet de eerste. Voor de weinig
ervaren computergebruiker zonder aanvullende hulp kan ik Linux Mint echter niet aanbevelen.
Meer?
Meer screenshots van Linux Mint 17, o.a. hier en hier. Hints en tips o.a. in de Nederlandstalige handleiding
hier [pdf link].
http://langleveeuropa.nl/2015/08/een-alternatief-voor-windows-10-linux-mint-17/#more-29467

Duitsland verdient 100 miljard aan Griekse crisis
Duitsland houdt na aftrek van de kosten miljarden over dankzij de Griekenland-crisis ... ook andere landen
spinnen er garen bij
Na weken van overleg is er dinsdag een 'in principe' akkoord bereikt tussen Griekenland en de
internationale schuldeisers om de crisis af te wenden. Weer wordt er een lening aan het land
verstrekt, een steunpakket van 86 miljard dit keer, dat in drie keer wordt uitbetaald. En hoewel je je
misschien afvraagt waar ze al die miljarden steeds vandaan halen, speelt een aantal van de landen
die lenen er vooral garen bij. De Griekenland-crisis levert Duitsland bijvoorbeeld 100 miljard euro op.
Dat schrijft de Belgische krant 'Het Laatste Nieuws'. Volgens een nieuw rapport, uitgevoerd door het LeibnizInstitut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), heeft Duitsland vooral geprofiteerd van de schuldencrisis.
Sterker: zelfs als Griekenland de schulden niet terugbetaalt aan Duitsland, houdt het land er nog winst aan
over.
En de reden voor die winst is eigenlijk vrij logisch: rente. Als een land geld leent, moet het rente betalen.
Het Laatste Nieuws hierover:
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Hoe populairder de lening, hoe lager die rente. En beleggers zijn de laatste jaren massaal overgestapt op
Duits staatspapier, dat als erg veilig wordt gezien. De Duitse obligaties brengen dan wel minder aan rente
op, maar ze geven tenminste de zekerheid dat investeerders hun geld zullen terugzien (…).
De besparingen voor de Duitse overheid zijn volgens de onderzoekers zo groot dat ze veel meer opleveren
dan wat de crisis kost. "Zelfs als Griekenland zijn schulden niet kan terugbetalen, zijn de besparingen groter
dan de kosten", staat in het rapport te lezen. Volgens het rapport zou Duitsland 90 miljard euro schade lijden
(inclusief het geld van het nieuwste noodpakket), wat dus minder is dan de 100 miljard euro die het aan de
leningen verdient. Dat betekent dat er nog tien miljard overblijft.
Volgens het rapport profiteert niet alleen Duitsland van de Griekse crisis. Ook de VS, Nederland en Frankrijk
zouden er financieel door op vooruitgaan.
Lees: "Griekse crisis leverde Duitsland al 100 miljard euro op"
CC foto: Wikipedia
https://www.joop.nl/economie/detail/artikel/33386_duitsland_verdient_100_miljard_aan_griekse_crisis/

Stort Rusland in?
11 AUGUSTUS 2015 - Door Joost Niemöller
In 1991 stortte de Sovjet Unie in. De belangrijkste reden was economisch.
Zal het huidige Rusland opnieuw instorten? Recente cijfers over Rusland zijn
niet best. De Russische economie is dit jaar ten aanzien van vorig jaar
gekrompen met 4,6 procent. Het IMF verwacht dit jaar een verdere teruggang
van 3,4 procent. (PDF) Volgens dit IMF rapport zijn de problemen van Rusland
structureel.
Los van het IMF zijn er een aantal belangrijke factoren die over de Russische
economie genoemd worden. De zeer sterk gedaalde olieprijs is misschien wel
de belangrijkste reden.
Het grafiekje op blz 21 van het IMF rapport maakt duidelijk dat er een zeer
sterke relatie is tussen de ontwikkeling van het werkelijke GDP en de olieprijs,
al valt het op dat met name de laatste jaren het werkelijke GDP sinds 2010 (dus voor de invoering van de
sancties) ook gedaald is onafhankelijk van die daling. Daarnaast is er dus het effect van de sancties. Die
zouden met name een effect hebben op de roebel en op de zwakte van Rusland op de financiële
markten. Toch doet de roebel het niet slecht ten aanzien van de euro.
Desastreus is zeker de ontwikkeling van de Russische demografie.
Rusland is qua bevolking een stervend land.
De economie is ook zeer eenzijdig samengesteld. Anders dan bijvoorbeeld China is Rusland niet echt een
productieland.
Vooral de enorme defensie industrie is naast de olie export die andere poot waarop Rusland steunt. Rusland
heeft dus net als de VS economisch voordeel bij oorlogsdreiging.
Dat oogt al met al dus als een onstabiele situatie.
Daar staat volgens het IMF rapport wel tegenover dat Rusland grote buffers heeft: Weinig staatsschuld met
name. Dit maakt dat ineenstorting niet voor de hand ligt:
Against these risks and uncertainties, Russia has large buffers (Figure 7). Russia has a positive and large
net IIP (18 percent of GDP), a sizable current account surplus of 4.5 percent of GDP in 2015, low public debt
and no need to access international markets for government financing in the short term due to the Reserve
Fund (RF) buffer. In addition, while access to international capital markets has been impaired, Russian
companies are expected to gradually regain access, as sanctions are lifted. Moreover, the CBR’s reserves
remain adequate but could be increased somewhat to reflect Russia’s vulnerability to tail risks stemming
from commodity-price shocks and the heightened level of uncertainty related to sanctions.5 Finally, balancesheet currency mismatches are low and do not limit exchange rate flexibility. Thus, existing buffers reduce
the likelihood of a systemic event
De verwachting van het IMF is zelfs dat de Russische economie in 2016 weer gaat groeien:
The Ministries of Finance (MoF) and Economic Development (MED) expect the contraction in economic
activity to be milder in 2015 and forecast positive growth of about 2.5 percent in 2016.
Over de economische gevolgen van de sterk verbeterde relaties tussen China en Ruslandlaat het IMF zich
niet uit in dit rapport. Maar als we denken aan de enorme olie- en gascontracten die Rusland afsloot met
China (en ook met India) en bijvoorbeeld aan de plannen voor de aanleg van hoge snelheidstreinen, dan kan
dit toch niet een onbelangrijke factor zijn.
Nee, Rusland stort niet in, en lijkt zich steeds meer op China te gaan richten. Is dit positief voor
Europa? Het lijkt me niet.
Bron: Denieuwerealist
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Donald Trumps plan voor IS: 'We vallen binnen, slaan ze tot moes en nemen de olie'
© REUTERS
'We vallen binnen, slaan ze tot moes en nemen de olie.' Dat is het plan
van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump om
terreurorganisatie IS te verslaan, zo vertelde hij aan de Amerikaanse
nieuwszender Fox news. De Republikeinse presidentskandidaat Donald
Trump is een man van veel woorden, behalve als het gaat over het
beleid dat hij als president wil voeren. De vraag naar meer inhoudelijke
plannen klinkt steeds luider, aangezien de miljonair blijft stijgen in de
peilingen. In een interview met Fox news deed hij alvast zijn plannen uit de doeken om IS te verslaan. ''We
vallen binnen, slaan ze tot moes en nemen de olie.' Op een nieuwsconferentie wilde iemand weten hoe hij
de rassenrelaties wil verbeteren. 'Je hebt bevlogenheid nodig, cheerleading en banen.'
Nadat journalisten hem herhaaldelijk vroegen naar zijn concrete plannen om de economie en het
buitenlands beleid te herstellen, waar het volgens Trump zo slecht mee gesteld is, kwam hij met niet meer
over de boeg dan: 'Ik denk dat jullie heel veel plannen gaan zien.'
'Ik ben een geweldige janker'
'Ik ben een geweldige janker', liet de Republikein zich ontvallen op CNN. 'Ik jank omdat ik wil winnen. En ik
ben niet blij als ik niet win. Ik ben een janker. En ik jengel. En ik blijf janken en jengelen tot ik win. En ik gá
winnen, voor het land. Ik zal ons land weer groots maken.' Om te winnen lijkt de marketingmachine alvast
overuren te draaien, de vastgoedgigant kondigde vandaag op Twitter de openings van zijn online campagnewinkel aan, waar er onder meer Trump-T-shirts, -petten, en -pompons aangeboden worden. (NYTimes/NSK)
http://www.knack.be/nieuws/wereld/donald-trumps-plan-voor-is-we-vallen-binnen-slaan-ze-tot-moes-ennemen-de-olie/article-normal-593581.html

Foto & Video bewijs: Dader aanslag IKEA was moslim die slachtoffer onthoofdde
35 jarige man had al het land uit moeten zijn, maar Zweedse autoriteiten lieten hem ongemoeid – Zweedse
versie van PVV enige partij die familie slachtoffers condoleert
Volgens sommigen is deze foto, waarop een onthoofd slachtoffer is te
zien, fake.
De Zweedse politie en linkse regering stelde onmiddellijk alles in het
werk om het te voorkomen, maar nu lijkt het toch te zijn uitgelekt: de
asielzoeker die in een IKEA vestiging in Västerås zomaar vanuit het
niets een vrouw en haar zoon doodstak en een derde persoon ernstige
verwondde, was inderdaad een ‘Allahu Akbar’ schreeuwende moslim
die minstens één van zijn slachtoffers onthoofdde. Kortom: opnieuw wordt een islamitische aanslag in
Europa door de politiek-correcte gevestigde orde ontkend.
Een persoon zou door een raam de slachtoffers hebben zien liggen en hebben gefotografeerd. Op een foto
is duidelijk te zien hoe iemand onthoofd is. Natuurlijk beweren sommigen dat de foto fake is. Dat is een
logische reactie als iedere connectie met de islam en/of immigranten ontkend moet worden. (1)
Op een smartphone video opname van zijn arrestatie is als het geluid hard wordt gezet een luid
schreeuwende man te horen. Op het laatst lijkt het er sterk op dat hij een aantal keer razendsnel ‘Allahu
Akbar’ schreeuwt. (2). Is het omgekeerde geval, is een moslim het slachtoffer van een aanval door een
blanke autochtone Westerling, dan schreeuwen de media onmiddellijk moord, brand, racisme en
discriminatie, en spreken politici er schande van.
Dader had land al uit moeten zijn
De 35 jarige dader kwam mogelijk tot zijn terreurdaad omdat zijn aanvraag voor een permanente
verblijfsvergunning op 16 juli was afgewezen, en hij te horen had gekregen dat hij ‘onmiddellijk’, maar
uiterlijk 27 juli, het land moest verlaten en terugkeren naar Italië, waar hij een woning heeft. Desondanks kon
hij enkele weken later rustig een IKEA binnenwandelen, een mes uit de schappen pakken en tot zijn
gruweldaad komen.
Overigens had de moslim uit Eritrea al in 2013 geprobeerd om toegang te krijgen tot Zweden. Ook toen werd
zijn verzoek afgewezen, maar in 2014 keerde hij doodleuk weer terug om een nieuwe aanvraag in te dienen.
Alleen Zweedse Democraten condoleren familie slachtoffers
Hoewel de overheid in Stockholm het dus blijft ontkennen en als het graf blijft zwijgen – de enige politicus die
de familie van de slachtoffers condoleerde was de leider van de Sverigedemokraterna (SD, de Zweedse
versie van de PVV die door alle andere partijen in de ban is gedaan)-, heeft de Zweedse politie de bewaking
van islamistische asielzoekerscentra opgevoerd omdat gevreesd wordt voor eventuele
vergeldingsaanslagen.
Xander - (1) Bare Naked Islam, (2) NRK.no
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Poetin heeft een oplossing voor ISIS
De hele Westerse mainstream media staan bol van de dreigingen van
(de door Amerika gecreëerde terroristengroepering) ISIS en de
vreselijke rampen die ons lot zullen zijn.
Om voor eens en altijd een einde te maken aan die “dreiging” komt de
Russische president Poetin met een simpel en effectief plan waardoor
Amerika met de mond vol tanden staat.
Zo langzamerhand is het publiek geheim dat ISIS een complete
nepoperatie is. Een soort eigen anti-leger van Amerika, het vervolg op
Al Qaida, dat strategisch wordt ingezet waar nodig zodat bepaalde
landen kunnen worden “bevrijd” en mogen genieten van “democratie”. Voorbeelden daarvan zijn landen
zoals Irak, Afghanistan en Lybië; in al die landen is het een grote bende en is de situatie ernstig slechter dan
voordat de VS en bondgenoten daar "democratie" kwamen brengen.
Er wordt een belachelijk circus opgevoerd waarbij alles en iedereen tegen ISIS strijdt en er geen enkel
concreet resultaat wordt behaald, behalve dat de Turken nu de Koerden mogen platbombarderen op Syrisch
grondgebied en Amerika het bewind van de Syrische president Assad nog verder kan destabiliseren.
De Westerse pershoeren doen wat ze wordt opgedragen, een wezenloze bevolking slikt de propaganda en
niemand luistert naar iemand die gewoon een beetje simpele logica volgt zoals de Russische president
Poetin. Wederom een zet van deze leider die er duidelijk op gericht is verdere escalatie te voorkomen en
niet in lijn met de Westerse benadering dat er moet worden gebombardeerd waarbij als er iemand in de weg
staat, maakt niet uit wie, die in de vaart der volkeren ook gewoon weggevaagd wordt.
Wat Poetin heeft bedacht kwam naar buiten via zijn Minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov.
Deze zei het volgende:
Amerika en hun bondgenoten moeten samenwerken met de Syrische president Bashar Assad in het
bestrijden van ISIS, de gezamenlijke vijand van de internationale gemeenschap.
Onze Amerikaanse partners en sommige landen in die regio weigeren hardnekkig om Assad te zien als een
partner, wat nogal vreemd is.
Assad was een volledig legitieme partner toen het ging om het vernietigen van alle chemische wapens in
Syrië, maar nu het aankomt op het bestrijden van terrorisme, is hij dat opeens niet.
Het plan van Poetin houdt in dat de partijen die op dit moment al “op de grond” tegen ISIS vechten
gezamenlijk een coalitie gaan vormen. Die partijen zijn het leger van Irak, het leger van Syrië, de Koerden en
het gedeelte van de Syrische oppositie die de bevolking van het land vertegenwoordigt.
“In plaats van elkaar onderling bestrijden, is het zaak om eerst met de gezamenlijke vijand af te rekenen en
daarna te onderhandelen over hoe men in eigen land moet gaan leven”, zei Lavrov.
Hij voegde eraan toe dat de doelstelling van Poetin tweeledig is. De eerste is een coalitie van troepen die al
“op de grond” tegen ISIS vechten en de tweede is een politiek proces waarbij een verdere burgeroorlog in
Syrië wordt voorkomen.
Lavrov vertelde verder over de recente ontmoetingen met de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken,
John Kerry. In die besprekingen heeft Lavrov Kerry gewaarschuwd dat een fatale fout in Syrië het conflict
kan doen escaleren tot het punt dat het volledig onbeheersbaar wordt.
Lavrov pleit dan ook voor de onderhandelingstafel, maar voegde daaraan toe: “Maar helaas is Amerika daar
nog niet klaar voor”.
Met het bovenstaande heeft Poetin uiteraard Amerika in een hoek gemanoeuvreerd want hoe kan Amerika
hun gezicht redden? Door te weigeren mee te werken aan het plan van Poetin laten ze zien dat ze een
achterliggende agenda hebben en helemaal niet van plan zijn om ISIS te bestrijden, maar simpelweg erop
uit zijn om Assad pootje te lichten.
Het plan van Poetin is ook het enige logische, wanneer je er tenminste vanuit gaat dat zaken zijn zoals ons
door de Westerse mainstream media in opdracht wordt voorgespiegeld.
Wanneer ISIS inderdaad zo’n grote bedreiging is die hoe dan ook moet worden bestreden dan trek je
gezamenlijk met iemand die óók die vijand wil aanpakken ten strijde.
Rusland laat op een hele vriendelijke en niet agressieve manier zien dat het Westen andere belangen heeft
dan het werkelijk bestrijden van ISIS. Want wat is de kans dat Amerika instemt met het Russische plan?
Nihil want dan zou Assad blijven zitten waar hij zit en zou er geen gaspijplijn vanuit Qatar via Syrië naar
Europaworden aangelegd. Ze verzinnen wel weer wat waarom een samenwerking met die onbetrouwbare
Russen geen optie is en dat ze beter over kunnen gaan tot het lukraak bommen afgooien boven Syrië.
Straks maakt Amerika het nog zo bont dat ze gaan beweren dat ISIS een creatie is van de Russen. Een
eerste verdachtmaking is al gedaan met een bericht over dat ISIS vanuit Rusland leden zou werven. Je moet
íets als je niet wilt laten uitkomen dat je op oorlogspad bent en iemand zoals Poetin kan het je dan heel
lastig maken, zo blijkt. En als het niet lukt dan kan altijd ISIS ook op Russisch grondgebied nog
platgebombardeerd worden.
Bron: Sott Net
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Hoe ‘big pharma’ via TTIP de Europese zorg kan ondermijnen
(Health Bytes | Eelke van Ark)
De farmaceutische industrie pleit voor een aantal dubieuze maatregelen
in transatlantisch handelsverdrag TTIP. Waarom moet Edith Schippers
sceptisch zijn over TTIP?
CDA-kamerlid Hanke Bruins Slot waarschuwde minister Edith Schippers
half juni over de gevolgen van transatlantisch handelsverdrag TTIP,
waarover de EU zich momenteel buigt. Pas op, was haar boodschap,
want doordat het Nederlandse zorgstelsel als enige in Europa
grotendeels is geprivatiseerd, zouden Amerikaanse zorgverzekeraars en zorgverleners toegang kunnen
krijgen tot de Nederlandse markt.
Het is een legitieme zorg. Maar het is beslist niet het enige risico dat TTIP met zich meebrengt voor de
gezondheidszorg in Nederland en de rest van Europa. Follow the Money somt op waarom minister
Schippers met argusogen moet kijken naar de inhoud van het handelsverdrag.
Machtig
De farmaceutische industrie is machtig in de Verenigde Staten. Uit de data van het Centre for Responsive
Politics, een non-profitorganisatie die geldstromen in de Amerikaanse politiek monitort, blijkt dat de
farmasector met afstand de grootste uitgaven doet op het gebied van lobbyen. Dat levert de industrie geen
windeieren; van de 2,9 triljoen dollar die jaarlijks in de VS gespendeerd worden aan de zorg, gaat 9,3
procent op aan medicijnen op recept.
De Europese collega’s doen niet veel voor de Amerikaanse ‘Big Pharma’-lobby onder; de lobby-uitgaven in
de EU bedragen zeker 40 miljoen euro per jaar en naar schatting waarschijnlijk nog veel meer.
Het mag dus geen verrassing heten dat de farmaceutische industrie aan weerszijden van de Atlantische
Oceaan kosten noch moeite spaart om haar wensen te laten opnemen in TTIP. Dat wensenlijstje
lekte voortijdig uit en werd uitvoerig bekritiseerd door non-profit belangenorganisatie Commons Network.
Vijf schadelijke voorstellen
Het Commons Network identificeerde eind 2014 samen met een aantal gezondheidsorganisaties, waaronder
Medicines in Europe Forums, de International Society of Drug Bulletins en Health Action Europe, de vijf
meest zorgwekkende wensen die de farmaceutische industrie middels een ‘Health Annex’ in TTIP wil
opnemen. Dat verlanglijstje behelst kortweg: het aanpassen van intellectueel eigendomsrechten, grenzen
stellen aan prijsbeleid van medicijnen door overheden, het begrenzen van transparantie over onderzoek
naar medicijnen, het invoeren van internationale arbitrage via Investor to State Dispute Settlement (ISDS) en
het gelijkstellen van wereldwijde standaarden op alle gebieden.
Daarmee komen verschillende Europese regels onder druk te staan, argumenteert het Commons Network.
Zoals het vorig jaar aangenomen beleid van het European Medicine Agency (EMA) om de resultaten van
onderzoek naar medicijnen transparanter en meer toegankelijk te maken.
Levensbloed voor innovatie
De aanpassingen in intellectueel eigendomsrechten betreffen met name de duur van patenten. Patenten
vormen het kloppende hart van het verdienmodel van de farmacie. ‘Big Pharma’ verdient geld bij de gratie
van het patent: dankzij een vaststaande periode van monopolierechten op een bepaald medicijn kan de
farmaceut zijn kosten terugverdienen is het idee. De overheid beschermt dat monopolie in ruil voor de
ontwikkeling en verspreiding van innovatieve medicijnen. Wanneer het patent afloopt mag iedereen het in
productie nemen en dalen de prijzen spectaculair.
De Europese belangenorganisatie voor de farmaceutische industrie EFPIA refereert dus niet voor niets in
haar brochure over TTIP aan intellectuele eigendomsrechten als ‘the lifeblood of innovatieve industries’. De
organisatie ziet TTIP als een unieke kans om allerlei voordelen te bewerkstelligen die wel opgesomd (o.a.
stimulans voor innovatie, snellere toegang tot medicijnen, minder overheadkosten, betere internationale
samenwerking), maar niet onderbouwd worden.
Het oprekken van de duur van patenten, nu standaard tien jaar, levert de industrie miljarden aan extra
inkomsten op. Niet vanwege meer innovatie of betere medicijnen – simpelweg vanwege een langere periode
waarin een fabrikant hoge, op monopolierechten gebaseerde, prijzen kan hanteren.
Dat staat recht tegenover het belang van overheden om de prijzen van medicijnen onder controle te houden.
Zelfs Nederland, als meest geprivatiseerde zorgstelsel in Europa, zoekt naar
manieren om medicijnen betaalbaar te houden. Minister Schippers
voerde met succes het zogenaamde ‘preferentiebeleid’ in; dat inhoudt dat
artsen indien mogelijk altijd het – patentloze – generieke alternatief
voorschrijven van een medicijn in plaats van de veel duurdere merkvariant.
Dat is alleen mogelijk wanneer een patent verlopen is. Een verlenging van de
patentperiode vormt dus meteen een extra kostenpost binnen het
Nederlandse zorgstelsel – iets dat minister Schippers nu juist probeert te
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voorkomen.
Zeggenschap over de zorg?
Van groot belang is ook de wens van de farmaceutische industrie om grenzen te stellen aan prijsbeleid door
overheden. Edith Schippers kondigde recent aan samen met haar Belgische collega Maggie de Block te
gaan onderhandelen over lagere prijzen voor medicijnen. Daarnaast geldt op dit moment al een regeling met
maximumprijzen voor medicijnen die bij wet is vastgelegd. Kunnen afspraken en regelingen als deze
ondermijnd worden wanneer in TTIP andere afspraken worden gemaakt? Het valt niet uit te sluiten.
Kamerleden Louis Bontes en Joram van Klaveren stelden minister Ploumen in april vragen over de impact
van TTIP op het Nederlandse zorgstelsel. Biedt de uitgelekte bepaling dat de EU-landen zich het recht
voorbehouden om hun zorgstelsel naar eigen inzicht in te richten voldoende bescherming voor het
Nederlandse zorgstelsel?
Het antwoord van minister Ploumen luidde: geen zorgen, het is altijd nog aan de EU-landen zelf om te
bepalen hoe hun zorgstelsel eruit ziet. Daarom is het niet nodig om opt-outs in het verdrag op te nemen om
overheden meer juridische armslag te geven om hun zorgstelsel zelf in te richten. “Het EU-werkingsverdrag
stelt verder in artikel 168 dat gezondheidszorg een nationale aangelegenheid is met alleen aanvullende
bevoegdheden van de EU. Dat wil zeggen dat de overheid zelf het zorgsysteem inricht binnen de kaders van
de EU-richtlijnen zoals bijvoorbeeld de Patiëntenrichtlijn en de Schaderichtlijn.”
Loopt Nederland over een aantal jaren het risico om voor het gerecht gesleept te worden door
Pfizer?
De scepticus zal nauwelijks gerustgesteld zijn door die woorden. De essentie van TTIP is namelijk dat
nationale en Europese regelgeving mogelijk ondergeschikt gemaakt worden aan de besluiten van
onafhankelijke rechtbanken. Dat is wat internationale arbitrage via ISDS inhoudt, rechtspraak die zich buiten
het publieke oog om voltrekt en de bepalingen uit een handelsverdrag boven dat van een willekeurige
overheid kan stellen. Een illustratie daarvan is de zaak Micula waarbij een internationale arbitragecommissie
de staat Roemenië veroordeelde tot het betalen van een schadevergoeding van 250 miljoen euro aan het
Zweedse bedrijf Micula. Roemenië had namelijk bij het toetreden tot de Europese Unie een vorm van
staatssteun afgeschaft waarmee Micula geld verdiende in het land. Roemenië handelde in overeenstemming
met Europese regelgeving, maar in strijd met haar bilaterale handelsverdrag met Zweden. Dat leidde tot een
succesvolle aanklacht via ISDS. Loopt Nederland over een aantal jaren het risico om voor het gerecht
gesleept te worden door Pfizer als minister Schippers met succes de prijzen van dure medicijnen weet te
beperken middels inkoopafspraken? Is er een garantie dat de belastingbetaler niet via ISDS alsnog de
‘gemiste inkomsten’ van een farmaciegigant zal moeten bijpassen?
Nee, is het voorlopige antwoord. In het licht van het nu voorliggende verlanglijstje van de farmaceutische
industrie is dat voldoende reden voor minister Edith Schippers om heel kritisch te zijn op TTIP.
Bron: Health Bytes

Zorgverzekeringpremie in 2016 verder omhoog
door Redactie op 13 augustus 2015
Ook in 2016 moeten we weer rekening houden met een stijging van de
maandelijkse premies voor onze zorgverzekeringen. De verwachtte stijging is
volgens diverse bronnen ongeveer € 114,- waarmee de basispremie op € 9,50
per maand toeneemt. Het eigen risico stijgt naar boven de € 400,-. De stijging
heeft te maken met nieuwe kabinetsbeslissingen waardoor de verzekeraars
verwachten meer kosten te maken.Maakt de vrijheid in keuze voor de zorg je
minder uit? Dan kunnen in de nieuwe zorgverzekeringen waarin de verzekeraar
het grotendeels bepaalt nog wel besparingen worden gehaald. De precieze details volgen binnenkort voor
het komende jaar (verwachting is september / oktober).
Waarom een winstoogmerk?
De nieuwe stijging doet je afvragen in hoeverre deze constructie nog werkbaar is. Moeten zorgverzekeraars
nu echt bedrijven met een winstoogmerk zijn? Moeten we niet toewerken naar een landelijk systeem waarin
er zonder winst wordt gewerkt? Een systeem waarin het gaat om de zorg van mensen mag efficiënt worden
ingericht, dit bewerk je met commerciële bedrijven en targets. Hoe ver dit mag gaan is iets wat het kabinet
nauwgezet in de gaten moet blijven houden.
Overstappen kan helpen, lang niet altijd
Het zorgstelsel gaat voorlopig niet veranderen, wat kun je als consument doen om die maandelijkse kosten
toch wat naar beneden te krijgen? Je zorgverzekering vergelijken kan een uitkomst zijn. Sinds dit jaar vallen
alle vergelijkers onder strenge regulering (ook op deze website). Hierdoor mag je als consument erop
vertrouwen dat je te maken hebt met een goede vergelijker. Wij werken hierin samen met Komparu.
Heb jij een eigen tip voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering? Deel die dan met onze bezoekers!
overstappen zorg 2016
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Prikbord nr. 448 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Griekenland
Er zijn niet veel internationale verdragen of deals aan te wijzen, die geen geheime bijlage kennen. Het
gedram over een kwijtschelding van € 100 miljard doet vermoeden dat deze wens er (nog) niet in staat.
Verder is het duister hoe nu de controle op de financiële (bezuinings)maatregelen plaatsvindt, waar de
‘troika’ geen greep blijkt te hebben op de – vooral politieke – gebeurtenissen. Anders gezegd; levert een
cadeau van 100 miljard geen nieuwe schulden op of is het bedrag bestemd voor de schuldpositie corrupte
banken die straks aan de ECB zouden moeten terugbetalen? Want buiten ons waarnemingsveld gaat die
steun nog gewoon door.
Nuon
Wie gebruik maakt van de ‘actieprijzen’ van Nuon, kan beter afzien van de optie om informatie via e-mail te
ontvangen. Na het verstrijken van de contractperiode zou je zomaar een forse prijsstijging over het hoofd
kunnen zien; zeker indien dit telkens via internet moet worden gecontroleerd.
Politie
De gang van zaken rond het ‘ME-vrije weekeinde’ wekt de indruk dat er te snel politie werd opgetrommeld of
in te grote aantallen bij voetbalwedstrijden. Misschien zou de politie eens wat meer tijd kunnen besteden aan
de analyse van zgn. risicowedstrijden, zodat er enig risico niet valt uit te sluiten, maar de straffen
tegen hooligans wel afschrikwekkend worden. Zoals een levenslang stadionverbod. Want voor rotzooi
trappen zijn geen voetbalwedstrijden nodig en daar mag best wat meer ME voor worden vrijgemaakt, zodat
het aantal arrestaties stijgt. Kamerleden die zich druk maken over de veiligheid tijdens de ‘politiestaking’,
maken zich belachelijk. Die veiligheid bestond allang niet meer, gelet op de tekorten, de falende
kinderbescherming, de open grenzen en het beleid van OM en rechters.
Slaven
Mevr. Ankringa (Tel. 13/8) is voorstander van een basisinkomen voor iedereen. Helaas lijdt ze hierbij aan het
Griekse syndroom, want gratis geld bestaat niet. Iedere uitkering moet eerst worden verdiend door mensen
die zij als ‘slaven’ beschouwt. Slaven van wie dan? Inderdaad, van hen die menen dat de samenleving er is
om vooral hun wensen in te vullen.
Stichting Vluchteling
Mevr. Ceelen die vooral veel op reis is om (toekomstige) vluchtelingen te bezoeken, is een beetje in de war.
Ze beweert dat mensen vluchten om oorlog en geweld te ontlopen en komt dan met voorbeelden van
armoede, honger en ouders die kansloze kinderen hebben verwekt. Haar ‘oplossing’ is dat Europa geen
hekken mag bouwen, maar ze begrijpt kennelijk wel dat dan de toestroom van gelukzoekers nooit meer
ophoudt. Dus moet er in de gebieden waar de vluchtelingen vandaan komen, iets gebeuren. Hoezo, daar
was toch oorlog en geweld? En wat wordt er dan met die miljarden voor de VN en ontwikkelingshulp
gedaan? Of moeten er ook al miljarden uit Europa rechtstreeks naar de overbevolkte en door islamitische
strijdgroepen geteisterde gebieden vloeien; toch niet op advies van haar stichting, mag ik hopen?
WRR
De wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid heeft een nieuw rapport over immigranten opgesteld.
Toevallig net nu de West-Europese landen weer grotere aantallen gelukzoekers te verwerken krijgen. Ik zal
het rapport niet lezen, zolang ik niet weet waar het initiatief vandaan komt. Want jaren geleden verscheen er
onder leiding van hoogleraar bestuurskunde Van de Donk (inderdaad, nu commissaris van de Koning) een
opvallend onwetenschappelijke – doch vooral politieke – publicatie over het onderwerp. De belofte, dat de
ernstige kritiek op dat rapport zal worden gepubliceerd, heeft voor zover bekend geen uitvoering gekregen.

Wordt Pluto ‘Mohammeds Maan’?
© Copyright Faqt
Wordt Pluto ‘Mohammeds Maan’?De rebellengroep Islamitische Staat heeft nu ook sterrenkundige ambities.
Ze stellen voor dat de dwergplaneet Pluto wordt omgedoopt tot ‘Mohammeds Maan’. Daar hebben ze een
goede reden voor. Op recente foto’s van Pluto genomen door Nasa (uit het land van aartsvijand Verenigde
Staten) denken zij de naam van de islamitische profeet te zien.Dat niet alleen, de naam is te lezen naast een
groot ijzig oppervlak in de vorm van een hart. Samen maakt dat dus I Love Mohammed. Een duidelijkere
aanwijzing dat God de dwergplaneet heeft uitgekozen om zijn profeet te eren, is er volgens een aan IS
gelieerd blog niet.
Op sterrenkundig vlak moet nog worden aangetekend dat Pluto geen maan is, maar een dwergplaneet. Zou
er een naamsverandering komen, dat zou het ‘Mohammeds Dwergplaneet’ moeten worden. Maar dat bekt
niet echt lekker.
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3700 hulpverleners hebben nu kanker door 9/11 (video)
Via NSA klokkenluider Edward Snowden kwamen er eind vorig jaar
aanwijzingen naar buiten dat bij het neerhalen van de WTC gebouwen
in New York op 11 september 2001 nucleaire explosieven zijn gebruikt.
Is dat dan misschien de verklaring waarom er zoveel kankergevallen zijn
onder de hulpverleners van die bewuste dag?
Er komen via de New York Post alarmerende berichten uit Amerika met
betrekking tot de hulpverleners in New York tijdens de rampzalige
gebeurtenis van 9/11.
Van deze mensen die Ground Zero responders genoemd worden, hebben er maar liefst 3.700 kanker wat in
verband kan worden gebracht met de omstandigheden tijdens 9/11.
De getroffen groep bestaat uit brandweerlieden, politiemensen, mensen die daar werkten en de ramp
hebben overleefd en een aantal buurtbewoners. Velen van hen hebben meer dan één soort kanker.
Volgens het hoofd van de New Yorkse brandweer zijn er sinds 9/11 meer dan 2.100 brandweerlieden
inmiddels afgekeurd vanwege arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door ziekte zoals longaandoeningen en
kanker als gevolg van de aanslagen op de WTC gebouwen in New York.
Van die afgekeurde mensen zijn er inmiddels 109 overleden, waarvan 44 aan kanker.
Onderzoek heeft aangetoond dat schilklier-, darm-, prostaat- en bloedkanker vaker voorkomen bij de Ground
Zero hulpverleners dan bij de doorsnee bevolking.
Is het toeval dat deze mensen vaker kanker krijgen dan de gemiddelde burger in dat land of heeft het iets te
maken een mogelijke nucleaire explosie in het WTC zoals wij eind vorig jaar schreven:
Toen Edward Snowden zich in Rusland vestigde met zijn NSA schat aan informatie, had ook hij geen idee
dat er zoveel waarheden omtrent 9/11 boven water zouden komen.
Ruim dertien jaar na de dramatische gebeurtenissen op 11 september 2001 begint er nu een stroom van
bewijsmateriaal boven tafel te komen waaruit blijkt dat deze False Flag operatie werd uitgevoerd middels
samenwerking van een aantal landen.
Er is aangetoond dat Amerika, Israël, Saoedi Arabië en Engeland direct betrokken zijn bij de uitvoering en
cover up van deze misdaad tegen de mensheid.
Er waren ook andere landen en deelnemers bij betrokken zoals de Pakistaanse veiligheidsdienst ISI, maar
de Amerikaanse overheid en de Israëlische geheimediensten zijn met afstand de hoofdschuldigen.
In het onderstaande radio-interview van Veterans Today met een aantal 9/11 Truthseekers wordt dit en meer
onder de loep genomen. Gezien de kennis en de contacten van degenen die deelnemen aan dit interview
zijn zij perfect in staat om eindelijk goed het deksel van deze enorme doofpot te lichten.
Een doofpot waarbij de Amerikaanse overheid een coördinerende rol speelde in hoogverraad, massamoord,
megadiefstal en door overheden gesponsorde terroristische acties.
Eén van de meest schokkende zaken die in het interview aan de orde komen is dat er bewijs is dat de
gebouwen van het WTC zijn verwoest door micro nucleaire wapens.
Dit verklaart ook de enorme hoeveelheden gesmolten graniet onder de plek waar ooit deze gebouwen
stonden.
Het interview is één lange aaneenschakeling van onthutsende feiten die
waarschijnlijk de meeste 9/11 onderzoekers ook niet kennen.
Voor diegenen die geen tijd/mogelijkheid hebben om naar het interview
te luisteren, volgt hier een link naar een Engelstalig artikel waarin in
detail wordt beschreven wat er allemaal wordt onthuld.
De auteur van het originele artikel op State of the Nation over de
nucleaire explosieven, Michael Thomas, voegt er het volgende aan toe:
Het is belangrijk om te begrijpen dat er waarschijnlijk meerdere
manieren zijn ingezet om de complexe taak van het neerhalen van deze
gebouwen uit te voeren. Dit was zo moeilijk en complex dat het bewijs laat zien dat er waarschijnlijke
meerdere technieken tegelijkertijd zijn gebruikt.
Dat naast de nucleaire explosies ook gebruik gemaakt is van Super Nano Thermiet en zogenaamde
“directed energy weapons”. Vaak wordt door het publiek een bepaalde theorie aangehangen en sluiten
mensen daardoor andere mogelijkheden uit. Maar, waarom zou dat het geval zijn?
Waarom zou er geen combinatie van al deze technieken gebruikt kunnen zijn om de ineenstorting van deze
gebouwen in een drukke stad voor elkaar te krijgen?
Wat in ieder geval nu duidelijk is, is dat de boosdoeners die deze misdaad tegen de mensheid hebben
begaan nog veel meer slachtoffers hebben gemaakt dan de bijna 3.000 die officiëel vermeld staan als
omgekomen als gevolg van het instorten van de gebouwen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9636:3700-hulpverleners-hebben-nukanker-door-911&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Hoeveel kanaries moeten er dood neervallen?
Je zou toch zeggen dat wanneer de ene (geldmijn)kanarie na de andere
dood neervalt er ergens iemand in de financiële wereld wel wakker zou
worden.
Zoals de geschiedenis keer op keer aantoont, wil men het klaarblijkelijk
niet zien en worden de waarschuwingstekens keer op keer genegeerd.
Zelfs wanneer alle waarschuwingstekens letterlijk “gevaar” schreeuwen,
worden deze niet alleen genegeerd, maar op een zodanige manier
“geduid” dat degene die de waarschuwingstekens heeft gezien juist gegeneerd wordt.
“Want”, zeggen ze, “deze waarschuwingstekens doen zich al jaren voor in de markt en er is er nog niet één
geweest die een crisis heeft veroorzaakt. En daarom zijn het geen kanaries die dood neervallen, maar
dodo’s, want ook de laatsten zijn net als een crisis, uitgestorven.
En omdat het slechts dodo’s zijn die dood neervallen, krijgt de bevolking de volgende berichten
voorgeschoteld:
Economie overtreft alle verwachtingen.
De Nederlandse economie herstelt steeds krachtiger. Vrijwel alle sectoren van de economie groeien de
komende kwartalen gestaag door. Vooral de bouw zet zijn klim uit het dal onverwacht sterk voort.
Ook dienstverleners zoals uitzendbureaus en bedrijven in de industrie presteren aanzienlijk beter,
concludeert ABN Amro voor dit en volgend jaar. „We zijn inderdaad positiever geworden”, zegt macroeconoom Nico Klene van de bank over het rapport dat vanochtend verschijnt. „Vrijwel alle signalen staan
momenteel op groen: de Nederlandse export, investeringen en uitgaven door consumenten stijgen.”
Voor het huidige en volgend jaar rekent de bank op een groei van de hele economie met respectievelijk 2,3
en 2,2 procent in vergelijking met het jaar ervoor. De rekenmeesters van het Centraal Planbureau, dat
vanochtend zijn ramingen voor meerdere jaren bekendmaakt, gingen voor dezelfde jaren tot nu toe uit van 2
procent toename voor de hele Nederlandse economie.
Even terug naar de zomer van 2008. We bevonden ons toen in de laatste maand waarin de bomen de hemel
ingroeiden en waar niemand, los van enkele brallende experts, ook maar iets zag aankomen.
In die maand augustus begon de Dow Jones behoorlijk weg te zakken en verloor in die maand al ruim 700
indexpunten. Iedereen weet wat er in de daarop volgende maand gebeurde.
Wanneer we nu naar de Dow Jones kijken dan zien we weer exact hetzelfde. Ook nu heeft de
beursgraadmeter ongeveer 700 indexpunten verloren.
Normaal gesproken zijn mensen die dingen voorspellen heel erg
voorzichtig in het (be)noemen van data omdat wanneer ze dit doen ze
hun nek uitsteken.
Iemand die dat nu wel doet is Gerald Celente van het Trends Research
Institute. Hij heeft net publiekelijk verklaard dat hij ervan overtuigd is dat
de aandelenbeurs voor het eind van het jaar volledig in elkaar zal
storten.
Dit is dezelfde man die de ineenstorting van de aandelenmarkt in 1987
correct voorspelde, het exploderen van de dotcom bubbel en de
financiële paniek van 2008.
Enkele dagen geleden zei Celente: “Ik voorspel nu dat wij een wereldwijde ineenstorting zullen zien van de
aandelenmarkten voor het einde van dit jaar”. Hij denkt dat het absoluut niet beperkt zal blijven tot Amerika.
Ook de DAX, FTSE, CAC, Shanghai en de Nikkei komen aan de beurt.
Met andere woorden, het zal een echte mondiale crisis worden en volgens Celente zal er paniek ontstaan in
de straten van Wall Street tot Shanghai en van Londen tot aan Brazilië.
"Wanneer ik waarschuwingen geef, doe ik dat heel zelden met specifieke data. Ik heb dat gedaan in 1987
toen ik in de Wall Street Journal de ineenstorting van 1987 voorspelde. Ik voorspelde ook “de paniek van
2008” en de dot-com explosie in oktober 1999 toen ik zei dat deze explosie zou plaatsvinden in het tweede
kwartaal van 2000".
Celente deed zijn voorspelling trouwens voordat bekend werd dat China de Yuan had gedevalueerd ten
opzichte van de Dollar. Dit zou volgens de Chinese Centrale Bank een eenmalig iets zijn, maar dat bleek
niet het geval want op woensdagmorgen bleek dat voor de tweede keer die week de Yuan was
afgewaardeerd.
Hiermee heeft China het startsein gegeven tot verdere escalatie van de valutaoorlog die eigenlijk al jaren
aan de gang is, maar nu in een stroomversnelling terecht dreigt te komen.
Zoals wij schreven in 2013:
Dan zijn er uiteraard nog alle valutaoorlogen die woeden in de achtergrond. Deze kunnen in de praktijk heel
gemakkelijk leiden tot echte oorlogen. Een afkorting die hiervoor gebruikt wordt is World War C, waarbij C
staat voor currency (valuta/munteenheid). Hierbij proberen landen zoveel mogelijk hun eigen valuta te
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devalueren (in waarde laten verminderen) zodat het voor buitenlandse partijen heel interessant wordt om
jouw goederen of diensten te kopen, waardoor jouw export flink stijgt. Is de koers van jouw valuta hoog ten
opzichte van anderen? Dan zijn jouw producten vaak te duur om naar het buitenland te verkopen en
stagneert je export.
Wat niet veel mensen zich realiseren is dat de wereld zich op dit moment in de ergste valutaoorlog bevindt
sinds de jaren dertig van de vorige eeuw, de Grote Depressie. Het uiteindelijke resultaat in de jaren dertig
was de Tweede Wereldoorlog.
Tenslotte de gedachten hierover van onze trouwe lezer Bert (dank!):
Voor Europa gaat dit enorme consequenties met zich meebrengen. Het hele QE programma wordt nu
volledig de grond in geboord.
Vele landen zullen weer gaan besluiten om de goedkopere goederen in China te bestellen en dus zal de
concurrentie positie van de Europese export verslechteren en tevens is het heel goed mogelijk dat binnen
afzienbare termijn het deflatiespook weer zal opduiken.
Voor Amerika is het helemaal een drama. De Amerikaanse export zal de nodige klappen krijgen maar door
de grote import positie die Amerika heeft zal hier helemaal het deflatiespook opduiken.
Nu staat Amerika volledig tegen de muur om het doodsimpele feit dat zij alle monetaire middelen hebben
gebruikt om de dollar zo zwak mogelijk te houden. Ze kunnen niets meer doen want de rentes staan ook al
op nul.
Een dreiging van wereldwijde deflatie kan de beurzen in een “panic mode” brengen en we weten nu met de
ervaring van 2008 dat dit wel degelijk over zal gaan slaan naar de reële economieën.
Een valutaoorlog van deze omvang is zeer zorgwekkend, Amerika zal kunnen gaan inzien dat het spelletje is
gespeeld en uit onze historie kunnen we leren dat oorlog dan de enige uitweg is.
Een andere optie is uiteraard de meest vreedzame, laat de boel maar gaan want als Amerika of Europa valt
dan gaat alles vallen en persoonlijk denk ik ook dat we daar naar toe gaan.
Hier uit kun je ook concluderen hoe hoog en groot de paniek momenteel is in China. Zij weten dit ook
donders goed maar als zij niks doen dan vallen zij als eerst.
Grappig om te zien is dat Rusland momenteel het enigste grote land ter wereld is die niet zit gevangen in het
schulden verhaal.
Het westen heeft Rusland kapot proberen te krijgen voor dat wat nu komen gaat en dat is ze niet gelukt.
Kijk naar wat er nu gaat gebeuren op de beurzen, pandorra's box is geopend en niet geheel toevallig.
Ik ben benieuwd hoe het westen hier op zal gaan reageren, nog meer beschuldigingen en zwart makerij
richting Rusland!?
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9637:hoeveel-kanaries-moeten-erdood-neervallen&catid=37:wereld&Itemid=50

Dit gebeurt er met je als je 10 dagen suikervrij eet
Marjolijn de Cocq at 10 dagen suikervrij om te zien wat dat met je doet. Tien dagen lang niets meer eten
waaraan suiker is toegevoegd. Suiker is de satan. Ze dacht dat het haar gemakkelijk zou afgaan.
Terwijl haar dochtertje een tosti voor zichzelf maakt met ketchup (in een literfles zitten 57 klontjes suiker)
verdiept ze zich in boeken over suiker. “Ik schrik me dood als ik er met mijn neus op word gedrukt hoeveel
suiker aan zo’n beetje alles wordt toegevoegd,” schrijft ze. Suikervrij is niet zo eenvoudig als gedacht:
zonder dat we het beseffen hangen we aan een suikerinfuus. In 80 procent van de producten zitten
verborgen suikers, vaak ook in hartige en ‘gezonde’ producten, aldus orthomoleculair voedingsdeskundige
Anne Marie Reuzenaar in het boek Natuurlijk! Zonder suiker.
17,7 klontjes per dag
Om te voorkomen dat we doorhebben hoeveel suiker er in een voedingsproduct wordt gestopt, doet de
voedselindustrie aan creatief boekhouden. Er komen meerdere verborgen suikers op het etiket, zodat ze niet
bovenaan de ingrediëntenlijst komen te staan. Dan valt het minder op.
De Cocq doet de suikertest en komt tot de ontdekking dat ze 17,7 klontjes suiker per dag binnenkrijgt. Aan
een sneetje supermarktbrood is bijvoorbeeld al een half klontje suiker toegevoegd.
Hoofdpijn
Op het moment dat ze haar suikergebruik terugbrengt wordt De Cocq wakker met enorme hoofdpijn en is ze
humeurig. De hoofdpijn verdwijnt geleidelijk en als dag 10 nadert, komt de energie terug. Ze is anderhalve
kilo afgevallen.
“Ik ben boos en word steeds bozer op de voedselindustrie als ik de etiketten lees,” schrijft ze. “Maar nu ik
weet wat de producenten met ons eten uitspoken, kan ik bewuster kiezen.” Vond je dit interessant? Denk er
dan aan het artikel te delen op Facebook.
[Limburger] - http://www.ninefornews.nl/dit-gebeurt-er-met-je-als-je-10-dagen-suikervrij-eet/
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Tweede seksuele revolutie eist haar tol
Door: S. M. de Bruijn\ Bron: R.D.
1 van 2 Meisjes ‘trouwen’ in de Gayground. Beeld via facebook.com/playgroundcentraal
Ouders die zaterdag het homofestijn Gay Pride in Amsterdam bezochten, konden hun kinderen achterlaten
op het stadsstrand vlak bij het Centraal Station. De ”Playground CS” (speeltuin) droeg die week een andere
naam: Gayground (homotuin).
Zaterdag was er een speciale attractie, want kinderen konden trouwen met hun „beste makker of makkerin.
Maakt allemaal niet uit natuurlijk. Het is inmiddels 2015. Gewoon lekker trouwen, ouwe!”
De organisatie zorgde voor een altaar en een priester om het huwelijk te voltrekken maar kinderen hoefden
niet bang te zijn: „geen zorgen: wij houden hem goed in de gaten.” Daarnaast was er „de mooiste manvrouw
van Amsterdam”, Party Brard. Hij/zij zou ”sexy plaatjes” spelen voor de kinderen.
Gayground organiseerde nog meer acties dan de homohuwelijksmarkt. Vrijdag was er een racewedstrijd
voor verklede jongens die zich met make-up voordeden als meisje of andersom, gisteren was er een ”Papa
& Papa en Mama & Mama dag”.
Tweede golf
Dat kinderen en tieners zo nadrukkelijk geconfronteerd worden met seksualiteit en keuzes over hun
seksuele identiteit, staat niet op zichzelf. Dit is de tweede golf van de seksuele revolutie. De wortels daarvan
liggen in de roerige jaren zestig van de vorige eeuw. Toen was het de voedingsbodem waarop de pil,
samenwonen en seks voor het huwelijk ingeburgerd raakten, in het kielzog gevolgd door de
abortusbeweging, de acceptatie van homoseksualiteit en het homohuwelijk.
De televisie was een belangrijke katalysator van deze bevrijdingsbeweging. Samen met andere massamedia
speelde de tv een rol bij het doorbreken van taboes en gewenning aan nieuwe morele standaarden. Andries
Knevel schreef daar in de jaren negentig over: „De diepe oorzaak van de golf van secularisatie die de kerk
sinds de jaren zestig overspoelt is de televisie.”
Maar tv is uit, althans, als hefboom voor de seksuele omwenteling. Met het tijdperk van de sociale media is
een nieuwe fase aangebroken. Pornoboekjes zijn vervangen door een „erotisch pakhuis onder je
toetsenbord waarin je anoniem kunt rondkijken” (Els van Dijk). Dat toetsenbord is inmiddels ingehaald door
de nog anoniemere smartphone. Die is nu het vliegwiel van deze tweede seksuele revolutie, want er wordt
inmiddels meer porno gekeken vanaf mobieltjes dan via de pc; 06-lijnen hebben klandizie verloren aan
datingsites en apps als Tinder waarmee je onmiddellijk contact legt met vrienden of onbekenden. Apps voor
het uitwisselen van foto’s en video’s zoals WhatsApp en Snapchat zijn zeer populair. Live chat- of
videocontact met vrienden of onbekenden is eenvoudig en laagdrempelig via Skype, PraatAnoniem of
Omegle.
”Teen”
De tweede golf van de seksuele revolutie kent niet alleen nieuwe media maar ook nieuwe fronten. De groep
die deze media snel accepteert, bestaat uit adolescenten, tieners en kinderen. Bij deze omwenteling zijn zij
zowel doelwit als slachtoffer.
Dat jongeren in de gevarenzone verkeren, valt af te leiden uit statistieken van zoekmachines. Een van de
grootste pornobedrijven ter wereld, met 18 miljard bezoeken per jaar, meldde in zijn laatste jaarverslag dat
bezoekers vooral op zoek zijn naar (video’s van) tieners, want de meest gebruikte zoekterm voor online
porno is: “teen”.
Een Britse jeugdwerker, Martin Saunders, noemde vorige week in Christian Todaytwee verklaringen
hiervoor.
De eerste is dat steeds meer tieners online op zoek gaan naar seksuele beelden van hun leeftijdsgenoten
(zie kader). De tweede verklaring is dat ook oudere pornogebruikers vooral gericht zijn op meisjes. Wat doet
het met mensen als ze voortdurend zoeken en kijken naar seksuele beelden van jonge vrouwen die eruitzien
als tieners? Het ligt voor de hand dat zij seks met jongeren steeds acceptabeler zullen vinden, zegt
Saunders. „Stiekem zijn we de jeugd aan het seksualiseren. In plaats dat we de opgroeiende generatie zien
als de hoop voor de toekomst, zijn we voor hen als een reusachtige bende inwoners van Sodom en
Gomorra, die al het goede en onschuldige ombuigen tot een of ander seksueel voorwerp.”
Gedram
De voorvechters van seksuele vrijheid zullen deze geluiden afdoen als gedram van overbezorgde
christenen. Maar vorige week verscheen een onderzoekvan de Maastrichtse wetenschapper dr. Christian
Hoebe waar de Limburgse GGD als kop boven plaatste: “Zorgwekkend seksueel geweld bij jongeren en
jongvolwassenen”. Veertig procent van de jonge vrouwen van 12 tot 25 heeft wel eens seksuele handelingen
verricht of ondergaan tegen haar wil.
Drie resultaten uit het onderzoek van Hoebe zijn opmerkelijk. Jongeren die naaktfoto’s versturen, naar porno
kijken of cyberseks hebben, zijn vaker slachtoffer van seksueel geweld. Ook jongeren die homoseksuele
contacten hebben, lopen meer risico. Bovendien valt op dat dit seksueel geweld in acht van de tien gevallen
gepleegd wordt door bekenden, goede vrienden of familieleden. Het zijn dus geen brute verkrachters maar
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”gewone mensen” die zich kennelijk niet kunnen beheersen. Het onderzoek van Hoebe zegt niets over de
relatie tussen seksueel geweld en de grotere aandacht voor tieners bij zoekopdrachten naar onlineporno,
maar bepleit wel vervolgonderzoek naar de relatie met cyberseks en betere voorlichting voor kinderen.
Smartphone
Welke les kunnen christenen trekken uit deze onderzoeken? Ze illustreren de verschuivingen in opvattingen
rond seksualiteit, evenals de eerder genoemde Gay Pride. Op z’n minst pleit dit voor grote
terughoudendheid om jongeren in zo’n gevoelige levensfase onbelemmerd met nieuwe media om te laten
gaan. De Britse premier Cameron heeft dat goed begrepen, zo blijkt uit zijn plannen om pornosites voor
jongeren categorisch te blokkeren. Blijkbaar neemt hij de cijfers van dergelijke onderzoeken meer serieus
dan veel christelijke ouders die tieners of zelfs kinderen zomaar een smartphone in handen drukken.
Maar filters en andere software zijn geen afdoende oplossing voor ouders die hun kinderen Bijbelse
seksuele normen willen bijbrengen. De homospeeltuin bij het Amsterdamse Centraal Station bevat ook een
belangrijke les. Kennelijk beseffen de lobbyisten van de seksuele revolutie dat je kinderen jong moet winnen
voor je idealen. Met datzelfde motief pleitte Kees Ritmeester van Driestar educatief vorige week voor vroege
seksuele opvoeding die ingebed is in de totale opvoeding, inclusief de godsdienstige en morele. “Als je de
seksuele opvoeding laat liggen, verwaarloos je een essentieel deel van de opvoeding van je kind.”
Versturen naaktbeelden is dagelijkse praktijk voor tieners
Tieners gaan steeds vaker zelf online op zoek naar seksuele beelden van hun leeftijdsgenoten. Ze wisselen
die met elkaar uit of ze vragen elkaar om naaktfoto’s. Het is belangrijk dat ouders zich daarvan bewust zijn.
De organisatie Mijn Kind Online waarschuwt daar voor: “De komst van internet heeft wel iets veranderd:
kinderen zien soms meer dan waar ze aan toe zijn en ze zien het eerder. De kans is groot dat ze op 11jarige leeftijd al porno gezien hebben via internet, en misschien zelfs al een seksueel getint gesprekje
gevoerd hebben via Whatsapp of een ander communicatiekanaal.”
Een onderzoekster van een progressieve Engelse denktank, de IPPR, publiceerde een jaar geleden een
rapport over jongeren en hun seksuele ervaringen. Imogen Parker ondervroeg daarvoor 500 18-jarigen. Acht
van de tien vinden dat jongeren te gemakkelijk bij porno kunnen komen. Bijna de helft, 46 procent, zegt dat
het versturen van naaktbeelden of seksuele foto’s en video’s nu dagelijkse praktijk is voor tieners.
Nederlandse onderzoeken laten vergelijkbare cijfers zien. De Britse variant van onze kinderbescherming, de
NSPCC, is nog somberder en stelde onlangs vast dat één op de tien kinderen van 12 en 13 jaar zich al
zorgen maakt omdat ze denken dat ze verslaafd zijn aan porno.
Over de mate waarin deze beelden schadelijk zijn, verschillen wetenschappers van mening, maar er zijn
veel aanwijzingen dat jongeren hierdoor een misvormd beeld krijgen van intimiteit en seksualiteit en dat het
kan leiden tot seksverslaving. De jongeren die Parker ondervroeg constateerden dat zelf al: zeven van de
tien zeggen dat porno leidt tot een onrealistische houding ten opzichte van seksualiteit en dat het schade
toebrengt aan de manier waarop jongeren over seksualiteit en relaties denken. Een nog groter deel van de
jongeren vindt dat porno invloed heeft op de manier waarop meisjes eruit willen zien en op hun gedrag.
Een deel van de jongeren ziet zulke beelden als een vorm van seksuele voorlichting. Jason Royce, directeur
van het project Romance Academy, zegt erover: “Naarmate het onderzoek toeneemt, leren we iedere dag
meer over de invloed van pornografie op jonge mensen. Het experiment dat onze samenleving op hen
uitvoert zal enorme gevolgen hebben voor hun relatie en seksuele gezondheid – en dat gebeurt terwijl we
erbij staan te kijken. Porno liegt. Het maakt beloften aan de gebruiker die het nooit waar kan maken. De
vraag is, kunnen we onze jongeren een boeiender beeld bieden van inimiteit waardoor ze porno achter zich
laten?”
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Massa immigratie: ‘Europese overheden bereiden inzet leger tegen eigen bevolking voor’
Mekkaropa: Alleen al Dortmund (572.000 inwoners) krijgt er dagelijks 1000 asielzoekers bij
Niemand geeft het toe, maar alle Europese overheden rekenen erop dat
er door de toestroom van miljoenen asielzoekers wijd verspreidde chaos
zal ontstaan. (foto: rellen in Tottenham, 2011).
De Duitse onderzoeksjournalist en auteur Udo Ulfkotte schrijft dat overal
in Europa overheden achter de schermen zijn begonnen met
voorbereidingen om het leger in te zetten tegen de eigen bevolking,
omdat er zeer zware onlusten en mogelijk zelfs burgeroorlogen worden
verwacht zodra de sociale zekerheid in alle EU-staten is ingestort als
gevolg van de massale immigratie van miljoenen moslims uit Noord Afrika en het Midden Oosten. In
Duitsland heeft het leger voor $ 100 miljoen een speciale stad laten bouwen waar soldaten actief oefenen op
gericht schieten op burgers.
Sinds de herfst van 2012 wordt in het Oost-Duitse Altmark de nieuwe ‘stad’ Schnöggersburg gebouwd,
speciaal bedoeld voor het leger. Het wordt modernste oefencentrum van de Duitse Bundeswehr, die in deze
‘stad’ gaat trainen op het keihard neerslaan van de volksopstanden die in heel Europa worden verwacht op
het moment dat de autochtone bevolking zich actief gaan verzetten tegen de doelbewuste ondermijning en
afbraak van hun landen en samenlevingen door de komst van miljoenen migranten.
Bestrijden ‘terroristen’ en uitdelen voedsel
Schnöggersburg, Europa’s grootste militaire oefenterrein, heeft op dit moment al een oppervlakte van 6,5
vierkante kilometer en krijgt een hoogbouwwijk, een metro, een station, een vliegveld, een snelweg, straten
en een ‘probleemwijk’. Protesten tegen de komst van het centrum, dat vanaf volgend jaar in gebruik wordt
genomen, zijn verboden. Naast het opsporen en bestrijden van ‘terroristen’ gaan soldaten er ook oefenen op
het uitdelen van voedsel, dat in de toekomst mogelijk op rantsoen moet nadat de EU onder zijn eigen
schuldenlast, die mede dankzij de massale immigratie onhoudbaar zal worden, is bezweken.
Berlijn verwacht toekomstige ‘noodtoestand’
Na Kamervragen over het zoveel mogelijk geheim gehouden terrein antwoordde de regering Merkel dat het
militaire centrum is bedoeld om het leger voor te bereiden op grote natuurrampen en andere catastrofes,
waardoor de noodtoestand in het land zou moeten worden uitgeroepen.
Tijdens een uitzending van de staatsradio in 2012 werd echter letterlijk gezegd dat de speciale ‘stad’ werd
gebouwd met het oog op het feit dat ‘sinds de jaren ’70 de armoedezones in bijna alle grotere Duitse steden
in omvang zijn toegenomen. De meest beruchte zijn Hochfeld en Neukölln.’ Dat zijn niet geheel toevallig
wijken die voor 80% of meer worden bewoond door immigranten en/of moslims.
Geweld zal escaleren
In Duitsland wonen er nu al 4 tot 5 miljoen mensen in dit soort wijken, waar inmiddels op ieder moment de
vlam in de pan kan slaan, net zoals we al eerder hebben gezien in Frankrijk en Groot Brittannië. In augustus
2011 braken er in migrantenwijken in Londen en Birmingham massale rellen en plundertochten uit, en
werden grote aantallen auto’s, winkels en huizen in de brand gestoken. Al 6 jaar eerder ging het in diverse
Franse voorsteden zo gruwelijk mis, dat er letterlijk over burgeroorlog achtige toestanden werd gesproken.
De komende jaren kan het geweld in talloze stadswijken in steden als Berlijn, Duisburg en Mannheim
escaleren als de Duitse regering door het EU-reddingsbeleid opnieuw miljarden zal moeten bezuinigen. Een
van de spreekwoordelijke ‘vonken’ zullen ‘rechts-radicale’ –al dan niet false flag- aanslagen op
asielzoekerscentra kunnen zijn. De overheid verwacht dat daarna langdurige ernstige rellen zullen uitbreken.
Dortmund krijgt 1000 asielzoekers per dag: Mekkaropa in wording
Volgens een intern overheidsdocument komen er alleen al in de stad Dortmund dagelijks 1000 nieuwe
asielzoekers bij, waardoor een sociale explosie niet ver weg is. Verreweg de meeste immigranten hebben
door het ontbreken van een opleiding en hun criminele achtergrond geen enkel perspectief, en hebben
daarom niets te verliezen. Net als in ons eigen land zijn alleen de mensen en organisaties die werkzaam zijn
in de zwaar gesubsidieerde migrantenindustrie –om redenen die geen uitleg behoeven- blij met hun komst.
Europa verandert hoe dan ook in veel sneller tempo dan wordt toegegeven in Mekkaropa. Zoals we onlangs
al berichtten is dit exact wat zowel de VN als de EU met ons continent, onze landen en onze volken
voorhebben.
Xander - (1) KOPP
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Slag om Kos 2.0: migranten nemen eiland over
Een kwart van de totale bevolking op het Griekse toeristeneiland Kos bestaat intussen uit migranten.
Politieagenten durven niet meer naar buiten, omdat ze met hun beperkte middelen de chaos niet langer
kunnen bestrijden.
Het eiland Kos in de Egeïsche Zee heeft in de loop der jaren aardig wat te verduren gehad. Het stuk grond
met een oppervlakte van ongeveer 290 km2 – ruim anderhalf keer Texel – heeft de afgelopen eeuwen
volkeren als Kariërs, Doriërs, Perzen, Romeinen, Johannieten en Ottomanen voorbij zien komen.
Slag om Kos
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten Britse en Italiaanse troepen tegen de Duitsers om de
zeggenschap over het eiland. De ‘Slag om Kos’, zoals deze strijd de geschiedenisboeken inging, werd
beslecht in het voordeel van Duitsland dat uiteindelijk de hele eilandengroep Dodekanesos in handen zou
krijgen.
Pas vanaf 1947 is het eiland eigendom van Griekenland. Sindsdien leven de eilandbewoners in relatieve rust
en verdienen ze hun geld voor het grote deel aan vakantiegangers.
Migrantenstroom
Maar aan die rust kwam deze zomer een eind toen Kos plotseling doelwit werd van duizenden migranten die
vanuit Turkije op de boot stapten op zoek naar een beter leven in Europa.
Naar schatting verblijven al meer dan 7.000 migranten op het eiland en komen er iedere dag zo’n 600 tot
800 bij. Daarmee vormen de migranten nu bijna een kwart van de totale bevolking op het eiland. Lokale
autoriteiten weten geen raad met de vluchtelingen die in tenten langs de openbare weg of in plantsoenen
kamperen.
Noodklok
Burgemeester Giorgos Kyritsis zei dinsdag op de Griekse televisie dat de situatie op zijn eiland volledig uit
de hand loopt. ‘Er dreigt hier een bloedbad. De openbare orde kan niet worden gehandhaafd.’ Hij hoopt dat
er snel internationale hulp komt.
In een poging de orde te bewaren, werden de migranten dinsdag naar een stadion gebracht waar zij zouden
worden geregistreerd. Maar ook dit liep uit de hand toen er onrust en ongeduld ontstonden in de rijen met
wachtenden.
Roep om eten
De politieagenten hadden de grootste moeite om de migranten tegen te houden. ‘Wij willen papieren, wij
willen eten,’ scandeerden sommigen. Onder agenten, die sterk in de minderheid zijn, slinkt intussen de
animo om aan het werk te gaan met de dag.
Sommige migranten hebben daarom hun hulp aangeboden aan de autoriteiten om de orde te handhaven en
om te assisteren bij het registratieproces.
Een geruststelling voor de eilandbewoners is dat vrijwel alle migranten het eiland weer willen verlaten en
door willen reizen naar andere delen van Europa. Minder goed nieuws is dat de bootjes voorlopig uit Turkije
zullen blijven komen, en dat het nog een tijd onrustig zal blijven op het eiland.
Bron: Elsevier
Een kleine voorbode van wat ons te verwachten staat op het moment dat Nederland voor 25 % uit
niet-Westerse allochtonen bestaat, nu is dat nog rond de 8%. Wij hebben nu al last van rellen
(Schilderswijk) en dat zal in de toekomst alleen maar erger worden zolang de allochtone bevolking in
Nederland blijft groeien. Ik heb al voorspeld dat wij in de toekomst een burgeroorlog gaan meemaken
in Europa die redelijk lokaal en klein van schaal zal zijn, maar er toch voor zal zorgen dat er massaal
rellen zullen ontstaan.
Kos is hiervan de eerst voorbode, Kos laat zien wat er gebeurt als je de bevolking niet-Westerse
immigranten laat groeien zodat ze een kwart van de bevolking uitmaken. Het maakt trouwens niets
uit dat deze immigranten verder Europa willen intrekken en de immigranten hier in ons land willen
blijven. De Schilderswijk explodeerde ook alleen maar doordat allochtone hangjeugd een
minderwaardigheidscomplex heeft en graag eens de politie en blanke man wilden slaan.
http://frissekijk.info/slag-om-kos-2-0-migranten-nemen-eiland-over/
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Nefertiti had een ziel zo zwart als de nacht (video)
Is het toeval dat er de laatste week volop wordt gespeculeerd in
de mainstream media over het graf van de Egyptische koningin Nefertiti
dat zou zijn gevonden?
Of is het onderdeel van de grotere boodschap die toch weer wijst
naar eind september 2015.
Al in 2013 schreven wij over de zangeres Beyonce en haar banden met
het occulte en de Illuminati:
De vrouw van Jay-Z, Beyonce, heeft samengewerkt met de Illuminati
lieveling en meesteres in de occulte symboliek, Lady Gaga, in de song “Telephone” waarbij ze op de
typische Lady Gaga manier het Alziend Oog en het triple-zes gebaar maakt. Eerder dit jaar was er sprake
van een samenwerking tussen Lady Gaga, Beyonce en Rihanna.
Via een lezer werden wij opmerkzaam gemaakt op meer occulte zaken rondom Beyonce:
Ik geloof dat de occulte elite ons al jaren lang een verhaal probeert te vertellen. Een verhaal dat alleen kan
worden begrepen als je begrijpt hoe men communiceert en op wat voor manier.
Een communicatie wijze van hen is de muziekwereld met hun video clips. Velen hebben geen idee hoeveel
occulte boodschappen in deze clips worden door gegeven. Een mooi voorbeeld hiervan is 7/11 van
Beyonce.
Zij begint de clip met de dodendans en eindigt het nummer met de opmerking dat ze beter is voorbereid op
wat gaat komen dan wij. Tevens zingt ze op een gegeven moment seven twice, seven twice. Oftewel 7-7.
Nu komt diezelfde lezer (dank!) met het volgende:
Beyonce 7/11, wat tevens haar laatste is geweest, verwijst volgens sommigen naar de joodse kalender 24
september.
In het begin van de clip voert ze de dodendans uit met een shirt waar kale, godin kali, op staat.
(Kálii, ook wel Káliká of Kali, is een godin uit de hindoeïstische mythologie en een van de drie vrouwen van
Shiva. Shiva zou drie vrouwen gehad hebben, een Arische (blanke) vrouw genaamd Gaorii of Parvati, een
vrouw van Mongoolse etniciteit genaamd Gaungá en Kálii, een donkere vrouw van gemengde etniciteit. Het
zal dan ook geen toeval zijn dat Shiva heel prominent voorkomt bij CERN waar ze eind september
experimenten zullen uitvoeren die ons misschien in andere dimensies zullen brengen)
Aan het eind van de clip zit ze in de meditatieve W houding met een kroon op haar hoofd en benoemt ze in
haar lied Nefertiti letterlijk.
Ze eindigt het lied met "fresher than you" wat een Amerikaanse uitdrukking is voor "ik ben beter voorbereid
dan jij" en eindigt met de lach van een heks.
Volgens enkelen, waaronder ik zelf ook onder val, geeft zij aan dat er iets aan zit te komen en dat zij er op is
voorbereid. Wat wil het "toeval" nu deze week, op 9 augustus zien we op een wolkenkrabber in New York
ineens de donkere moedergod Kali verschijnen via een gigantische projectie.
Nog geen twee dagen later verschijnt er in de MSM een artikel over
Nefertiti dat eigenlijk nergens op slaat. Volgens kenners is zij helemaal
niet gevonden en worden er alleen maar aannames gemaakt dat ze
daar wel eens kon liggen.
Het feit dat deze twee gebeurtenissen zo kort op elkaar in de MSM zijn
gekomen is wel heel toevallig. Volgens mij wordt er met de mensen die
in de kennis zitten verteld dat het event er aan zit te komen.
Ik heb twee documentaires gezien over Nefertiti. Nefertiti staat voor, de
mooie is gekomen, echter haar ziel was zo donker als de nacht, ze was zeer waarschijnlijk een duivel
aanbidster.
Na haar dood zijn alle borstbeelden zwaar beschadigd aan haar gezicht, hetzelfde met de muurschilderingen
en zelfs haar gemummificeerde hoofd moet zijn ingeslagen.
Leuk toevalligheidje, in 2001 was 7/11 op de joodse kalender 11 September. Ach, zie de eerste twee
minuten maar van de volgende clip en je mond valt er weer bij open.
De wereld van het occulte, waanzinnig interessant, kennis die ons niet op school
wordt geleerd.
De show gaat door. Let op de tekst. Beyonce and the art of global domination.
Kale, Nefertiti en nu de kroon en dat in 3 dagen achterelkaar in de MSM.
En dat het hier het septembernummer betreft van Vogue is puur toeval....
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9640:nefertitihad-een-ziel-zo-zwart-als-de-nacht&catid=69:occult&Itemid=81
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MIT wetenschapper: In 2025 is helft alle kinderen autistisch dankzij genvoedsel
Daar bovenop: CDC verwacht dat over 10 jaar 1/3 alle kinderen door vaccins aan neurologische stoornis zal
lijden – CDC: Moeders moeten (tijdelijk) stoppen met borstvoeding, anders werken vaccins niet goed
Een complete generatie mensen lijkt te worden verwoest door een fatale
combinatie van genetisch gemodificeerd voedsel (GMO,
kortweg genvoedsel) en vaccinaties. Een hooggeplaatste
wetenschapper van het gezaghebbende MIT waarschuwde eerder dit
jaar dat in 2025 maar liefst de helft (!!) van alle kinderen een autistische
stoornis zal hebben als gevolg van het consumeren van genvoedsel.
Daar bovenop komt het recente bericht dat het Amerikaanse CDC
(Centers for Disease Control) verwacht dat in datzelfde jaar minstens
1/3 van alle kinderen een neurologische stoornis zal hebben opgelopen
door alle vaccinaties die worden toegediend. Volgens MIT bioloog dr. Stephanie Seneff –die in ruim 30 jaar
al meer dan 170 wetenschappelijke artikelen publiceerde- is glyfosaat, een ingrediënt van het omstreden
product ‘Round-Up’ van het beruchte concern Monsanto, een van de belangrijkste veroorzakers van de
autisme epidemie, die in het komende decennium een ware pandemie dreigt te worden. Het veelvuldig
gebruik van glyfosaat veroorzaakt onder andere Alzheimer, autisme, kanker, hartziekten,
stofwisselingstoornissen en mineralen- (zink en ijzer) en voedingsgebreken.
Over 10 jaar heeft helft alle kinderen autisme
Dr. Seneff verklaarde in het voorjaar op een conferentie dat het aantal kinderen met autisme inmiddels zo
snel toeneemt, dat in 2025 –bij ongewijzigd beleid- maar liefst de helft van alle kinderen aan een autistische
stoornis zal lijden, wat de Amerikaanse samenleving jaarlijks $ 400 miljard zal kosten. Op dit moment is 1 op
de 68 nieuw geborenen in de VS autistisch, wat al een stijging van bijna 120% is ten opzichte van het jaar
2000. De MIT wetenschapper wees erop dat de symptomen van glyfosaat vergiftiging sterk lijken op die van
autisme. Ook had ze een consistent verband gevonden tussen het gebruik van het bestrijdingsmiddel
Round-Up (en het creëren van ‘Round-Up-ready’ genetisch gemodificeerde gewassen) en de sterke stijging
van kinderen met autisme.
Glyfosaat zit in bijna alles
In de VS zijn zo goed als alle graan- en sojaproducten genetisch gemodificeerd en daarom besmet met
Round-Ups glyfosaat. Hetzelfde geldt voor bijna alle soorten voedsel waarin graan/maïs en soja is verwerkt,
inclusief frisdranken met veel fructose, stroop, chips, cornflakes, snoep en sommige soja-proteïne repen.
Bovendien krijgen runderen en ander vee vaak genvoedsel te eten, waar eveneens sporen van glyfosaat in
zitten. Ook tarwe wordt vlak voor de oogst in veel gevallen besproeid met Round-Up chemicaliën, wat
betekent dat brood en broodproducten eveneens niet veilig zijn, tenzij ze uitdrukkelijk ‘niet GMO’ en/of
‘organisch’ op het etiket hebben staan.
Niet afzonderlijk product, maar optelsom is fataal
Het komt er dus op neer dat de Amerikanen –en dankzij de EU straks ook de Europeanen- bijna niet kunnen
ontkomen aan het consumeren van voedsel en dranken waarin glyfosaat is verwerkt, waarvan aangetoond is
dat het diverse stoornissen en ernstige ziekten veroorzaakt. Dr. Seneff zei dat de hoeveelheid glyfosaat in
ieder afzonderlijk product weliswaar niet groot is, maar dat het de optelsom is van talloze geconsumeerde
‘GMO’ producten die fataal is – zozeer, dat sommige zwangere vrouwen zelfs glyfosaat in hun bloed, urine
en foetuscellen hebben. (1)
CDC: Borstvoeding slecht voor vaccins
Bij dit ronduit schokkende nieuws kwam recent nog eens het bericht van het Amerikaanse CDC (Centers for
Disease Control) dat over 10 jaar minstens 1/3 van alle kinderen een neurologische stoornis zal hebben
opgelopen door alle vaccinaties die worden toegediend (2). Desondanks adviseert datzelfde CDC dat
moeders het geven van borstvoeding rond de tijd dat hun baby wordt gevaccineerd tijdelijk zouden moeten
opgeven, omdat de immuun versterkende cellen in borstmelk de virusdeeltjes in ieder vaccin aanvallen,
waardoor het vaccin mogelijk minder effectief wordt.
Critici wijzen erop dat dit CDC-onderzoek enkel bewijst dat het immuunsysteem van baby’s, als dat wordt
ondersteund en versterkt door borstvoeding, uitstekend in staat is om zichzelf te verdedigen, en zo’n vaccin
dus helemaal niet nodig is. Als het CDC niet zo afhankelijk zou zijn van de grote farmaceutische bedrijven,
die jaarlijks miljarden verdienen aan het produceren van onbewezen en overbodige –en veelal schadelijkevaccins, dan zouden moeders ongetwijfeld nooit het krankzinnige advies krijgen om te stoppen met het
geven van immuun versterkende borstvoeding. (3)
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars, (3) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/MIT-wetenschapper-In-2025-is-helft-alle-kinderen-autistischdankzij-genvoedsel
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‘Huidige vluchtelingenstroom is slechts een flauw voorproefje van wat ons te wachten staat’
14 AUG 2015 - MAHMUD TURKIA / AFP
Bron: Express.BE
De huidige influx van vluchtelingen in Europa is niet meer dan een
begin,schrijft de Slovaakse krant Új Szó, die in het Hongaars wordt
gepubliceerd.
De krant analyseerde het demografisch rapport van de VN en
berekende dat tussen 2010 en 2015 er jaarlijks gemiddeld 4,1 miljoen mensen vanuit de
ontwikkelingslanden richting het Westen emigreerden. Tegen 2050 moeten er daar nog eens 91 miljoen
bijkomen:
‘De geanticipeerde demografische ontwikkelingen zijn inderdaad zorgwekkend. Terwijl de Europese
bevolking (vandaag zo’n 738 miljoen mensen) zal stagneren, zal de Afrikaanse bevolking volgens de VN
verdubbelen van 1,2 tot 2,5 miljard mensen.
De huidige vluchtelingenstroom is dus een flauw voorproefje van wat ons te wachten staat.
Indien de VN-voorspellingen juist zijn wordt Europa zoals het vandaag bestaat onherkenbaar. De
immigranten en hun nakomelingen zullen tegen 2050 in de meeste EU-staten en steden de meerderheid
vormen. In de Europese hoofdstad Brussel bijvoorbeeld, waar de voornaam Mohammed al 5 jaar lang de
rangschikking van de meeste populaire jongensnaam voor pasgeborenen aanvoert.’
De Irish Independent ziet eerder een probleem in de Europese houdingtegenover deze massa-immigratie:
“Waarom bestaat deze Fort Europa-mentaliteit, ondanks het feit dat wat zich dagelijks aan onze kusten
afspeelt een catastrofe is?… Zelfs indien deze mensen niet het legale recht hebben om in Europa te
verblijven, hebben ze dan niet op zijn minst een moreel recht om beschermd te worden? Zijn ze niet
gerechtigd tot menselijk erbarmen?
Zeventig jaar geleden, nadat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam, moesten landen zich afvragen of ze
voldoende hadden gedaan om de Holocaust te voorkomen- een aantal landen bleef met schaamrode kaken
achter. Misschien is het nu tijd om dezelfde vraag te stellen.’

Pentagon officials: VS kan oorlog tegen Rusland nauwelijks winnen
Snelle militaire opbouw NAVO en Rusland langs grenzen Europa
Nadat de NAVO in juni aangekondigde de snelle reactiemacht in Oost
Europa te verhogen naar 40.000 man, kon een Russische reactie niet
uitblijven. In december moeten er langs de grenzen met Europa 60.000
Russische luchtlandingstroepen en een nieuw tankleger gereed zijn om
te worden ingezet.
Volgens twee hoge officials van het Pentagon hebben een serie
simulaties deze zomer uitgewezen dat de Verenigde Staten een niet-nucleaire oorlog tegen Rusland
nauwelijks kunnen winnen. ‘Het kan, maar het vergt wel alles wat we hebben.’ Afgelopen week
waarschuwde Ian Kearns, directeur van het European Leadership Network in Londen, dat de NAVO en
Rusland zich voorbereiden op een gewapend conflict met elkaar. De bevindingen van het Pentagon lijken
echter uit te wijzen dat Amerika eerder zal proberen een regimewisseling in Moskou te bewerkstelligen, dan
een echte oorlog te beginnen.
Oorlog tegen Rusland feitelijk niet te winnen
Waar critici al jaren voor waarschuwen is volgens de officials gebeurd: de oorlogen in Afghanistan en Irak
hebben het Amerikaanse leger uitgeput en uitgehold. ‘Tegen een tegenstanders als Rusland kunnen we niet
automatisch van die luchtdominantie uitgaan die we sinds 9/11 in conflicten hebben gehad. Ieder groot
conflict met Rusland betekent dat we mensen en materieel die nu in andere delen van de wereld opereren
nodig hebben, en wel met zo’n snelheid dat we hen amper voor zo’n strijd kunnen trainen.’
Bovendien moest het Amerikaanse leger door de bezuinigingen al met 80.000 man worden ingekrompen,
een aantal dat de komende jaren met nog eens 40.000 verhoogd lijkt te gaan worden. Toch is het feit dat het
Pentagon serieus nadenkt over een eventuele oorlog met Rusland al verontrustend genoeg, laat staan dat
uit de simulaties is gebleken dat de NAVO zo’n confrontatie feitelijk niet kan winnen.
Veel meer troepen naar beide kanten van de grens
Toch lijkt dat precies te zijn waar de NAVO op lijkt aan te sturen met de forse militaire opbouw in Oost
Europa. In juni kondigde het Westerse bondgenootschap aan om de snelle reactiemacht langs de grenzen
met Rusland te vergroten naar 40.000 man – 10 x zoveel als in 2014.
Een Russische reactie kon natuurlijk niet uitblijven. Zo stuurt het Russische leger de komende maanden een
groot aantal troepen, tanks, vliegtuigen en helikopters naar een brede zone langs de 3000 kilometer lange
grens met Europa. Enkele tank- en infanterie divisies worden samengevoegd tot een nieuw ‘tankleger’, dat
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op 1 december operationeel moet zijn. Dan moet het aantal luchtlandingstroepen verhoogd zijn van 45.000
naar 60.000. (2)
‘NAVO en Rusland bereiden zich voor op confrontatie’
Sinds de door Washington op touw gezette staatsgreep in Oekraïne zeggen steeds meer hoge Amerikaanse
militairen dat Rusland weer een ‘existentiële bedreiging’ voor de VS vormt (3). ‘Rusland bereidt zich voor op
een conflict met de NAVO, en de NAVO bereidt zich voor op een mogelijke confrontatie met Rusland,’
concludeerde Ian Kearns, directeur van het European Leadership Network in Londen dan ook.’
VS wil revolutie tegen Putin ontketenen
Toch lijken de Amerikanen eerst voor een andere methode te kiezen. In juli onthulde het Russische
parlementslid Yevgeny Fedorov een complot van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken om in
Moskou een Kiev-achtige ‘kleurenrevolutie’ in gang te zetten, zodat president Putin gedwongen zou worden
om af te treden, en de Russische Federatie binnen twee jaar zou instorten.
Volgens Fedorov zouden een aantal Russische oligarchen zijn omgekocht om deze coup te steunen. Nadat
de Russisch economie nog grotere klappen heeft opgelopen, waardoor de voedselprijzen fors zouden
stijgen, zou het de bedoeling zijn om in Moskou honderdduizenden Russen op de been te brengen en zo
een gewelddadige opstand tegen Putin te ontketenen (1).
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars, (3) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Pentagon-officials-VS-kan-oorlog-tegen-Rusland-nauwelijks-winnen

Als de technologische gevangenis voltooid is, gaat de knop om: precies zoals altijd de bedoeling
was
in: Het Complot 15 augustus 2015
Je kunt allerlei verdelingen maken binnen de mensheid. De meeste zijn onzinnig en zijn gebaseerd op
illusies. Maar de enige werkelijke verdeling is waarschijnlijk die tussen de machtselite en rest van de
mensheid.
Vele eeuwen geleden heeft deze elite zich afgesplitst van de rest van de mensheid en vormt sindsdien (in
toenemende mate) een subcultuur, of liever een supracultuur met een geheel eigen denkwijze en geheel
eigen overtuigingen die van generatie op generatie doorgegeven worden. Een supracultuur waarbinnen men
uitsluitend onderling verkeert en die gebaseerd is op de overtuiging van superioriteit ten opzichte van de rest
van de mensheid. De mensheid die als hun bezit beschouwd wordt.
Een verdeling dus die al sinds mensenheugenis bestaat, en die, zoals het er nu uitziet, voorlopig niet zal
ophouden te bestaan. Het is waarschijnlijk de enige verdeling die geen illusie is, maar die in alle tijden, op
alle plaatsen en door alle onderdrukten aan den lijve ondervonden werd en wordt.
Het is een verdeling die gebaseerd is op een elementair verschil in belang. Twee verschillende belangen die
haaks op elkaar staan en onverenigbaar zijn.
Het belang van de mensheid is niets anders dan te kunnen leven, en te voorzien in haar behoeften. En het
belang van de elite is niets anders dan de rest van de mensheid zoveel mogelijk te exploiteren. Voor haar
eigen belang en rijkdom. Om de mensheid zo volledig mogelijk uit te zuigen, zonder ook maar enig
mededogen voor die mensheid. Of het nou leidt tot verschrikkingen als oorlog, armoede, verhongering en
andere vormen van ellende, of tot massale sterfte: de geschiedenis leert dat het de elite letterlijk niets
uitmaakt.
Het gaat maar om één ding: opbrengst.
In alle tijden heeft de elite altijd een maximalisatie van die opbrengst nagestreefd en in de loop der eeuwen
is men daar steeds beter in geworden. Voortschrijdend inzicht, overgedragen van vader op zoon, kun je het
noemen. Omdat het maximeren van de opbrengst haaks staat op het belang van de bevolking, heeft men
altijd systemen nodig gehad om die bevolking te managen. Uit zichzelf zal de bevolking namelijk de vruchten
van haar arbeid niet komen aanbieden aan de minieme minderheid waaruit die elite bestaat.
In de loop der tijd heeft men een groot aantal managementtechnieken uitgeprobeerd. Allemaal hadden ze
hetzelfde doel: hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk gebruikmaken van de arbeid van de bevolking, en hoe
kunnen we ervoor zorgen dat die arbeid ten goede komt aan ons, in plaats van aan de bevolking zelf? En,
niet te vergeten: hoe voorkomen we dat de bevolking, die in aantallen veel groter en dus sterker is dan wij, in
opstand komt?
Die elite heeft verschillende managementtechnieken uitgeprobeerd. Proefjes gedaan, zeg maar. Vergelijk
het met de vroegere melkboer die een trekhond had om zijn melkkar voort te trekken. Die melkboer werd
geconfronteerd met de vraag: hoe kan ik die hond zo efficiënt mogelijk laten lopen, zonder dat hij mij bijt? Hij
kon er de zweep overheen halen, maar dat kostte hemzelf energie, en bovendien werd de hond vals, of op
een moment zodanig murw geslagen dat hij niet meer liep. Vervolgens kwam de melkboer op het idee om de
hond een worst voor te houden. Aan een hengel vanaf de kar. En hup, de hond ging lopen. Maar na een
tijdje kreeg het beest in de gaten dat hij nooit bij de worst zou komen, en stopte met lopen. Pas toen de
melkboer de hond af en toe een stukje worst gaf, bleef de hond lopen. De melkboer moest nu de meest
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efficiënte verhouding zien te vinden tussen beloning en prestatie. Hoe vaker hij een stukje worst gaf, hoe
gemotiveerder de hond, hoe harder hij liep. Maar te veel worst verzadigde de hond, en dan hield hij op met
lopen totdat hij weer trek kreeg. Weinig worst was natuurlijk voordeliger, maar hield ook in dat het
uitgemergelde beest minder hard liep. En het uitproberen van verschillenden managementtechnieken leidde
tot voortschrijdend inzicht, en dat inzicht leidde tot een optimale balans tussen de investering in worst, en de
opbrengst van de hond. In alle gevallen echter, bleef de hond de slaaf van de melkboer.
Precies op deze manier heeft de elite steeds verfijndere managementtechnieken op de bevolking losgelaten.
En dit alles met hetzelfde doel: een optimale opbrengst, en het beheersbaar houden van onvrede onder
de bevolking. Oftewel: rijkdom en macht (controle).
Eerst in de vorm van ouderwetse slavernij. De zweep dus. Deze techniek is een langdurig succesnummer
gebleken, totdat het voortschrijdend inzicht leidde tot een meer efficiënte techniek.
Zoals aan ieder managementsysteem, kleefde er aan ouderwetse slavernij een nadeel: de slaven waren
eigendom, moesten dus gekocht worden, en daarom ook onderhouden worden. Anders gingen ze dood en
verloor de slavenbezitter zijn investering. Bovendien werkten slaven niet erg efficiënt. Ze werden uitsluitend
gedreven door de angst voor de zweep. Toen men dit nadeel begon in te zien, kwam men tot een meer
efficiënt systeem: laat de slaven ‘vrij’ en laat ze voor zichzelf zorgen.
Om in hun levensonderhoud te voorzien waren de voormalige slaven verplicht om te gaan werken voor hun
vroegere slavendrijvers. Elders was geen werk en viel er dus niks te verdienen. En van het geld dat ze
verdienden, moesten ze nu hun eigen huisjes bouwen en hun eigen voedsel kopen. De voormalige
slavendrijver merkte dat de voormalige slaven nu vanzelf harder gingen werken als hij ze minder betaalde.
Ze moesten wel. En de oude slavendrijver was nu minder geld kwijt aan loon, dan hij vroeger kwijt was aan
voedsel en onderdak voor zijn slaven. Bovendien was de opbrengst per slaaf nu veel groter dan voorheen,
omdat de werknemers nu net zo hard werkten als nodig was om in hun eigen levensonderhoud te kunnen
voorzien. Hoe minder hij ze betaalde, hoe harder ze moesten werken. Voortschrijdend inzicht.
Managementtechniek.
Deze managementtechniek leidde tot de machtsverhouding werkgever/werknemer en dat resulteerde in de
industriële revolutie. Die industriële revolutie leidde tot enorme armoede, honger en andere misstanden
onder de bevolking. En tot gigantische rijkdom van de elite. Maar omdat de voormalige slaven iets meer
vrijheid hadden dan ze hadden toen ze nog letterlijk slaaf waren, leidde dit tot opstanden en stakingen. Ze
hadden dan weliswaar iets meer bewegingsvrijheid dan vroeger, maar ze wisten zelf verdomd goed dat ze
niet vrij waren. Ze waren voor hun bestaan volledig overgeleverd aan de elite. Deze onvrede leidde tot
risico’s en bovendien kostte het de elite veel energie en investeringen om het volk in bedwang te houden.
Dus probeerde men iets nieuws. Net zoals de melkboer met zijn hond, kwam de elite tot een inzicht: als we
gewenst gedrag belonen met een groter deel van de worst, dan zal het volk zich zo gedragen als wij willen.
En als we het volk laten geloven dat ze de vrijheid hebben om zichzelf te kunnen opwerken, en als we
daarvoor extra beloning in het vooruitzicht stellen, dan gaat dat volk vanzelf harder werken. En hoewel het
een investering vraagt, zal het uiteindelijk leiden tot een grotere opbrengst. Bovendien kunnen we het
verkopen als een humanitaire omwenteling, en daarmee ons imago (want dat was nogal negatief)
oppoetsen, en dat leidt weer tot minder problemen. Maar deze nieuwe managementtechniek was wel relatief
duur. Om het volk rustig en gemotiveerd te houden, moest een relatief groot gedeelte van de winst
geïnvesteerd worden in de bevolking. In de vorm van beloning.
Maar het enige criterium was en bleef het optimaliseren van de opbrengst van de arbeid van het volk.
Opbrengst die uiteindelijk ten goede moest komen aan de elite. Net als bij een boer die merkt dat zijn vee
meer opbrengt als hij het meer ruimte laat. En dat hij een hogere prijs krijgt voor sociaal acceptabel vlees.
Maar het gaat uiteindelijk om de opbrengst. In honderd jaar tijd waren de geketende slaven van weleer,
geworden tot ‘scharrelslaven’. Er was een balans gevonden tussen investering en opbrengst.
Maar de elite zou de elite niet zijn als ze hiermee genoegen nam. Ook nu was er sprake van voortschrijdend
inzicht. Men kwam tot het inzicht dat mensen altijd zullen streven naar het voldoen aan hun behoeften. Daar
is niets aan te doen. Die behoeften zijn niet weg te nemen of te beheersen. Dat inzicht leidde tot een nieuwe
managementtechniek. En deze keer was de managementtechniek gebaseerd op technologie.
Men had al geleerd dat de behoeften van mensen weliswaar niet te veranderen zijn, maar dat het plaatsen
van een managementtechniek tussen de mensen en hun behoeften zeer efficiënt werkte. Men had dat
geleerd door ervaring met de meest efficiënte managementtechniek aller tijden: geld.
Voorheen waren kleine gemeenschappen volledig zelfvoorzienend. Binnen de gemeenschap werd alles
geproduceerd dat nodig was. Via ruilen kon vrijwel iedereen aan zijn behoeften voldoen. Door het plaatsen
van de technologie geld tussen de mensen en hun behoeften, kreeg de elite veel meer controle over het
volk. De behoeften waren weliswaar niet te beheersen, maar de tussenstap geld was wel beheersbaar. En
daarmee was het volk prima te sturen.
Daarnaast werd binnen de traditionele gemeenschap ook voorzien in niet-materiële behoeften. De behoefte
aan menselijk contact en communicatie bijvoorbeeld. Aan familiebanden en banden met vrienden. En door
dat directe menselijk contact werd ook voorzien in de behoefte aan informatie en kennis.
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Gesterkt door haar ervaring met het managementgereedschap geld, besloot de elite dat het zinvol was om
op zoveel mogelijk gebieden een technologische tussenstap te plaatsen tussen de mensen en hun
behoeften. Een technologische tussenstap die door de elite beheerst zou worden en daarmee een
gereedschap zou vormen om de bevolking te sturen, zonder al die dure investeringen in beloning en
(relatieve) vrijheid voor het volk. Volk dat als eigendom van de elite beschouwd werd en wordt.
Het ontwikkelen van deze technologieën zou men overlaten aan het bedrijfsleven. En daarvoor was kapitaal
nodig. Het kwam daarom goed uit dat de elite de volledige beheersing had over de kapitaalmarkt. Zo kon
men beslissen over welke nieuwe technologie gefinancierd zou worden en welke niet, en daarmee over
welke technologie ontwikkeld zou worden en welke niet. En uiteraard werden uitsluitend die technologieën
gefinancierd die zouden leiden tot meer controle over de bevolking.
Natuurlijk zouden die nieuwe technologieën omarmd (en betaald) moeten worden door de bevolking. Het
volk zou van elke nieuwe technologie het ‘voordeel’ moeten ervaren. En dat was niet moeilijk omdat het
steeds ging om technologie die het voldoen aan menselijke behoeften gemakkelijker toegankelijk maakte.
Maar het volk had niet in de gaten dat diezelfde technologieën beheerst werden door de elite en dat het volk
daarmee de toegang tot het voldoen aan hun behoeften uit handen gaf aan die elite. En dat dit de werkelijke
reden was van het beschikbaar komen van die technologieën.
Eén van die technologieën waarin geïnvesteerd werd was de telefoon. Toen de radio, de bioscoop, de
televisie, de auto, voedseldistributie via gemotoriseerd verkeer, het internet etc.
Het was voor mensen niet langer noodzakelijk om in gemeenschappen bij elkaar te wonen om aan hun
behoefte aan voedsel, contact en communicatie te voldoen. Of om zelfvoorzienend te zijn. En de
maatschappij werd daarnaar ingericht. Wonen en werken werden uit elkaar gehaald: de technologie auto
werd er tussen geplaatst. Sociale contacten en informatievoorziening verliepen steeds meer op afstand: de
technologie elektronische communicatie werd ertussen geplaatst. Gebieden en landen werden economische
monoculturen: de technologie distributie werd er tussen geplaatst. Enzovoort.
En om in de dagelijkse behoeften te voorzien werd het volk afhankelijk van die technologieën. Distributie en
vervoer, televisie, telefoon en internet werden noodzakelijk. Tussen de mensen en vrijwel iedere menselijke
behoefte was nu een door de elite beheerste technologie geplaatst.
En nu het plan klaar is, en de hele maatschappij ernaar ingericht is, kan men via de gecontroleerde
technologieën de toegang tot het voldoen aan menselijke behoeften gaan rantsoeneren en daarmee gedrag
afdwingen. En op die manier kan men de bevolking volledig op afstand besturen.
Door het beheersen van de verkeersstromen kan men vervoer rantsoeneren. Door het beheersen van
distributie kan men voedselvoorziening rantsoeneren. Door het beheersen van de mediakanalen kan men
informatie rantsoeneren. Door het beheersen van telecommunicatie kan men onderling contact
rantsoeneren, of, als dat uitkomt, onmogelijk maken. Door het beheersen van de internetinfrastructuur kan
men kennis censureren. Zodra het de elite uitkomt. Zodra de tijd rijp is.
De laatste en beslissende stap, zal volledig elektronisch geld zijn. Daarmee kan het koopgedrag (en dus de
toegang tot levensbehoeften) van iedereen op individueel niveau gereguleerd worden. Wie niet feilloos
gehoorzaamt, wordt uitgesloten.
De hele samenleving is gebaseerd op elektronische communicatie en andere technologie. En omdat het volk
daarvan afhankelijk geworden is en in fysieke verdeeldheid leeft, kan met één druk op de knop het risico op
verbondenheid en opstanden geminimaliseerd worden, en kan met één druk op de knop de toegang tot de
basisbehoeften (individueel of collectief) gedirigeerd, geminimaliseerd of uitgesloten worden.
Maar daartoe zal pas besloten worden als het technologisch managementsysteem compleet is. En daaraan
wordt gewerkt. Pas wanneer de elektronische dictatuur volledig waterdicht is, kan de knop om. Als iedere
slaaf voortdurend en volledig geautomatiseerd kan worden gevolgd, en als ieders gedrag volledig in kaart
gebracht is, als de technologische gevangenis geheel voltooid is, kan al die technologie, die door het volk in
de loop der tijd omarmd is en waar het niet meer zonder kan, gebruikt worden waarvoor het is bedoeld:
totale, risicoloze controle. En pas dan zullen de investeringen worden terugverdiend.
Want dan is er geen enkele noodzaak meer om het volk te laten meedelen in de worst en komt alles ten
goede aan de elite. Precies zoals altijd de bedoeling was.
Door Pieter Stuurman
Wil je helpen voorkomen dat de technologische gevangenis voltooid wordt? Denk er dan aan dit artikel
te delen op Facebook.
[Pieter Stuurman]
http://www.ninefornews.nl/als-de-technologische-gevangenis-voltooid-is-gaat-de-knop-om-precies-zoalsaltijd-de-bedoeling-was/
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Rusland in december klaar voor oorlog (video)
Het lijkt enigszins rustig rondom de ontwikkelingen aan wat we zouden
kunnen noemen het oostelijk front met Rusland.
Schijn bedriegt echter en het is niet alleen de NAVO die
oorlogsvoorbereidingen treft, Rusland doet hetzelfde voor een mogelijke
oorlog in december.
De NAVO stelt zich steeds dreigender op richting Rusland en steeds
meer landen aan het oostfront worden door Amerika/NAVO bewapend.
In 2014 bevonden er zich slechts 4.000 man NAVO troepen in de
landen die grenzen aan Rusland. In juni werd door de NAVO bekendgemaakt dat het de zogenaamde rapid
response Spearhead Force in oost Europa zal uitbreiden naar 40.000 man.
Rusland heeft nu gereageerd door massale troepenverplaatsingen te organiseren richting hun grenzen met
Europa. Tegen 1 december van dit jaar moet deze operatie zijn afgerond en zal er zich in het grensgebied
met Europa een formidabel leger bevinden, klaar voor actie.
Dit leger is zo sterk en zo goed georganiseerd dat, mocht Rusland bijvoorbeeld besluiten om Europa te
veroveren, wij als Europa/NAVO daar bitter weinig tegenover kunnen stellen en bij voorbaat al een verloren
strijd voeren.
Het wordt nog erger als we kijken naar de mogelijkheden van een nucleaire oorlog met Rusland. Nog niet zo
gek lang geleden beschouwde ieder land ter wereld, inclusief Amerika, nucleaire wapens als een soort
vergelding voor als ze zelf zouden worden aangevallen. Niemand zou het in zijn hoofd halen om als eerste
deze wapens te gebruiken.
Dat is veranderd. De zogenaamde neocons in Amerika zijn zo verblind door arrogantie dat ze werkelijk
denken dat ze door het als eerste gooien met nucleaire bommen, een oorlog kunnen winnen. Die First Strike
optie is nu ook door Amerika als doctrine geaccepteerd.
Het ironische van alles is dat wij als Europa altijd en in ieder scenario, slachtoffer zullen worden. Net zoals
wij dat nu al zijn van de ingestelde sancties tegen Rusland, zo zullen wij zowel bij een conventionele oorlog
als een nucleaire, slachtoffer worden. In het eerste geval zijn we binnen enkele weken een Russische oblast
en in het tweede geval worden wij letterlijk geroosterd.
Ook Rusland is ondertussen begonnen met het herzien van hun eigen nucleaire doctrine zoals wij vorig jaar
schreven:
Een Russische topgeneraal, Yuri Yakubov, roept nu openlijk op om in die doctrine Amerika en hun NAVO
bondgenoten te benoemen als vijanden van Rusland en de condities vast te leggen waaronder ze kunnen
overgaan tot een “pre-emptive nuclear strike” (als eerste een nucleaire aanval) op de 28 lidstaten van de
NAVO.
In de militaire doctrine van 2010 wordt de expansie van de NAVO gedefiniëerd als een bedreiging voor de
veiligheid van Rusland. In dat document echter wordt de NAVO nog net niet tot vijand verklaard en dus
komen daar ook geen “pre-emptive nuclear strike” scenario’s in voor.
Verder zegt Yakubov het volgende: “Door de informatieoorlog die nu wordt gevoerd over de crisis in de
Oekraïne waarbij het Westen Rusland beschuldigt van het bewapenen van de separatisten. Gecombineerd
met de aankondiging van de NAVO dat ze een permanente militaire aanwezigheid in Oost Europa zullen
realiseren, hebben de eerdere veronderstelling bevestigd dat de NAVO niet oprecht is over dat ze geen
agressieve bedoelingen tegenover Rusland hebben.”
Of die herziening op dit moment wel of niet is doorgevoerd, is niet duidelijk, wat dat wel is, is dat de legers
die tegenover elkaar komen te staan aan het einde van dit jaar zullen zijn uitgegroeid tot formidabele
eenheden, zeker waar het Rusland betreft.
Daarnaast hebben de Russen besloten om nog eens 40 intercontinentale nucleaire raketten aan hun
arsenaal toe te voegen.
In HP De Tijd stond gisteren het volgende bericht te lezen:
De in Londen gevestigde denktank European Leadership Network (ELN) nam onlangs een reeks militaire
oefeningen van Rusland en de NAVO onder de loep. De bevindingen zijn onheilspellend: ELN betoogt dat
de manier waarop zowel Rusland als de NAVO hun militaire oefeningen uitvoeren, een indicatie zijn dat
beide kanten zich serieus voorbereiden op een mogelijke confrontatie.
Iedere dag die voorbij gaat komen wij dichterbij een allesvernietigende oorlog waarbij miljoenen doden zullen
vallen en waar wij ongeacht de uitkomst altijd slachtoffer zullen zijn.
Terwijl het in theorie zo eenvoudig is om een dergelijke oorlog te voorkomen. Stuur de neocons terug naar
Amerika, stop de sancties tegen Rusland en haal de handelsbetrekkingen weer aan.
De enige manier waarop de psychopaten erin zullen slagen om deze oorlog te forceren, is wanneer ze
Europa volledig in de zak hebben en braaf doet wat de bazen in Wall Street willen.
Bron: Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9642:rusland-in-december-klaar-vooroorlog&catid=37:wereld&Itemid=50
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