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Waar is mijn (spaar)geld gebleven?
Bail-in bank De grootste nachtmerrie van mensen met spaargeld is waarschijnlijk dat wanneer ze inloggen
bij hun bank dat het saldo veel lager is dan de dag ervoor.
Dat is dan niet omdat ze een nieuw bankstel hebben gekocht, maar wel omdat ze mee moeten helpen om
hun bank te redden van de ondergang.
Ongeacht welke maatregelen de Chinese overheid ook neemt en hoeveel mensen ze ook arresteren voor
het manipuleren van de markten, de beurs blijft kelderen.
Hier in het Westen probeert men nu elkaar wijs te maken dat de complete ineenstorting van de Chinese
economie weinig gevolgen voor ons zal hebben, maar ondertussen zijn de financiële markten bloednerveus
en vertonen grote koersschommelingen.
Talloze experts hebben intussen voorspeld dat het voor een groot deel einde oefening is en dat wij deze
herfst een geweldige financiële crash zullen meemaken, waarbij de crisis van 2007 in het niet zal verdwijnen.
Laten we er vanuit gaan dat die crisis wel degelijk gaat komen en daarbij de vraag stellen hoe veilig jouw
geld is. Het geld waarvoor je hebt gewerkt en dat je ondanks alle onzekerheid toch maar op een
spaarrekening hebt gezet want een oude sok onder het bed is ook niet alles.
Waar je dan wel terdege rekening mee moet gaan houden is grootschalige diefstal van je geld door banken
en overheden.
Vorig jaar november kwam de zogenaamde G-20 groep van landen bij elkaar in Australië om nieuwe regels
af te spreken voor banken die in de problemen zouden komen. Volgens advocaat en bankspecialist Ellen
Brown zullen deze nieuwe regels banken toestaan om geld van de rekening te plukken van spaarders en
gepensioneerden. Dit systeem geldt niet alleen voor bepaalde landen, maar wereldwijd.
Zo zegt Brown, “Ze gebruiken woorden waardoor het niet onmiddellijk duidelijk wordt wat ze hebben gedaan,
maar wat ze zeiden was in essentie dat de overheden niet langer verantwoordelijk zullen zijn voor het
redden van de grote banken. Ze zullen zichzelf dus moeten redden en de manier waarop ze dat zullen
moeten doen, is met inzet van het geld van hun spaarders en andere rekeninghouders”.
Dit noemt men dan met een mooi woord een bail-in.
Een jaar eerder, op 12 november 2013, was door de Europese landen een bail-in overeenkomst getekend.
De Europese landen maakten niet al teveel haast met het invoeren en dus kwam er in juni van dit jaar een
hoogst ongebruikelijke waarschuwing van de EU voor een aantal Europese landen, zoals wij schreven in
een eerder artikel:
Overal om je heen zie je de elite zaken versnellen en dat zal niet voor niets zijn.
Waarom zegt de EU dat ieder land binnen de Unie dat niet binnen twee maanden de bail-in wetgeving voor
banken op orde heeft juridische maatregelen kan verwachten?
De landen die op een dergelijke manier worden bedreigd zijn onder andere Italië en Frankrijk. Als je twee
maanden vooruit spoelt vanaf dit moment dan zitten we in begin augustus. Het is duidelijk dat de Europese
Unie alles tegen het eind van de zomer in kannen en kruiken wil hebben.
Volgens mensen zoals Michael Snyder die zelf een volledige studie van de Europese wetgeving heeft
gedaan, is het erg ongebruikelijk dat de EU zulke druk uitoefent om iets nu binnen enkele maanden te
forceren. Normaal gesproken duurt het lang voordat dit soort zaken voor elkaar zijn.
We zijn inmiddels aangekomen in september en waarschijnlijk zullen de meeste landen ondertussen de
wetgeving wel op orde hebben want zo niet dan kunnen zij als overheid voor de gevolgen opdraaien.
Uiteraard zijn er op dit moment bepaalde overheidsgaranties voor bedragen tot 100.000 Euro, maar ook die
kunnen van de ene dag op de andere veranderen als een overheid dat wenselijk acht.
Dat gebeurde ook in Oostenrijk waar de overheid in april dit jaar een eind maakte aan de overheidsgarantie
voor spaargeld en in Engeland is het bedrag verlaagd van 85.000 Engelse ponden naar 75.000.
Het Europese Parlement heeft in een verklaring bevestigd dat rekeninghouders met meer dan 100.000 Euro
op de rekening het slachtoffer kunnen worden van een bail-in. In principe is dat bedrag van 100.000 Euro
een arbitrair bedrag en kan dit op dit ieder gewenst moment door een overheid worden aangepast.
Dus, ook als je een bedrag van 20.000 Euro op de bank hebt staan, moet je er niet al te gerust op zijn dat dit
in geval van een echte crisis intact blijft. De bail-in is verkocht aan het publiek als een overwinning voor de
belastingbetaler omdat die niet opdraait voor het redden van de bank.
Wat ze voor het gemak maar even vergeten is dat al die mensen die spaargeld op de bank hebben staan,
daar al belasting over hebben betaald. Ze worden dus twee keer geschoren. Nog los van het feit dat een
bank niet gered hoeft te worden. Gewoon failliet laten gaan en de directie voor lange tijd achter de tralies
zetten, is ook een optie.
Feit is dat je geld niet veilig is op een bank. Bestaande wetgeving kan van de ene dag op de andere worden
aangepast als het een overheid uitkomt. Iets dergelijks hebben we gezien in Ierland, waar de bevolking in
2008 volkomen werd bedonderd met noodwetgeving om banken te redden.
In Ierland is geschokt gereageerd op het uitlekken van zeer openhartige telefoongesprekken tussen
hooggeplaatste bankiers van de genationaliseerde en uiteindelijk geliquideerde bank Anglo Irish. De
gesprekken, enkele dagen voordat het Ierse parlement in september 2008 noodwetgeving aannam om de
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Ierse banken koste wat kost te redden, maken duidelijk dat binnen de bank al lang duidelijk was dat Anglo
Irish niet meer te redden zou zijn.
Het blijkt niet voor niets dat de Europese Unie in juni al bij de lidstaten aandrong om hun bail-in wetgeving op
orde te maken. Te zien naar hoe zaken zich ontwikkelen werken bankiers en overheden maar wat graag
mee aan deze in essentie criminele regeling.
Bron: True Publica
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9769:waar-is-mijn-spaargeldgebleven&catid=15:financieel&Itemid=28

Moslim migranten lopen Europa onder de voet voor het Kalifaat
Top imam: Moslim migranten lopen Europa onder de voet voor het Kalifaat
Politiek vertoont zelfde naïviteit en onbenulligheid die Nederland in
jaren '40 fataal werd
De grenzen van Europa zijn nog altijd wagenwijd geopend voor de
inktzwarte duisternis van de radicale islam. (Afbeelding: ISIS-Kalifaat
kaart met migratie-invasie pijlen).
De gezaghebbende imam Sheikh Muhammad Ayed heeft onlangs in
een toespraak in de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem gezegd dat de
enorme aantallen moslim migranten ‘de landen in Europa zullen
veroveren... Spoedig zullen wij hen met Allahs hulp onder de voet
lopen. Want of ze het nu willen of niet, de Amerikanen, Italianen, Duitsers en Fransen zullen gedwongen
worden ‘vluchtelingen’ op te nemen. Wij zullen hen snel inzetten voor het komende Kalifaat.’
Volgens Ayed laten de Europese landen de migranten niet toe omdat ze hen zo graag willen helpen, maar
om goedkope arbeidskrachten te krijgen. ‘Europa is oud en afgetakeld geworden, en heeft menselijke
versterkingen nodig... In heel Europa zijn alle harten gevuld met haat tegen moslims. Ze wensen ons dood,
maar zij zijn hun vruchtbaarheid kwijtgeraakt, dus zoeken ze die bij ons.’ ‘We zullen hen vruchtbaarheid
geven! Wij zullen kinderen bij hun voortbrengen, omdat wij hun landen zullen veroveren!... En dan zullen wij
tegen hen zeggen: stuur onze zonen, anders sturen wij onze legers naar jullie toe.’
Koran schrijft emigratie moslims als ‘stealth jihad’ voor
Ayed heeft het bij het rechte eind dat de demografische ontwikkelingen in Europa niet in het voordeel van de
autochtone bevolking zijn. Zo worden in Italië nog maar 8,4 kinderen geboren op iedere 1000 inwoners, het
laagste aantal sinds 1861. De bevolking in Europa neemt alleen nog in omvang toe dankzij de massa
immigratie uit het Midden Oosten en Noord Afrika.
Dat massa immigratie een vorm van door Allah geboden ‘stealth’ jihad is staat letterlijk beschreven in de
Koran: ‘En wie emigreert voor de zaak van Allah zal op aarde veel locaties en overvloed vinden.’ Volgens de
internationale islam expert Robert Spencer betekent dit dat moslims ‘die naar een ander land gaan om daar
de islam te brengen als zeer verdienstelijk worden beschouwd.’
Naïviteit als in jaren ’30 gaat ons land opnieuw opbreken
De reactie van de gevestigde Europese orde lijkt onthutsend veel op de vele ontkenningen van het gevaar
van de opkomst van de Nazi’s in de jaren ’30. Ondanks de vele dreigementen van ISIS, de openlijke
imperialistische doelstellingen van hoge imams zoals Sheikh Ayed, het snel toenemende aantal misdaden
en aanslagen in Europa, de Allahu Akbar schreeuwende migrantenmassa’s die de grenzen bestormen,
weigeren ‘onze’ leiders al deze bedreigende ontwikkelingen ook maar één moment voldoende serieus te
nemen.
Integendeel, iedereen die ook maar iets negatiefs zegt over deze gecamoufleerde moslim invasie wordt
onmiddellijk weggezet als racist of xenofoob. Het is een beangstigende herhaling van de jaren ‘30, toen de
weinigen die erop wezen dat de Duitsers nu toch wel heel erg agressief opstelden in de Tweede Kamer
werden bespot en uitgelachen. Toen uiteindelijk op 7 mei 1940 het leger alsnog in paraatheid werd gebracht,
was het al veel te laat.
Het kabinet had zich samen met het koninklijk huis natuurlijk wel tijdig uit de voeten gemaakt naar Londen,
waar sommige ministers nog steeds weigerden de realiteit te aanvaarden en ook na de brutale aanval op
Nederland pleitten voor onderhandelingen met de Nazi’s (!).
De komende jaren verwachten we dan ook dat ons land uiteindelijk ten onder zal gaan aan eenzelfde, van
iedere realiteitszin gespeende naïviteit en onbenulligheid die ‘onze’ volksvertegenwoordigers in de Tweede
Kamer deze week tentoon spreidden bij de beschouwingen over het immigratiebeleid, dat volgens partijen
zoals D66, PvdA en GroenLinks niet ruimhartig genoeg kan zijn.
Xander - (1) Infowars (/ MEMRI)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Top-imam-Moslim-migranten-lopen-Europa-onder-de-voet-voorhet-Kalifaat
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Orbán: Aantal vluchtelingen loopt op tot 100 miljoen
De Hongaarse premier Viktor Orbán blijft achter zijn omstreden
hek bij de Servische grens staan. Sterker nog: hij gaat nog
meer hekken bouwen. De premier voorspelt dat er nog
miljoenen vluchtelingen naar Europa zullen komen 'maar niet
meer via de Hongaars-Servische grens'. Ook moet een
'krachtige leider' de crisis bezweren, aldus Orbán in Die Presse.
Zijn land neemt alleen vluchtelingen op wanneer de EU hem
zou dwingen.
Volgens Orbán zal het aantal vluchtelingen dat naar Europa trekt makkelijk uitkomen op 100 miljoen. ,,We
hebben lang de indruk gewekt dat migranten zonder limiet in de EU welkom zijn. Op dit moment hebben
vooral instituten in Europa de leiding in plaats van personen,'' aldus de premier. ,,Wanneer alles goed loopt
is dat prima, maar in een crisis heb je mensen nodig die de gebaande paden durven te verlaten. Vaak wordt
zo'n persoon als een gevaarlijke nationalist gebrandmerkt.''
Meer hekken
Orbán kreeg veel kritiek op het hek dat Hongarije bij de grens met Servië plaatste. Nu kondigt hij aan ook bij
de grens met Roemenië en Kroatië hekken te zetten. ,,Er komen nog veel vluchtelingen aan, maar niet meer
via onze grenzen."
,,Volgens het vluchtelingenverdrag van Genève hebben vluchtelingen niet het recht zelf het land uit te kiezen
waar ze willen verblijven. Ze hebben wel recht op bescherming, maar daar moeten de buurlanden voor
zorgen. De migranten kunnen ergens anders gehuisvest worden.''
Hij wijst op het verleden in Hongarije. ,,Na de opstand in 1956 vluchtten veel Hongaren naar buurland
Oostenrijk dat een veilige haven bood. Daarna konden Hongaren op reguliere wijze asiel aanvragen in
Zweden, Australië, Amerika of Duitsland. Daar gingen vaak jaren overheen.''
Volgens Orbán moeten de Hongaarse en Europese regels in acht worden genomen. Het doel van Europa
kan niet zijn alle vluchtelingen op te nemen en ze een nieuw thuis te geven, aldus de premier. ,,Het kan niet
zo zijn dat alle Syriers uit Syrië vertrekken. We moeten er voor zorgen dat Syrie weer een veilig land wordt.''
Vluchtelingenquotum
Orbán zou zeer teleurgesteld zijn wanneer een vluchtelingenquotum verplicht zou worden. ,,Het enige dat
we dan kunnen doen is optrekken met andere landen die het ook niet willen. Ik vrees alleen dat we weinig
kunnen doen wanneer het daadwerkelijk ingevoerd wordt.''
Hij vreest dat de Europese identiteit door de stroom vluchtelingen in gevaar komt en dat er spanningen
tussen christenen en moslims zullen ontstaan. ,,We hebben geleerd van het verleden. Ondanks alle
bemoeienissen van de Westerse regeringen zijn moslims nog steeds niet goed geïntegreerd. Ik heb het niet
over religie maar over cultuur, waarden, levensstijl, seksuele gewoonten, vrijheid van meningsuiting en
gelijkheid tussen man en vrouw. Hongarije is vanuit historisch oogpunt een van de meest gemengde
gemeenschappen van Europa, maar we zijn een christelijke natie.''
http://www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstroom-West-Europa/article/detail/4144147/2015/09/17/OrbanAantal-vluchtelingen-loopt-op-tot-100-miljoen.dhtml

In tijden van terreurdreiging: Plattegronden EU-gebouwen en gevangenissen per ongeluk op internet
door JDreport · september 20, 2015
Plattegronden van Europese gebouwen, gevangenissen en
justitiepaleizen in België zijn door een blunder op de website
geplaatst van een overheidsdienst. Dat ontdekte de Vlaamse krant
De Morgen. ,,In tijden van terreurdreiging is het amper te geloven,
maar de grondplannen van verscheidene grote gevangenissen en
justitiepaleizen in ons land lagen lange tijd zomaar te grabbel op het
internet”, sneert de krant. De gegevens zouden pas offline zijn gehaald toen De Morgen contact zocht met
de verantwoordelijke instantie: de Regie der Gebouwen. Op de website van de vastgoedbeheerder van de
overheid stonden ook de gegevens van het nieuwe en zwaar beveiligde Résidence Palace in Brussel. Dat is
onder meer bedoeld voor vergaderingen van Europese staatshoofden. De informatie was volgens de krant
gewoon via een zoekopdracht op Google te vinden.
Lees verder bij de Bron: PrivacyNieuws
Photo by Regionaal Archief Alkmaar
https://jdreport.com/in-tijden-van-terreurdreiging-plattegronden-eu-gebouwen-en-gevangenissen-perongeluk-op-internet/
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De harde cijfers van de demografische verandering
Er wonen nu officieel ongeveer 17 miljoen mensen in Nederland. Van deze 17 miljoen waren er in 2014
volgens het CBS 21,4 allochtoon, dit is echter uiteraard zonder de duizenden illegalen. Vreemd genoeg zijn
er zelfs schattingen over het aantal illegalen in Nederland. De schattingen gaan dan meestal uit van zo'n
100.000 (2009) tot 200.000 mensen (2014). Het lijkt mij eerlijk gezegd een lage schatting en omwille van de
rekensom zullen we dus 25% van de inwoners van Nederland als allochtoon kunnen classificeren. Dat zijn
dus 4,25 miljoen mensen in Nederland. Autochtone Nederlanders zijn dus ongeveer een groep van 12,75
miljoen mensen. Nu veranderen deze cijfers al dramatisch snel in het voordeel van allochtonen omdat zij
gemiddeld veel meer nageslacht op de wereld zetten. Een Nederlandse vrouw baart gemiddeld 1,4 kinderen,
terwijl een Marokkaanse vrouw moeder wordt van gemiddeld 3,6 kinderen in Nederland. Zo zou Nederland
er dus al zeer snel demografisch anders uit zien en de autochtonen bewoners zouden gewoonweg
evolutionair aan de kant geschoven worden, wie de meeste nakomelingen produceert wint de toekomst
immers. Maar nog buiten de demografische tendens om is er een massa-immigratie gaande, een zo extreme
immigratie dat het een pure invasie betreft van kolonisten. Deze is volgens de officiële cijfers nu
aangezwollen tot 700 immigranten per dag!!! Dat wil zeggen 700x7 is één week=4900 per week. Nu gaan we
dat getal keer 52 weken doen: is 254800(!!!!)mensen. Nu gaan we eens uit van het scenario dat deze
aantallen de komende 10 jaar aanhouden. Dan krijgen we het werkelijk ongelofelijke getal van 2548000!!!
Die mensen opgeteld bij de al 25% allochtonen inwoners van Nederland opgeteld en we gaan richting de
50/50 van de verhouding allochtoon-autochtoon binnen tien jaar. Maar daar wordt nog geen rekening
gehouden met het feit van de vergrijsde autochtoon. De babyboomers en de nog oudere zullen het komende
decennium massaal de geest gaan geven en dit zal de cijfers van autochtonen drastisch doen dalen. Tel
daarbij op dat gezinshereniging er voor zorgt dat elke nieuwe immigrant gemiddeld voor 2,5 mensen
gerekend moet worden en de autochtone Nederlandse bevolking zal op haar laatst omstreeks 2030 een
meerderheid in eigen land blijven. Dit scenario is nog slechts 10 tot 15 jaar weg.
KM

Bevestigd: Al-Nusra terrorist Osama Mohsen als vluchteling in Europa
'Vluchteling' die struikelde door been Hongaarse cameravrouw blijkt
moorddadige terrorist
Als moslim terrorist talloze Koerden vermoord? Geen probleem, kom
maar met je gezin in Spanje wonen, we geven je gelijk een baan.
De Westerse media spraken er schande van toen een Hongaarse
cameravrouw een ‘arme vluchteling’ liet struikelen, een filmpje dat de
hele wereld over ging. Wat blijkt: deze moslim was Al-Nusra / AlQaeda terrorist Osama Abdul Mohsen, die het bloed van veel
Koerden aan zijn handen heeft en in tenminste drie Syrische steden
burgers heeft vermoord. Desondanks werd hij als zogenaamde vluchteling samen met zijn vrouw en
kinderen met alle egards opgenomen in Spanje, waar hij zelfs door Real Madrid ster Cristiano Ronaldo werd
uitgenodigd om een voetbalwedstrijd bij te wonen. De Koerdische Democratische Partij (PYD) verklaarde
afgelopen vrijdag dat tal van Koerden Osama Mohsen hebben herkend, onder andere van de foto’s op zijn
Facebook pagina. ‘Hij sloot zich in 2011 bij de rebellen (van het aan Al-Qaeda verbonden Al-Nusra) aan en
heeft misdaden tegen civiele minderheden, waaronder Koerden, begaan.’
Mohsen komt uit de vlakbij Turkije gelegen Syrische stad Tel Abyad. Toen de stad in juli door de Koerden
veroverd werd sloeg hij op de vlucht, omdat hij bang was dat ze hem zouden herkennen als lid van Al-Nusra.
Het sprookje van de arme vluchteling
Vervolgens dook hij op als een van de honderdduizenden zogenaamde ‘vluchtelingen’ die op dit moment
Europa overspoelen. Toen hij samen met zijn 8-jarige zoon de Hongaarse grens overrende, werd hij door
een Hongaarse cameravrouw ten val gebracht. Die werd wereldwijd onmiddellijk scherp veroordeeld voor
haar ‘racistische’ actie. Mohsen en zijn zoon werden door Europa onmiddellijk in de watten gelegd. Toen
bleek dat hij ooit trainer in Syrië was geweest werd hij uitgenodigd om naar het nationale voetbaltrainer
centrum Cenafe in Spanje te komen, dat hem gelijk een baan aanbood. Ook mocht hij onmiddellijk met zijn
vrouw en twee zonen in Spanje komen wonen. Vervolgens werd de terrorist door Cristiano Ronaldo
uitgenodigd om een voetbalwedstrijd van Real Madrid bij te wonen, en had hij met zijn gezin zelfs een
persoonlijke ontmoeting met de superster. De PYD bevestigde dat Mohsen tussen 2004 en 2010 als trainer
werkzaam was bij de club Al-Fatwa. Bij veel voetbalwedstrijden zou hij toeschouwers hebben aangezet tot
gewelddadigheden, waarbij destijds 50 Koerden om het leven zijn gekomen.
Xander - (1) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Bevestigd-Al-Nusra-terrorist-Osama-Mohsen-als-vluchteling-inEuropa
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Een andere kijk op die ‘arme’ vluchtelingen
Bron: The Post
‘Niemand is naar Kos gevlucht omdat zijn leven gevaar liep’
Het migranten-apartheidssysteem van de EU
Een makkelijk boottochtje vanuit Turkije naar Griekenland,
heerlijk terrasweer en papieren om door te reizen binnen
enkele dagen geritseld. Tussendoor nog even poedelen in
het zwembad van het hotel. In het nieuws lijkt het afzien,
maar voor gefortuneerde vluchtelingen begint het Europees
paradijs al op Kos. Dankzij het migranten-apartheidssysteem van de Europese Unie.
“Policestation? Policestation?” De juist gearriveerde bootvluchtelingen vragen in het pikkedonker nog
bibberend van de waterkou om de weg. Het plaatselijk politiebureau in de stad Kos verschaft tijdelijke
reispapieren. “Dat werd ons verteld in Turkije”, zegt een Syriër van rond de veertig jaar.
Handel in buitenboordmotoren
Op de boulevard langs de zee-engte die Griekenland van Turkije scheidt, trekt zijn vrouw de twee
meereizende kinderen droge kleren aan. “De golven waren hoog en er zaten misschien wel 50 mensen op
de boot.”
Hij wijst naar het strand waar een opblaasboot met achteloos weggeworpen reddingsvesten tegen het
kiezelstrand deint. De drijvers zijn direct bij aankomst met messen kapot gesneden. Zo kunnen ze niet
worden teruggestuurd.
Iedere ochtend rijdt een Griekse ritselaar dezelfde boulevard met een bromfiets af en pikt de
buitenboordmotoren van de smokkelboten in. “Handel van 50 en misschien wel 100 euro”, verdedigt hij. De
motor verdwijnt in een bruine pickup-auto die na een telefoontje komt aangereden. Waarschijnlijk gaat deze
samen met een dozijn motoren van andere smokkelboten vandaag met de ferry retour naar Turkije. Morgen
zijn ze weer nodig in wat inmiddels een heuse ‘smokkelindustrie’ mag heten.
‘Europa is niet veiliger dan Turkije, maar gewoon beter voor ons’
Europa is beter
Prachtige roze en lichtblauwe tinten zetten de ochtendschemering in en een lange stoet van honderden
migranten zet zich in beweging richting Kos-stad. Denk niet aan beelden uit Afrika, met uitgehongerde lieden
in rafelige kleren. Niemand rent, niemand heeft haast.
De Syriër ‘geen naam, geen foto alstublieft’ vertrok al eind september vorig jaar uit zijn geboortestad Kobani
na de aanval van de extremisten van Islamitische Staat. Nadien woonde deze leraar Engels in een flat in
Turkije, aangeboden door Koerdische familieleden. “Maar daar is geen werk voor mij”, motiveert hij zijn
komst naar Europa. Een Syriër uit de buurt van Idlib die langsloopt vat de motivatie goed samen: “Europa is
niet veiliger dan Turkije, maar gewoon beter voor ons.”
Voorkeursbehandeling voor Syriërs
Sinds 2011 hebben circa vier miljoen Syriërs hun vaderland verlaten en hun heil gezocht in met name
Libanon (1,17 miljoen), Jordanië (630.00) of Turkije (1,8 miljoen), zo melden cijfers van de VNvluchtelingenorganisatie UNHCR. Het zijn buurlanden waar Syriërs niet worden vervolgd.
‘Niemand die ik spreek is naar Kos gevlucht omdat zijn of haar leven direct gevaar liep. Er is geen
sprake van een exodus uit een oorlogsgebied’
Desondanks krijgen Syrische vluchtelingen een voorkeursbehandeling als ze aankomen op Kos. Of dat altijd
terecht is, blijft de vraag. Een Syriër uit de stad Hama vertelt dat hij eerst reisde naar Libanon. Daar beviel
het niet. “Toen nam ik het vliegtuig naar Turkije.”
Twee dagen geleden kwam hij met vrouw en twee kinderen van 3 jaar en 5 jaar op Kos aan. Bij elkaar een
trip van 6-7000 euro. En nu heeft hij zijn papieren, een paar velletjes A-4. Daarmee kan hij op de boot naar
de Griekse hoofdstad Athene. Zijn doel is West-Europa. “Duitsland, Nederland maakt niet uit.”
En zo denken alle ruim 134.000 asielzoekers erover die dit jaar in Griekenland van boord zijn gestapt. En de
honderden die ieder etmaal vanaf middernacht aanmeren.
Platte aarde
Televisiebeelden uit Griekenland tonen angstige huilende kinderen die in het holst van de nacht uit een
wankele boot worden gezet, de veiligheid en vrijheid tegemoet. Het is wat de Britse onderzoeksjournalist
Nick Davies ‘Platte aarde-verhalen’ noemt in zijn boek Gebakken lucht, over hardnekkige fouten in de media;
iedereen gelooft het, totdat iemand onderzoek doet.
‘De tocht duurde maar 35 minuten. It was fun!’
Welnu. Niemand die ik spreek is naar Kos gevlucht omdat zijn of haar leven direct gevaar liep. Er is geen
sprake van een exodus uit een oorlogsgebied. Op het vakantie-eiland in de Egeïsche Zee zie je dan ook
geen oorlogsgewonden.
Smokkelmaffia
Daarbij valt de zeetocht van de vluchteling in de praktijk reuze mee. De vaartijd varieert per schip, motorpk’s, stroming, weersomstandigheden en vertrekpunt. Degenen die uit de Turkse stad Karabag afreizen,
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arriveren op de noordkust, vanuit Bodrum leggen ze bij de oostkant van Kos aan. De kortste vaartijd is een
half uur, de langste zo’n vier uur.
Contacten leggen met de smokkelmaffia in Turkije is heel makkelijk, zegt Syriër Feissal (33). “Als je daar in
een koffieshop zit, komen ze naar je toe en vragen: ‘Wil je naar Griekenland?’”
Zelf had hij een telefoonnummer van landgenoten gekregen die in Duitsland zitten en dezelfde reis eerder
maakten, dus een vertrouwd adres. “Binnen een paar uur kon ik komen. We werden verzameld op het
strand. Daar lag een rubberboot en een passagier werd uitgelegd hoe de buitenboordmotor werkte. We
moesten even wachten toen een Turks marineschip passeerde, dat ons trouwens niet zag. Er zaten veertig
mensen op, Syriërs en Irakezen. De tocht duurde maar 35 minuten. It was fun!”
‘Het zijn op uitzonderingen na allemaal rijkaards. Al deze tijd heb ik geen ondervoed persoon gezien’
Griekenland, tussenstop voor Europa
Een oorlogsslachtoffer is Feissel niet, geeft hij toe. Tot voor kort werkte hij in Dubai in het onroerend goed;
woningen verhuren en verkopen. “Maar de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië geven niet
langer verblijfspapieren aan Syriërs. Alleen een toeristenvisum voor drie maanden, daarna ben je illegaal.”
Het komt erop neer dat hij is verjaagd door zijn eigen soennitische geloofsgenoten.
Terug naar Syrië gaat niet omdat zijn naam op een lijst staat van tegenstanders van alleenheerser Bashar
al-Assad. En in Turkije verdient hij per maand misschien 300 euro. “Dat is niks! Als ze horen dat je uit Syrië
komt, betalen ze je minder omdat ze weten dat je geen alternatief hebt.”
Griekenland is overigens ook voor hem een tussenstop. Eenmaal aangekomen in Athene gaat hij richting
Hongarije, via Servië. “Of ik vlieg met een vals paspoort naar West-Europa.”
Dat is duurder maar hij heeft geld genoeg.
Hotel met zwembad
Op het terras van restaurant Sun Rise aan de zeepromenade en niet ver van het eeuwenoude Fort van
Neratzia lunchen twee mannen en drie vrouwen met hagelwitte hoofddoeken en een kind. Ze komen uit
Damascus. “Het centrum van de hoofdstad is oké. De buitenwijken niet”, zegt een man met korte broek.
Als je niet beter zou weten, denk je dat ze op een vakantietrip zijn. Zeker als ze samen met de eigenaar op
de foto willen. Die zegt: “Je moet terug naar Syrië to make things beter there.”
Ze lachen erom. Vanavond stappen ze op de boot naar Athene. Onderwijl lezen ze vanaf hun mobiele
telefoons de berichten voor van familieleden thuis die hen complimenteren: ze hebben het gehaald!
De afgelopen dagen op Kos sliepen ze in een hotel, zoals veel vluchtelingen overigens. Lang niet iedereen
slaapt op straat. Je ziet ze ook vaak poedelen in het zwembad, zoals bij Yiannis Apartments net buiten Kosstad. Twee vrouwen uit Damascus trekken hun rondjes. Ze nemen het er nog even van: “Morgen gaan we
naar Duitsland.”
Allemaal rijkaards
Een Nederlander die de komst van duizenden nieuwkomers van dichtbij heeft meegemaakt is Dick Gerrits
(60) uit Almelo. Al voor het vijfde seizoen runt hij souvenirwinkel Keramos. Gezeten in typische Griekse
sfeer, onder een boom aan een tafeltje, heeft hij zo dagelijks uitzicht op de honderden passerende
migranten. Zuchtend steekt hij van wal, hij is het namelijk helemaal zat: “Bij het begin was de bevolking van
Kos begaan met het lot van de vluchtelingen. Ze werden als zielenpoten gezien. Maar het eten en de kleding
die werd uitgedeeld werden vaak weggeworpen. De gemeente bood het leegstaande Hotel Captain Elias
aan, maar daar wilden ze niet binnen. Te vies. Drie dagen lang hebben 40 Griekse vrouwen
schoongemaakt. Maar binnen veertien dagen was het een enorme smeerboel met gore toiletten.”
Hij weet de reden van de kieskeurigheid en nonchalance: “Het zijn op uitzonderingen na allemaal rijkaards.
Anders kun je hier niet komen. Al deze tijd heb ik geen ondervoed persoon gezien.”
Biljetten van 500 euro
Dirk Gerrits wijst naar een terras naast het politiebureau, de plek van registratie voor veel vluchtelingen.
“Daar zitten mensen met vijf telefoons de hele dag te bellen. Anderhalve maand lang ook twee Syriërs met
een Belgische verblijfsvergunning. Ze gaven zich uit als fotograaf maar toen dat door de politie werd
gecheckt waren ze direct vertrokken.”
Zijn echtgenote Joke viel het gisteravond op dat er zo’n lange rij van vluchtelingen stond bij het geldtransferbedrijf Western Union op de markt. Dat was niet om de weg te vragen. Zelf draait Gerrits het hele seizoen
zwaar verlies, want toeristen raken niet in een koopstemming met al die hangende mensen in het park en op
de bankjes: “Weet je wie goeie zaken doet? Mijn collega die de nieuwste telefoons verkoopt. Hij zei me dat
vluchtelingen betalen met biljetten van 500 euro. Hij liet me zelf de dikke stapels zien.”
Papieren in de zee
Kos trekt inmiddels gelukzoekers van heinde en ver. Ifran, (20) is een bouwvakker uit Pakistan. Zijn
geboorteland kent ‘many problems‘. Welke dan?, vraag ik, en denk aan onderdrukking. “Er is heel vaak geen
elektriciteit. Dus geen werk en geen baan.”
Via-via hoorde Ifran over Kos en dat je vanuit hier makkelijk Europa binnen kan komen om aan de slag te
gaan voor een goed loon. Hij investeerde 2200 euro voor de tocht. Geld dat hij ooit moet terugbetalen, dus
opgeven is uitgesloten. Nu wacht hij sinds een paar dagen op nieuwe reispapieren. En je eigen paspoort
dan, vraag ik. Hij lacht: “My papers are in the sea.”
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Hij weet: terugsturen is daarmee stukken moeilijker.
Verderop onder de struiken voor wat schaduw liggen enkele Malinezen. Papeka is pas 18 jaar en wil verder
reizen. “Duitsland, Frankrijk, Nederland, maakt me niet uit.”
Hij is al acht maanden onderweg. Lange tijd, zeg ik. Door de Sahara gereisd?
“Nee. Vanuit Mali nam ik het vliegtuig naar Turkije. Daar heb ik acht maanden gewerkt, maar dat bracht
weinig op.” Hij toont zijn witte voetbalshirt waarop de naam Opel prijkt. In West-Europa wil hij profvoetballer
worden. “Het gaat me zeker lukken.”
In de Malinese hoofdstad Bamako speelde hij op hoog niveau. Alleen wacht hij anders dan de Syriërs al 18
dagen voor het intake-gesprek, maar is nog steeds niet opgeroepen. Als reden plukt hij aan de huid van zijn
onderarm. “Daarom.”
‘We helpen iedereen’
Politie-kolonel George Georgakakos, een typische vriendelijke Griek met overgewicht, overziet vanuit zijn
werkkamer op de eerste etage de honderden wachtenden. Even roept hij iets boos door de telefoon als hij
ziet hoe het dranghek voor het politiebureau omver wordt geduwd. “Meer dan tien ambtenaren zijn bezig met
vingerafdrukken afnemen en gaan tot laat in de avond door. Van de anderen zetten we de namen op een
lijst en die moeten morgen terugkomen.”
Hij staat met de rug tegen de muur. Het hele eiland met zo’n 33.000 inwoners is niet geëquipeerd op de
ongenode gasten die inmiddels bijna eenvijfde van de bevolking uitmaken. “Maar we helpen iedereen.”
‘Europa is verplicht ze te helpen’
Ook burgemeester Giorgos Kyritsis van Kos dempt graag de heersende onrust. “De situatie is beter dan
gisteren”, zegt hij met op de achtergrond het groeiend aantal tenten op de boulevard. Oorlogen en andere
redenen zijn volgens hem de oorzaak dat mensen naar Kos komen. “En daarom is Europa verplicht ze te
helpen.” Slecht voor toerisme acht hij de komst van al die bootvluchtelingen niet. Hoewel. Een paar dagen
eerder sprak hij nog over een ‘dreigend bloedbad’, maar dat was tussen de migranten zelf. “Niet tussen
migranten en de Griekse bevolking.”
Een cruiseschip met een capaciteit van ruim 1500 personen die de Griekse regering naar Kos heeft
gestuurd, zodat de asielzoekers uit het straatbeeld verdwijnen, zien de meeste bewoners als een zeer
tijdelijke oplossing: “Binnen de kortste keren zit dat schip vol en slapen er weer duizenden in de parken en
op straat”, zegt de uitbaatster van Peters Beach (één sunbed voor 2,50 euro). Met een hark egaliseert zij het
zand tussen de ligstoelen. Al die kampeertenten en slapende mensen op de boulevard zijn een ‘catastrofe’
voor de business, zegt ze.
WiFi en oplaadpunt mobiele telefoon
Daarbij is een eerder poging om ruim duizend Syriërs vast te houden in een stadion uitgelopen op een
veldslag waarbij de politie traangas moest inzetten. Met de Griekse hitte, weinig verkoeling en een
opeenstapeling van verschillende culturen is het vragen om problemen.
Vertegenwoordigers van Syrische vluchtelingen laten eilandbewoners weten dat ze alleen aan boord van het
passagiersschip gaan als er een Wifi-verbinding is en oplaadpunten voor hun telefoon. Een hedendaagse
vluchteling stelt zo zijn eisen.
Melk en brood
Trouwens, veel toeristen vinden dat de aanwezigheid van de kamperende migranten in de parken hun
vakantie interessanter maakt. Een Brit met een ouderwetse spiegelreflexcamera vertelt hoe hij een dag
eerder getuige was toen een migrant een tik van een politieknuppel kreeg. “Helaas was ik te laat om er een
foto van te maken.” De 18-jarige Zweedse Linn met lang dik geel haar, vertelt dat ze met haar moeder lolly’s
aan kinderen uitdeelt. West-Europese vaste bewoners van Kos delen iedere dag pakken melk en brood uit
aan wie het maar wil hebben, de chaos bij de verdeling nemen ze voor lief. Een blonde Duitse vrouw zegt
met een gelukzalig gezicht: “Ze zijn blij met alles.”
Rol van Frontex uitgespeeld
Intussen lijkt de rol van Frontex, het agentschap die de Europese grenzen moet bewaken, uitgespeeld. Ze
krijgt niks anders voor elkaar dan af en toe smokkelbootjes de haven inslepen. Opvarenden van de schepen
worden niet bij aankomst gecheckt; ze moeten zich zelf melden.
Afgelopen zondag liep een groot schip met 200 asielzoekers ongehinderd de haven van Kos binnen.
Griekenland en Turkije, beide lid van de NAVO, kunnen overduidelijk de eigen grenzen niet efficiënt in de
gaten houden. Voor terroristische groeperingen als Al Qaida en ISIS is die wetenschap interessant nieuws.
Via Kos kunnen terugkerende Syrië-gangers makkelijk verder Europa binnenglippen, bijvoorbeeld met een
van de vele vertrekkende toeristencharters. Een paspoort is niet nodig, een look-a-like identiteitskaart
volstaat. Zelfs de Griekse minister van Defensie, Panos Kammenos, waarschuwde deze week openlijk voor
het risico van infiltratie.
EU-migrantenapartheidssyteem
De route is ook bekend bij mensensmokkelaars. Zo was ik bij terugkeer met de maatschappij Jetairfly
getuige van de arrestatie van een man op de luchthaven van het Brusselse Zaventem. Hij had een vrouw
met hoofddoek op sleeptouw genomen.

N I E U W S B R I E F 2 3 2 – 3 0 S E P T E M B E R 20 1 5 – P A G . 9

De onvolwassen Europese politiek verbaast overigens op meerdere terreinen. Deze week werd bekend dat
de Europese Unie 2,4 miljard euro uittrekt voor extra hulp aan de migrantenopvang. Griekenland krijgt
daarvan bijna een half miljard euro. Gelijktijdig hoorden vorige week zo’n vierhonderdduizend Syrische
achterblijvers in Libanon en Jordanië van het VN Wereld Voedsel Programma WFP dat hun voedselrantsoen
bij gebrek aan fondsen wordt gehalveerd.
In de praktijk komt het erop neer dat voor zo’n 96 procent van de regionaal opgevangen échte vluchtelingen
minder geld beschikbaar wordt gesteld dan de circa vier procent die Europa toelaat. Daarmee voert de
Europese Unie een soort migranten-apartheidssysteem: alleen de rijken kunnen Europa binnen komen, want
zij bezitten minimaal duizend dollar. Wie geen geld heeft blijft achter en lijdt honger.
De gevolgen van de ongelijke behandeling laten zich raden: Het vergroot de animo om naar Europa af te
reizen, en zie hier de vicieuze cirkel waar geen einde aan komt. Dit jaar wordt een recordaantal migranten
verwacht, het aantal ligt volgens de VN in Griekenland nu al 750 procent hoger dan in 2014.
Tijdelijk ongemak
“War boem-boem“, geeft de Afghaan Mahti uit de noordelijke stad Mazar-i-Sharif op als reden voor zijn
komst naar Kos. De centen van deze lange man op slippers voor zijn reis, zo’n 3000 dollar, zijn inmiddels
op, zegt hij. Maar wellicht houdt hij liever het geld in eigen pocket met de wetenschap dat je toch overal
gratis kunt slapen en eten. En ook al zijn de omstandigheden zoals overnachten op straat niet ideaal, hij ziet
het als tijdelijk ongemak.
Wat wil je gaan doen, vraag ik. Na een korte twijfeling, als een kind in een snoepwinkel met veel keus,
antwoordt hij: “Ik wil graag ergens in Europa naar de universiteit. Welk land weet ik nog niet.”
Lees ook
Karskens in Calais – ‘Cynisch dieptepunt van Europese vluchtelingenaanpak’

Enorme regenboogwolk zorgt voor angstaanjagend tafereel
Door: Simone van Zwienen - 18/09/15 - Bron: AD.nl
video Een angstaanjagend grote regenboogwolk doemde deze week op
boven diverse Costa Ricaanse steden. Nietsvermoedende inwoners
stonden verbouwereerd aan de grond genageld. Lichte paniek maakte
zich van hen meester. Volgens Nederlandse meteorologen en
wolkendeskundigen gaat het om een zeer uitzonderlijke buienwolk.
Nog nooit eerder werd een regenboogwolk zo mooi gefotografeerd en
vastgelegd. Het natuurfenomeen liet zich precies zien op Independence
Day en had volgens getuigen waanzinnig veel weg van de 'einde der
tijden'-scène uit de gelijknamige film. Daarin zetten onheilspellende
ruimteschepen diverse wereldsteden in de schaduw.
Niet vreemd dus dat de Costa Ricanen even moesten slikken toen ze
overdonderd en verbijsterd het spektakel gade sloegen. In tal van steden werd de regenboogwolk vorige
dinsdagmiddag gezien.
Inwoner Joey Petit was met zijn familie op een speelplaats toen zijn 11-jarige zoon Ariel de vreemde wolk als
eerste opmerkte. "We grepen meteen onze camera en waren net zo verbaasd. We hadden geen idee wat
het was en we hadden nog nooit zoiets gezien."
Zwaar weer
Ook weerdeskundigen worden enthousiast van de wolk. "Schitterend, het ziet er heel bijzonder uit. Ik heb
een wolk nog nooit op deze manier gezien. Er zit ongetwijfeld heftig weer onder", concludeert professor en
expert Harm Jonker. Het spektakel wordt veroorzaakt door zonlicht dat door het ijsgedeelte van de wolk
schijnt, verklaart meteoroloog Michiel Severin van Weerplaza. "Een wolk bestaat voor het merendeel uit
water en de bovenkant uit ijskristallen. Als het licht daarop schijnt, wordt het licht gebroken. In België zien we
bijvoorbeeld een regenboog als de zon de regendruppels raakt. De ijskristallen zorgen in dit geval voor een
extreem effect."
Hoewel een regenboogwolk van dit formaat nog nooit eerder in ons land gezien werd, is het volgens Severin
wel degelijk mogelijk. "De mensen die deze foto's maakten, stonden op de perfecte plek en de ijskristallen
waren van het juiste formaat, maar het blijft puur toeval. Het kan zo morgen in België te zien zijn, maar
meestal stelt het in ons land weinig voor en hebben we geen oog voor een veel kleinere variant ervan. Dat
maakt de Costa Ricaanse regenboogwolk echt uitzonderlijk."
Ook Kevin Otway zag het bijzondere verschijnsel © Instagram/Kevinotway.
http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/2460266/2015/09/18/Enorme-regenboogwolk-zorgt-voorangstaanjagend-tafereel.dhtml

N I E U W S B R I E F 2 3 2 – 3 0 S E P T E M B E R 20 1 5 – P A G . 1 0

Nieuw: De financieel-economische oorlog
Willem Middelkoop
@wmiddelkoopWillem Middelkoop is oprichter van het Commodity Discovery Fund,
schrijver en spreker. Voor RTL Z schrijft hij over de rol van economie in de
wereldpolitiek.
In mei lieten de VS een groot aantal FIFA-kopstukken oppakken. Waar zou de
wereld zijn zonder Amerikanen, klonk het in de media. Maar al snel bleek dat
de Amerikaanse actie een ander doel had: de FIFA onder druk zetten
Rusland het toegezegde WK 2018 af te pakken. Hoe ik dat weet? Nou, lees
deze brief van de Amerikaanse Senaat maar even.
Deze Amerikaanse actie is een klassiek voorbeeld van een financieel-economische oorlog. Een ander
voorbeeld was Iran, dat een paar jaar geleden uit het internationale SWIFT-betalingssysteem werd
verwijderd, waardoor het land feitelijk werd ontkoppeld van de wereldeconomie. Net als bij Rusland was het
een straf voor de steun aan vermeende terroristen. De druk werkte: Iran ging overstag en nam plaats aan de
onderhandelingstafel. Volgens Alastair Crooke, een voormalig MI-6 ‘spion’ en EU-adviseur, is het doel van
deze vorm van oorlog simpel: het behoud van het op de dollar gebaseerde financiële systeem. Dat vertelde
hij althans in ditTurkse interview. Iemand die hier nog veel meer van weet, is Juan Zarate, auteur van
Treasury’s War en voormalig medewerker van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Volgens hem
bestaat er bij het ministerie een afdeling die jarenlang in het geheim heeft gekneed aan de ‘financiële
neutronenbom’. Hij kwam op deze naam omdat het een instrument is dat bijna elk land op de knieën kan
krijgen zonder een schot te lossen. Volgens hem is een financieel-economische aanval krachtiger dan welk
militair wapen ook. Kern van dit wapen is de Amerikaanse controle over het wereldwijde bancaire systeem.
Door banken te beschuldigen van steun aan terroristen of witwassen, kunnen complete landen financieel
geïsoleerd worden. Maar er zijn nog veel meer tactieken. Volgens Zarate zijn de crash van de olieprijs en de
daarbij behorende val van de roebel het afgelopen jaar ook onderdelen van een financiële oorlog. Dit doet
denken aan de situatie in de jaren 80, toen de Sovjet-Unie op de knieën werd gedwongen door een bewuste
strategie van lage grondstofprijzen. Tot het Amerikaanse arsenaal in de financieel-economische strijd
behoort zelfs iets banaals als een sms-bombardement. De Duits-Russische CEO van de Russische Sberbank onthulde dat zijn bank eind 2014 bijna onderuit was gegaan doordat duizenden klanten, op de dag dat
de roebel crashte, opeens een sms ontvingen met het advies al hun geld van hun rekening te halen omdat
de bank dreigde om te vallen. Rusland reageerde op deze stroom van ‘aanvallen’ door een monsterverbond
met China te sluiten. China’s steun voor Rusland komt doordat China maar al te goed beseft dat het ‘t
volgende slachtoffer van de VS zou kunnen zijn.
Zelfs de oorlogen in het Midden-Oosten worden uitgevochten om de positie van de dollar te ondersteunen.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zakenverklaarde in augustus 2015 dat het niet-instemmen van
het Amerikaanse congres met de Iran-deal zou kunnen leiden tot een versneld einde van het dollar tijdperk.
In Duitsland beginnen ze nu in te zien dat de Amerikaanse sancties tegen Rusland vooral Europa treffen. De
door de VS veroorzaakte chaos in Libië, Irak en Syrië leidt tot een Europees vluchtelingenprobleem. Het
leitmotiv? De VS sterker en de rest zwakker, lijkt het.
Dit is een bewerkte versie van het gereviseerde boek van Willem Middelkoop,The Big Reset, dat in
september verschijnt.
Mysterieuze wolk boven Costa Rica: ‘teken van God’
Door Chantal Caes - zaterdag 19 september 2015,
e
Op 15 september, de dag dat Costa Rica zijn 194 Dag van de
Onafhankelijkheid vierde, verscheen een mysterieuze lichtgevende
wolk aan de hemel. De iriserende wolk had een halo van levendige
kleuren, die veroorzaakt werd door het licht van de zon, dat werd
gebroken door kleine waterdruppeltjes of ijskristallen.
Het fenomeen was te zien in verschillende steden van het land, waaronder Escazu, San Jose, Parrita, Pavas
en Hatillo. Een omstander beschreef het fenomeen als ‘het einde der tijden’ en filmde de spectaculaire wolk
in Ezcazu, een stad in het midden van het land. Zij zei: ‘Ik heb nog nooit zoiets gezien … Het is als een
teken van God. Het lijkt net alsof hij ieder moment kan nederdalen.’
Wetenschappers vinden het een prachtig fenomeen. ’Schitterend, het ziet er heel bijzonder uit. Ik heb een
wolk nog nooit op deze manier gezien’, zegt klimaatdeskundige professor Harm Jonker van de TU Delft in
het AD.
https://youtu.be/jAcAMfwBRZY
http://www.welingelichtekringen.nl/natuur-en-milieu/499584/mysterieuze-wolk-boven-costa-rica-teken-vangod.html
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De werkelijke oorzaak van het vluchtelingenprobleem
Volgens uitlatingen van de voormalig Finse president Athisaari is er
door Rusland drie jaar geleden al een voorstel gedaan tot het
aftreden van de Syrische president Assad.
Het Westen onder aanvoering van Amerika heeft dit volledig naast
zich neergelegd en het gevolg daarvan zijn tienduizenden doden en
miljoenen vluchtelingen.
Poetin zou Poetin niet zijn als hij niet weer een onverwachte zet zou
doen. Dit keer wil hij direct overleg met de Amerikanen over de
situatie in Syrië. Een logische stap om de problemen in dat land te
tackelen.
Rusland wil op militair niveau met de Verenigde Staten (VS) in gesprek over de situatie in Syrië. Dat heeft de
Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry woensdag gezegd.
Kerry liet verder weten dat hij het voorstel van zijn Russisch ambtgenoot Sergei Lavrov heeft voorgelegd aan
het Witte Huis en het Pentagon. Het overleg moet de VS opheldering geven over de Russische intenties in
Syrië en manieren om het conflict aan te pakken.
Poetin is volgende week toch in New York voor de VN vergadering en dus een man tot man gesprek met
Obama zou dan mooi uitkomen.
Obama en het Pentagon hebben het een beetje zwaar op dit moment. Het allerlaatste dat ze willen is dat
Poetin roet in het eten gaat gooien door een of andere vredesdeal voor te stellen.
Ze hebben tenslotte niet voor niets ISIS in het leven geroepen en Assad moet nu eindelijk eens de weg vrij
te maken voor de gaspijplijn uit Quatar.
Afgelopen dinsdag verscheen het volgende bericht bij NBC News:
Met de bevestiging dat er zich ook Amerikaanse troepen in Syrië bevinden die de Koerden helpen in de strijd
tegen ISIS viel het hele Amerikaanse politieke spel in duigen. Niet dat er geen Amerikaanse troepen zijn in
Syrië. Uiteraard zijn die daar aanwezig, maar het is allemaal een
kwestie van PR strategie.
Wie zal als eerste verantwoordelijkheid nemen voor de komende
escalatie en wie zal de schuld krijgen wanneer het zogenaamde
“worst case” scenario zich zal ontwikkelen?
Als Amerika zou toegeven ze de troepen hebben op Syrisch
grondgebied dan zou ook Rusland kunnen toegeven dat ze troepen
hebben in Syrië, alleen om ISIS te bestrijden uiteraard en niet om
hun energiebelangen te verdedigen.
En zo werden er na het nieuwsbericht van NBC door een aantal kenners al weddenschappen afgesloten
over hoe lang het zou duren voordat er een ontkenning van het Pentagon zou komen. En die kwam er
binnen vier uur na het “breaking news” van NBC.
Daarmee blijft de situatie bestaan dat zowel Amerika als Rusland formeel ontkennen dat ze troepen in Syrië
hebben terwijl dat wel degelijk het geval is. Dan verschijnt er in de
Engelse Guardian ook nog eens een artikelwaardoor duidelijk wordt
waar de werkelijke oorzaak ligt van de enorme vluchtelingenstroom.
Volgens de voormalig Finse president Martii Ahtissari lag er drie jaar
geleden al een voorstel op tafel van Rusland. Daarin werd aangeven
dat de Syrische president Assad bereid was om af te treden wanneer
er vredesonderhandelingen zouden worden gestart met de oppositie.
Het plan van Rusland was een drie stappenplan waar het aftreden
van Assad een essentiëel onderdeel binnen vormde.
Het Westen onder aanvoering van Amerika besloot echter dit voorstel
in 2012 naast zich neer te leggen en de gevolgen daarvan hebben
we kunnen zien.
Sinds die tijd zijn er tienduizenden mensen onnodig om het leven
gekomen en zijn letterlijk miljoenen mensen van huis en haard
verdwenen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9772:de-werkelijke-oorzaak-van-hetvluchtelingenprobleem&catid=37:wereld&Itemid=50
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Jezuietenpaus doet greep naar wereldmacht (video)
Na honderden jaren van voorbereiding, is het bijna zover en staan de
Jezuïeten in het Vaticaan klaar om de wereld te onderwerpen.
De reis van de huidige paus naar Amerika zal dan ook een
historische worden en de volgende stap naar het rijk van satan.
De aankomende weken zullen allesbepalend worden voor de
toekomst van onze wereld. Tijdens de algemene vergadering van de
Verenigde Naties zal voor het eerst echt fysiek een begin worden
gemaakt met de nieuwe wereldregering.
Een wereldregering die grotendeels onder controle en supervisie van
de Jezuïeten tot stand zal komen. Het is dan ook niet voor niets dat de eerste Jezuïetenpaus zijn opwachting
gaat maken bij de VN.
De timing is perfect want overal op de wereld heerst totale chaos. De financiële markten, het Midden
Oosten, het onhoudbare vluchtelingenprobleem, de dreiging van terroristen en een planeet die volgens
“experts” ten onder gaat aan de door de mens veroorzaakte opwarming, overal heerst angst en chaos en
iedereen wil een oplossing.
Dit alles is het resultaat van honderden jaren van plannen en manipuleren door de machtigste organisatie op
deze aarde, de Jezuïeten.
Zij zijn de ultieme verbinding met satan en de nieuwe wereldregering die men voor ogen heeft, zal dan
ookLucifer als lichtend voorbeeld hebben. Nu de Jezuïeten ook de macht in het Vaticaan in handen hebben
en de chaos in de wereld naar een hoogtepunt gaat, staat niets hen meer in de weg om nu ook de ultieme
stap te maken.
Iemand die de historie en de duistere zaken van het Vaticaan door en door kent, is auteur en onderzoeker
Leo Zagami.
In de onderstaande video waarin Zagami in Rome uitgebreid praat met Alex Jones is te horen dat de
voorlaatste paus, Ratzinger, echt niet vrijwillig het veld heeft geruimd.
Degene die dit allemaal heeft bekokstoofd is kardinaal en Jezuïet Carlo Martini. De manier waarop dit is
bewerkstelligd is de manier waarop alle katholieke priesters worden gechanteerd.
Aangezien het merendeel zich bezighoudt met pedofilie en satanisme is het uiteraard niet zo moeilijk voor
een doorgewinterde Jezuïet om te zorgen dat Ratzinger verdwijnt.
Het zal al helemaal geen toeval zijn geweest dat op het moment dat
deze paus, Benedictus XVI, zijn aftreden bekendmaakte, de bliksem
insloeg op de St. Pieter. Iets waar Zagami heel duidelijk over is, zijn
de nauwe banden die Martini had met Israël. Het land waar hij na zijn
dood begraven wilde worden.
Wat er in feite is gebeurd, is dat de katholieke kerk is geïnfiltreerd en
overgenomen door Jezuïeten, Vrijmetselaars, Zionisten en
satanisten. Dit betekent het einde van de kerk zoals die altijd heeft
bestaan en daarom heeft Zagami ook een boek geschreven met de
titel Paus Franciscus, de laatste paus? Zoals wij al jaren geleden
schreven:
Vanaf 1963 hoort ook het Vaticaan officieel bij de club van Satan. Dit
is bekend geworden door een inmiddels overleden Jezuïeten priester
Father Malachi Martin die een boek schreef over deze gebeurtenis.
Malachi Martin, ex-Jezuïet, priester en insider van het Vaticaan,
schrijft in zijn boek “Windswept House: a Vatican Novel” dat er in
1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter basiliek te
Rome. Tijdens deze gebeurtenis met de naam “Het op de troon
plaatsen van de gevallen aartsengel Lucifer” werd satan formeel op
de troon geplaatst in het Vaticaan. Gelijktijdig werden er in Amerika
rituelen gehouden om deze “troonsbestijging” te bekrachtigen. Paus Paulus de Zesde, die van 1963 tot 1978
in funktie was, zou ooit hebben gezegd: “De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar”,
waarmee hij doelde op het satanische ritueel. En hij kon het weten, gekozen een week vóór het ritueel...
De Kerk heeft zich in het geheim dus officieel onder de macht van Satan gesteld. Was zij voor 1963 al een
occult bolwerk, na het ritueel is het met het Vaticaan volkomen de demonische kant opgegaan. Helaas
weten vele oprechte priesters, bisschoppen en katholieken hier niets vanaf. Toch doet dat niets af aan het
feit dat ze momenteel vastzitten in een occult bolwerk dat een sleutelrol speelt in de komende Nieuwe
Wereld Orde.
Die tijd is nu gekomen want deze maand zal men de geboorte zien van de nieuwe wereldregering.
https://youtu.be/fc99vUS_PZE
David Rockefeller zelf aan het woord over 23 september: https://www.youtube.com/watch?v=OxPYa5mVlYU
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Olie voor immigratie
Pamela Hemelrijk, 18 december 2005
Op gevaar af dat u uw buik inmiddels boordevol heeft van gezeik over de
multiculturele samenleving, wil ik u toch iets vertellen wat u nog niet weet.
Namelijk dat de massale moslim-immigratie naar West-Europa niet zomaar uit de
lucht is komen vallen. Zij is een rechtstreeks gevolg van een Europese richtlijn, die
in 1975 geruisloos is bekokstoofd. Aanleiding was de oliecrisis van 1973. Uit angst dat de oliekraan
voorgoed dicht zou gaan, is toen op Europees niveau besloten om een “Euro-Arabische Dialoog” op gang te
brengen met de OPEC-landen. Deze EAD kreeg een permanent hoofdkwartier in Parijs, en organiseerde
overal ter wereld congressen, waar afgevaardigden van de toenmalige EEG zich beijverden om de
Arabische olieboeren te vriend te houden.
In juni 1975 rolde daar een convenant uit, waarvan wij nu met z’n allen nog steeds de zure vruchten plukken:
200 zaakgelastigden namen in Straatsburg, met algemene stemmen, een resolutie aan. Uit naam van de
hele toenmalige Europese gemeenschap. Het was een tijd van moordende consensus: in heel West-Europa
waren toen sociaal-democraten aan de macht, en van oppositie was nauwelijks sprake. De geestelijke vader
van de tekst, de Belg Tijl De Declercq, mocht dan een christen-democraat zijn, hij was ook zo links als een
deur, en een warm voorstander van totalitarisme. Hij ijverde bijvoorbeeld ook driftig voor innige
vriendschapsbanden met de Sovjet-Unie. Het is deze Resolutie van Straatsburg (onthoud die naam!)
waarvoor Pim en Theo met hun leven hebben geboet, zou je kunnen zeggen.
In het document belooft de EEG om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen, en de
nieuwkomers ruim baan te geven om hun cultuur naar Europa te exporteren. De tekst benadrukt “de grote
verrijking, die het Arabisch cultuurgoed ons te bieden heeft, vooral op het gebied van normen en waarden”,
en draagt de lidstaten op om aan de verspreiding “de hoogste prioriteit” te geven. De pers moet worden
ingeschakeld “om een gunstig klimaat te scheppen voor de immigranten”, en de academische wereld moet
worden gemotiveerd “om de nadruk te leggen op de positieve bijdrage van de Arabische cultuur aan de
ontwikkeling van Europa”. Geld moet worden uitgetrokken om de oprichting van moskeeën, Islamscholen,
centra voor Arabische cultuur en wetenschappelijke instituten ter bestudering van de Islam te stimuleren. Het
staat allemaal zwart op wit. Sinds 1975. Dankzij ons onvolprezen Europarlement.
Verrek, nou begrijp ik ineens waarom Wouter Bos van mening is dat er “meer moskeeën bijgebouwd moeten
worden”! Geen wonder dat Samir A. steeds wordt vrijgelaten: als er iemand bezig is de Arabische way of life
te exporteren is hij het wel, geef toe, en wij hebben zwart op wit beloofd daaraan de hoogste prioriteit te
geven! Het verklaart ook waarom zelfs Beberkindertjes hier – voor het eerst van hun leven – Arabische les
kregen, bij wijze van “onderwijs in eigen taal”. Andere smaken hadden we namelijk niet.
Het verklaart ook waarom er hier te lande al tien jaar een literatuurprijs bestaat, waarvoor uitsluitend auteurs
met een Marokkaanse of Arabische achtergrond in aanmerking komen. De “El-Hizra-prijs” heet dat ding, en
hij wordt gefinancierd door het Rijk. Als je hem wint wordt je manuscript op staatskosten uitgegeven, en je
krijgt een geldbedrag. Alles is welkom, ook song- en rapteksten, mits het maar door Marokkanen of
Arabieren is vervaardigd. Zelfs als je Nederlands niet machtig bent is dat geen bezwaar: dan lever je je
proza gewoon in het Arabisch of Tamazight in. Sinds 1992 zijn er zo 70 auteurs bekroond. Het is dit “steuntje
in de rug”, zoals de El Hizra website het uitdrukt, waaraan schrijvers als Abdelkader Benali, Khalid Boudou
en Mohammed Benzakour hun carrière danken. Met name Benzakour bleek al spoedig een kat in een zak te
zijn: medio 2001 werd hij er bij de Volkskrant als columnist uitgegooid wegens plagiaat. Maar sindsdien heeft
hij er zowaar alweer twee nieuwe prijzen bijgekregen: de Zilveren Zebra 2001 - “wegens zijn opvallende, in
enkele jaren opgebouwde oeuvre” (zeer opvallend, zegt u dat wel) - en de Journalisten Vredesprijs 2005.
Plagiaat of niet, de verbreiding van het Arabisch cultuurgoed krijgt hier inderdaad de hoogste prioriteit, dat is
een ding wat zeker is. Nederland is nou eenmaal altijd het braafste jongetje van de klas geweest als het op
Europese richtlijnen aankwam. Jarenlang heb ik me afgevraagd hoe het mogelijk was dat onze autoriteiten,
zonder uitzondering, allemaal letterlijk dezelfde zoetsappige cliché’s bezigden als het over moslimimmigratie ging. Niet alleen hier, maar in heel West-Europa! Nooit eerder, zelfs niet toen half Suriname naar
de Bijlmer verkaste, had ik er eentje horen lullen over “onderwijs met behoud van eigen taal en cultuur”, of
“verrijking van de samenleving”. En nu deden ze het ineens allemáál! Ze leken wel gehypnotiseerd!
Maar nu begrijp ik het: ze voeren al 30 jaar gehoorzaam de Resolutie van Straatsburg uit! Het is Europees
beleid! Oil voor Immigration, als het ware! Voor zover ik nog niet Islamofoob was, ben ik het nu. Eurofoob
was ik al lang, en terecht, dat blijkt maar weer. Heer ontferm u over ons, en over de zelfmoordmaniakken in
ons Europarlement. (Voor wie geïnteresseerd is in bronnen: lees “Eurabia, The Euro-Arab Axis” van de
schrijfster Bat Ye’or (Uitg. Associated University Presses, Cranbury, New Jersey, ISBN 0-8386-4077). Het is
zo goed gedocumenteerd met registers en voetnoten dat het voor de leek bijna onleesbaar is. Verder heeft
Oriana Fallaci erover geschreven (in “De Kracht van de Rede”, als ik me niet vergis), en wie op Google “Tijl
Declercq” intikt, kan ook zijn hart ophalen.)
http://www.meervrijheid.nl/?pagina=1391
http://fubarfubar.blogspot.nl/2012/12/olie-voor-immigratie-de-resolutie-van.html
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Gaddafi’s grimmige voorspelling komt uit: Europa zal worden overspoeld door vluchtelingen
Robin de Boer 19 september 2015
De miljoenen vluchtelingen die Europa binnenstromen komen voor westerse politici als een verrassing. Dat
zou niet het geval zijn geweest als het Westen had geluisterd naar de Libische leider Muammar Gaddafi.
Een aantal van deze vluchtelingen zou niet op zoek zijn naar een toevluchtsoord in Europa als hun huis niet
was vernietigd als gevolg van het kortzichtige, agressieve westerse beleid.
In maart 2011 waarschuwde Gaddafi dat Europa zonder een verenigd en stabiel Libië geen vat zou kunnen
krijgen op de talloze migranten uit Afrika en het Midden-Oosten. In tegenstelling tot westerse leiders begreep
hij kennelijk dat miljoenen naar Europa zouden vluchten als Tripoli zou vallen.
Zee van chaos
“Miljoenen zwarten kunnen de oversteek maken naar Frankrijk en Italië,” vertelde hij aan France 24. “Libië
speelt een belangrijke rol bij de veiligheid in het Middellandse Zeegebied.”
Gaddafi’s zoon Saif, die de doodstraf heeft gekregen, zei in hetzelfde interview: “Libië wordt mogelijk het
Somalië van Noord-Afrika, van het Middellandse Zeegebied. Je zult piraten gaan zien in Sicilië, op Kreta en
op Lampedusa. Er zullen miljoenen illegale immigranten komen. De terreur komt steeds dichterbij,” zei hij.
Kolonel Gaddafi zei: “Het Middellandse Zeegebied zal veranderen in een zee van chaos.”
Niemand luisterde naar hem. Het Westen besloot het land te bombarderen om hem af te zetten. En wat is er
van Libië geworden? Het land wordt uit elkaar getrokken door rivaliserende facties en radicalen.
Zoals Gaddafi voorspelde is het Middellandse Zeegebied veranderd in een zee van chaos. Duizenden
vluchtelingen proberen in gammele bootjes de kust van Italië te bereiken. Voor velen is het de laatste reis
die ze ooit zullen maken.
De Arabische Lente, ondersteund door het Westen, en de militaire interventies in het Midden-Oosten onder
leiding van Amerika, worden gezien als de belangrijkste oorzaken van de exodus. Als de westerse landen de
echte oorzaken van de overweldigende instroom van migranten niet onder ogen zien, zullen steeds meer
mensen worden gedwongen om met gevaar voor eigen leven hun land te verlaten en elders een veilig
heenkomen te zoeken.
[Sputniknews] - https://youtu.be/VZZvPlGCt_8
http://www.ninefornews.nl/gaddafis-grimmige-voorspelling-komt-uit-europa-zal-worden-overspoeld-doorvluchtelingen/

Insider verklapt wat er werkelijk op de maan gebeurt
Robin de Boer 17 september 2015
Onlangs liet Rusland weten een onderzoek te willen
instellen naar de Amerikaanse maanlandingen. De
Russische krant Izvestia meldde dat het onderzoek moet
onthullen waarom opnames van de landingen en een steen van de eerste maanlanding in 1969 zijn
verdwenen.
De Amerikaanse plasmafysicus John Brandenburg werkte in 1994 mee aan de maanmissie met ruimtesonde
Clementine (pdf, pagina 16). Tijdens de missie werd water gevonden bij de polen van de maan.
Brandenburg heeft een aantal opmerkelijke uitspraken gedaan. “Het ging om een verkenningsmissie waarbij
moest worden achterhaald of iemand zonder ons medeweten bases op de maan bouwde,” zei hij. “Werden
deze bases uitgebreid?”
Na de missie werden de foto’s geanalyseerd door een team van het Amerikaanse ministerie van Defensie.
“Ze hielden zich afzijdig en deden hun werk. Wij kregen te horen dat we ze niet mochten storen,” aldus
Brandenburg.
Toen ruimtesonde Clementine het maanoppervlak in kaart bracht, vermoedde hij dat er een buitenaardse
aanwezigheid was op de maan. “Van alle foto’s van de maan die mogelijke structuren laten zien, vind ik een
foto met een rechtlijnige structuur met een doorsnee van enkele kilometers nog het meest indrukwekkend,”
aldus Brandenburg. “Het leek om een bouwwerk te gaan en hoorde daar niet te zijn. Ik kom uit de wereld
van de ruimtedefensie en om zulke structuren op de maan maak ik me zorgen omdat ze niet van ons zijn.
Het is niet mogelijk dat wij zoiets hebben gebouwd. Het betekent dat daar iemand anders bezig is.”
De fysicus zei verder:
We wisten dat het mogelijk was dat er een bepaalde buitenaardse aanwezigheid was bij de aarde. Ik zat in
een ruimte met gepensioneerde generaals en admiraals en we keken naar iets wat op een vuurgevecht in de
ruimte leek. De hoogste generaal keek me aan en zei: “Waar komen ze vandaan denk je?” Ik zei daarop:
“Geen idee, ik heb gehoord dat ze van een plek op 40 lichtjaar komen.”
[Collective-evolution]
http://www.ninefornews.nl/insider-verklapt-wat-er-werkelijk-op-de-maan-gebeurt/
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Deze meedogenloos eerlijke tekenfilm over complotten werd slechts één keer op tv uitgezonden
Robin de Boer 18 september 2015
Het komt niet vaak voor dat de mainstream media echt eerlijk zijn. In de wereld van de media wordt veel
geld verdiend en ze hebben een grote invloed op ons leven.
Kritische geluiden
In de Verenigde Staten is meer dan 90 procent van alle media in handen van slechts zes bedrijven. De baas
van één van die bedrijven, Rupert Murdoch, kocht onlangs nog de mediadivisie van National Geographic op
voor 647 miljoen euro. Kritische geluiden hoor je zelden, maar zo heel af en toe komt de waarheid naar
buiten.
In 1998 maakte Robert Smigel een korte tekenfilm voor TV Funhouse, een onderdeel van de wekelijkse tvshow Saturday Night Live op de Amerikaanse zender NBC. Het filmpje van 2,5 minuut heet Conspiracy
Theory Rock en is een parodie op het Amerikaanse onderwijsprogramma School House Rock uit de jaren
zeventig en tachtig.
JFK
Dit stukje antipropaganda onthult de waarheid over mediacensuur, oorlog en verkiezingen. Zelfs de moord
op JFK komt aan bod. Velen vermoeden dat Conspiracy Theory Rock werd verboden omdat de bazen van
NBC, General Electric en andere grote corporaties daartoe opdracht hadden gegeven. De tekenfilm werd
slechts één keer uitgezonden. Volgens de officiële verklaring werd het filmpje geschrapt omdat het ‘niet
grappig was’.
Het meedogenloos eerlijke filmpje werpt licht op de incestueuze relatie tussen de media, politiek en het
profiteren van oorlog.
[Waking Times] - https://youtu.be/z3JLKw0q4kY
http://www.ninefornews.nl/deze-meedogenloos-eerlijke-tekenfilm-over-complotten-werd-slechts-een-keer-optv-uitgezonden/

Syrië-strategie Poetin werkt fantastisch
Amerika staat met de mond vol tanden na de actie van Poetin om ISIS in Syrië te gaan bestrijden.
Ook mainstream-land begint langzaam de strategie van Poetin te waarderen en hotlips, minister van
defensie, Hennis-Plasschaert is volledig de weg kwijt.
Het is te hopen dat ons land nooit echt betrokken raakt bij een oorlog met iemand zoals Jeanine HennisPlasschaert aan het roer.
Tegen de tijd dat zij in de gaten heeft hoe de vork in de steel zit, hoeft het al niet meer en is Nederland op
alle fronten verslagen.
Amerika is wat Syrië betreft ongeveer schaakmat gezet en zal ongetwijfeld het opruimen van ISIS in dat land
aan de Russen overlaten. Al die ontwikkelingen zijn klaarblijkelijk aan Jeanine voorbij gegaan want zij wil
gaan bombarderen.
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie denkt dat het niet lang meer duurt voordat het kabinet
besluit dat Nederland gaat deelnemen aan bombardementen in Syrië.
Dat zei ze zondag in het televisieprogramma Buitenhof. "Er zijn een aantal aspecten die ertoe doen.
Bijvoorbeeld volgende week maandag, meen ik, vindt de algemene vergadering van de Verenigde Naties
plaats. Dat zijn momenten die ertoe doen om nog nader van gedachten te wisselen. Dus ik verwacht heel
eerlijk gezegd dat het niet al te lang meer duurt", zei ze.
Steeds meer mensen beginnen wakker te worden en in te zien dat Rusland bezig is met de enige juiste
oplossing voor Syrië, zoals ook voormalig Amerikaanse presidentskandidaat Patrick Buchanan. Hij werd
uiteindelijk niet genomineerd, maar diende wel als adviseur van presidenten zoals Richard Nixon, Gerald
Ford en Ronald Reagan. Een echt doorgewinterde conservatieve Amerikaan.
Hij schrijft onder andere het volgende:
Wat Vladimir Poetin doet in Syrië klinkt heel wat logischer dan wat Barack Obama en John Kerry uitspoken
met Syrië.
De Russen vliegen naar het land met transportvliegtuigen volgeladen met tanks en troepen naar een
luchtmachtbasis bij de kuststad Latakia om een bevoorradingslijn neer te zetten die ervoor zorgt dat er een
gestage stroom wapens en munitie naar het Syrische leger gaat.
De Syrische president Assad is zijn halve land kwijt aan ISIS en het Nusra front, een afscheiding van Al
Qaida.
Poetin is zich er van bewust dat wanneer Syrië valt, Rusland hun steunpunt in het Middellandse Zeegebied
kwijtraakt. Dat ISIS en Al Qaida zullen opduiken in Damascus en de moslimterroristen hun grootste
overwinning hebben behaald.
Heeft hij dat mis?
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Winston Churchill zei in 1939 over Rusland, “Ik kan onmogelijk de acties van Rusland voorspellen. Ze zijn
een raadsel, verpakt in een mysterie binnenin een enigma. Misschien is dat echter de sleutel en het
nationale belang van Rusland.
Precies. Poetin heeft het nationale belang van Rusland voor ogen.
En wat denken wij Amerikanen? Wie zal er eindigen in Damascus als Assad valt? Een ineenstorting van dat
regime zou ervoor zorgen dat de terroristen overnemen, dat er duizenden Alawieten en christenen zullen
worden vermoord en dat er miljoenen meer mensen het land zullen ontvluchten naar Jordanië, Libanon en
Turkije om dan vervolgens richting Europa te trekken.
Poetin wil dat voorkomen. Willen wij dat ook niet?
Waarom slaan wij dan zijn aanbod om met ons samen te werken af?
Zijn we nog steeds zo gepikeerd dat omdat toen wij hielpen het pro Russische regiem in Oekraïne omver te
werpen, hij daarop antwoordde door de Krim in te lijven?
Leg dat naast je neer.
Het is begrijpelijk dat er spanningen zijn tussen de twee militaire grootmachten. Toch hebben wij beiden er
een aanzienlijk belang bij om een oorlog met elkaar te voorkomen en een gezamenlijk belang om ISIS te
verslaan.
Als we het bij dat gemeenschappelijke belang houden in plaats van met een soort reflectieve Russofobie die
in de verschillende denktanks wordt omschreven als “gedachten”, te antwoorden, dan zouden wij toch in
zeker in staat moeten zijn om samen te werken in Syrië.
Inderdaad, het probleem in Syrië ligt niet zozeer bij de Russen, Iran, Hezbollah of Assad. Zij zien allemaal de
oorlog in Syrië terecht als een gevecht tot het einde tegen de Soenitische jihadisten.
Ons probleem is dat wij onze vrienden, de Turken, de Israëliërs, de Saoedi’s en de Golf Arabieren ons
hebben laten overtuigen dat er geen overwinning op ISIS kan worden behaald tenzij wij Assad afzetten.
Zij vertellen ons dat wanneer wij eenmaal Assad kwijt zijn er een geweldig grote coalitie kan worden opgezet
samen met Arabieren en Turken om naar binnen te marcheren en ISIS te vernietigen.
Dit is neocon onzin.
Zij die ons dit advies geven, horen bij dezelfde club die ons wijsmaakte dat Irak een model zou worden voor
democratie in het Midden Oosten. Alles wat daarvoor nodig was, was dat Saddam Hoessein zou verdwijnen
en iets dergelijks in Syrië waar het einde van Gaddafi het begin zou betekenen van een pro Westers Lybië.
Wat is de wrede werkelijkheid in deze burgeroorlog in Syrië die al 250.000 levens heeft gekost en de helft
van de bevolking vluchteling heeft gemaakt, waarvan vier miljoen het land zijn ontvlucht?
Naar alle waarschijnlijkheid zal Syrië na vier jaar oorlog nooit meer de oude originele grenzen terugkrijgen.
Een scheiding lijkt onvermijdelijk.
En hoewel Assad misschien nog een tijdje zal overleven, zijn de dagen dat zijn familie heerste over Syrië
geteld.
Toch is het in het belang van Amerika dat Assad niet verdwijnt. Zijn val zou de demoralisatie en
ineenstorting van zijn leger betekenen, waardoor er geen sterke militaire macht meer staat tussen ISIS en
Damascus.
Los daarvan, als Assad nu valt dan zullen de pro Amerikaanse rebellen daar geen voordeel van hebben.
Bovendien zijn deze er nog nauwelijks.
De overwinnaar zal ISIS zijn en het Nusra front die het grootste deel van Syrië zullen controleren.
In dat geval zou Syrië heel snel de basis worden van ISIS die vanuit daar hun strijd om Bagdad zullen
voortzetten. Niet alleen dat, ze zullen ook aanslagen tegen Amerika voorbereiden en deze over de hele
wereld uitvoeren.
Voorspelling: Als Assad valt en ISIS komt in Damascus aan de macht dan zal er hard worden geroepen om
het Amerikaanse leger te sturen voor een invasie in Syrië om ISIS te verdrijven.
Poetin heeft gelijk om ISIS vijand nummer één te maken en niet Assad”.
Tot zover Pat Buchanan.
Het bovenstaande commentaar laat duidelijk zien dat, hoewel Buchanan niet weet dat ISIS een eigen creatie
is van Amerika en Israël of wél maar dat niet laat merken, hij het eens is met de strategie en acties van
Poetin in Syrië.
Bron: Pat Buchanan
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9782:syrie-strategie-poetin-werktfantastisch&catid=37:wereld&Itemid=50
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16 oorlogssimulaties Pentagon met zelfde uitkomst: NAVO verliest oorlog van Rusland
Dat was even flink slikken voor de Westerse topmilitairen, want van
de voormalige superioriteit van de NAVO is namelijk niets meer over.
Sterker nog: een oorlog met Rusland in Europa zal altijd worden
verloren. (Afbeelding: Russische tanks)
In de zomer van vorig jaar, kort nadat de 23 jaar eerder in het archief
opgeborgen oorlogsplannen tegen Rusland waren afgestoft, hield het
Pentagon naar aanleiding van de crisis rond De Krim in totaal 16
oorlogssimulaties om te zien of de NAVO in staat zou zijn om de
Baltische staten in Oost Europa te verdedigen, mocht het tot een
gewapend treffen met Rusland komen. Na afloop keerden de topmilitairen van het Westerse
bondgenootschap depressief naar huis terug, want de uitkomst van alle 16 verschillende scenario’s was
steeds dezelfde: de NAVO zal zo’n oorlog verliezen van het in alle opzichten twee keer zo sterke Rusland.
‘We hebben simpelweg niet genoeg kracht in Europa,’ stelde David Ochmanek, Amerikaans vice-assistent
minister van Defensie. Dat komt volgens hem omdat oorlog met Rusland tot een paar jaar geleden als
volkomen achterhaald werd beschouwd. De Russen integreerden immers steeds meer met de Westerse
wereld – althans, dat was de heersende gedachte. ‘Als je het leger vijf jaar geleden had gevraagd naar waar
ze mee bezig waren, dan zouden ze ‘terrorisme, terrorisme, terrorisme – en China’ hebben gezegd.’
De Amerikanen hadden tijdens de Koude Oorlog zo’n 300.000 manschappen in Europa gelegerd. Daar zijn
er nog maar 30.000 van overgebleven. Omdat ook de Europese landen fors bezuinigden op defensie, is de
NAVO anno 2015 nauwelijks meer dan een tandeloze tijger geworden.
De Krim aanleiding voor nieuwe analyse
Nadat de bewoners van de Oekraïense Krim zich in een referendum vrijwel unaniem uitspraken voor
aansluiting bij Rusland –in het Westen valselijk een ‘staatsgreep’, een ‘bezetting’ of zelfs ‘invasie’ genoemdwerd Ochmanek in juni 2014 door de luchtmacht benaderd voor een nieuwe militaire analyse die zou uitgaan
van het ergste, namelijk dat de crisis in Oekraïne uiteindelijk zal leiden tot een oorlog tussen de NAVO en
Rusland.
16 simulaties met zelfde uitkomst: NAVO verliest van Rusland
Twee teams, het rode team (Rusland) en het blauwe team (de NAVO) stelden een fictief scenario op waarin
de Russen de Baltische lidstaten Estland en Letland onder grote druk zetten en van binnenuit ondermijnen
met demonstraties, opstanden en aanvallen op overheidsgebouwen, waardoor militair ingrijpen noodzakelijk
wordt. De centrale vraag: Zou de NAVO in staat zijn deze twee (kleine) landen te verdedigen?
8 verschillende teams speelden in totaal 16 oorlogssimulaties, niet alleen in het Pentagon maar ook op de
Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein in Duitsland. Alle deelnemers kregen daar zware hoofdpijn van,
omdat de uitkomst iedere keer hetzelfde was: de NAVO is niet tegen een twee keer zo grote en sterke
Russische overmacht opgewassen en zal een oorlog verliezen, zelfs als alle Amerikaanse en NAVO-troepen
in Europa zo snel mogelijk naar de Baltische staten zouden worden getransporteerd.
NAVO gaat toch door met provocaties
Ochmanek wees er onder andere op dat de Russen ‘’s werelds beste luchtafweerraketten hebben, en niet
bang zijn om zware artillerie te gebruiken’. Ondanks de schrikbare uitkomsten van deze ‘war games’ ging de
NAVO daarna gewoon door met het provoceren van Rusland door duizenden troepen en militair materieel
naar Oost Europa te verplaatsen.
Wanneer breekt Europa met oorlogskoers VS?
Europa mag daarom heel erg blij zijn dat er in het Kremlin een nuchtere en zinnige president zit die niet in de
val getrapt is die de Amerikanen voor Rusland hadden opgezet. Niettemin zal het geduld van Rusland met
Europa en de NAVO op een keer op zijn. De recente acties van de Russen in Syrië zijn een duidelijke
waarschuwing dat de rode lijn van Moskou in zicht is gekomen. Het is nu de grote vraag of men in Brussel
en andere Europese hoofdsteden tijdig bij zinnen komt en eindelijk breekt met de agressieve anti-Russische
oorlogskoers van de VS.
Xander - (1) Foreign Policy (via Zero Hedge)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/16-oorlogssimulaties-Pentagon-met-zelfde-uitkomst-NAVOverliest-oorlog-van-Rusland
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Ook CERN volledig onder controle Jezuieten (video)
Wanneer je beseft dat CERN volledig onder controle staat van een
satanische club en bizarre experimenten gaat uitvoeren dan is dat
voor de meesten wel even slikken.
Zeker als blijkt dat er ook een verband is tussen CERN en de oranjes
bij ons op de Nederlandse troon.
Je hebt twee soorten vaderlandse geschiedenis; de officiële zoals
men graag wil dat je die gelooft en de echtedie je vindt door zaken
met elkaar in verband te brengen.
Als je kijkt in Wikipedia bij de allereerste koning van Oranje, Willem I, dan zie je het volgende:
Op 16 maart 1815 riep hij zichzelf uit tot koning der Verenigde Nederlanden en hertog van Luxemburg,
waarna hij op 21 september 1815 in Brussel werd ingehuldigd als Koning Willem I.
Niets en zeker niet zoiets, gebeurt zomaar en er zal in de achtergrond gerust het nodige gekonkel hebben
plaatsgevonden om deze Oranje op de Nederlandse troon te krijgen.
Inmiddels is ook steeds duidelijker dat helemaal niets gebeurt zonder goedkeuring van de geheime
genootschappen die door Rome (de Jezuïeten/het Vaticaan of soms een combinatie van beiden) worden
gecontroleerd.
Dat de kroning van Willem I met goedkeuring en instemming van Rome tot stand kwam, blijkt ook uit het
volgende:
De Orde van de Nederlandse Leeuw is een van de oudste en hoogste Nederlandse civiele orden en werd op
29 september 1815 door koning Willem I ingesteld.
Het is dan ook absoluut geen toeval dat deze orde in het leven werd geroepen in hetzelfde jaar dat Willem I
op de troon kwam.
Het wapen bestaat grotendeels uit het Maltezer Kruis, een symbool dat we ook tegenkomen bij beroemde
ordes zoals de Knights of Malta (met soms onverwachte leden). De eed voor de ridders van de Knights of
Malta is weer gebaseerd op de vreselijke eed van de Jezuïeten en zo zie je weer een verband met de
geheime ordes van Rome. Waar het dus alle schijn van heeft, is dat Willem I werd gekroond tot koning van
Nederland in opdracht van Rome. Als blijk van zijn trouw en onderdanigheid aan datzelfde Rome richt deze
kersverse koning in hetzelfde jaar dat hij de troon bestijgt een orde op die ook onder controle van Rome
staat. Dit wordt uiteraard niet publiekelijk bekendgemaakt, maar zoals te doen gebruikelijk verraad de
symboliek eigenlijk alles. Via deze Nederlandse orde komen we dan weer uit bij CERN waar de afgelopen
week een nieuwe voorzitter is gekozen.
In Genève is de Nederlandse hoogleraar experimentele natuurkunde Sijbrand de Jong unaniem gekozen tot
de nieuwe voorzitter van de Raad van CERN, het Europees
onderzoeksinstituut voor deeltjesfysica. De Raad is het hoogste
orgaan binnen CERN en bestaat uit afgevaardigden van de 21
lidstaten.
Dat is natuurlijk heel mooi en als je dan kijkt bij de Wikipediapagina
van Sijbrand de Jong:
Ter gelegenheid van de Nederlandse Koningsdag in april 2015 werd
hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Een bekende naamgenoot en al dan niet familie van Sijbrand was
kardinaal Johannes de Jong. Binnen de Orde van de Nederlandse
Leeuw was kardinaal De Jong die in 1955 is overleden, een
belangrijk iemand:
Kardinaal De Jong was Ridder Grootkruis in de Orde van de
Nederlandse Leeuw; deze hoogste civiele Nederlandse
onderscheiding viel behalve aan zijn opvolger kardinaal Alfrink
sindsdien vrijwel uitsluitend toe aan leden van de koninklijke familie,
staatshoofden, Willem Drees, Kofi Annan, Konrad Adenauer, Winston
Churchill, Ruud Lubbers en Joseph Luns.
Dit is het wapen van kardinaal Johannes de Jong:
Een wapen dat vrijwel identiek is aan het wapen van de huidige
Jezuïetenpaus Franciscus uit de tijd dat hij nog kardinaal was.
De vreemdsoortige UFO-hoed die in beide wapens voorkomt, is een
voorstelling van een zogenaamde Saturnushoed. Een bekend occult
satanisch symbool.
Via de Jezuïetenpaus Franciscus die als kardinaal Bergoglia heette,
komen we weer terecht bij een anderedrager van het grootkruis van
de Orde van de Nederlandse Leeuw:
Ter gelegenheid van haar huwelijk met Zijne Koninklijke Hoogheid

N I E U W S B R I E F 2 3 2 – 3 0 S E P T E M B E R 20 1 5 – P A G . 1 9

Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van
Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg is met ingang van het tijdstip van de voltrekking van het huwelijk
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van
Amsberg benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Maxima is een zeer goede bekende van Jorge Bergoglio alias Franciscus want zoals wij in een eerder artikel
schreven:
Maxima heeft voor haar verloving Bergoglio omgekocht met een half miljoen Euro om haar geboorte en
doopakte te veranderen zodat ze met Willem-Alexander kon trouwen. Blijkbaar waren deze documenten
illegaal en moest haar identiteit gewijzigd worden.
De nauwe banden tussen het Nederlandse K-huis, de huidige paus en het criminele syndicaat Ndrangheta
worden verder blootgelegd.
Deze maand wordt de intensiviteit van de experimenten bij CERN verder opgevoerd, waardoor wellicht
portalen kunnen ontstaan naar andere dimensies zoals wij al eerder schreven:
Echter sinds de opwaardering van CERN hebben sommige mensen het zweet op hun hoofd staan. Is deze
machine in staat om ons terug te werpen in tijd, back to Eden? Het angst aanjagende van CERN is dat hier
een elektromagnetisch veld wordt gegenereerd die maar liefst 100.000 keer sterker is dan die van de aarde.
Op zich is het allemaal niet echt bevorderlijk voor een goede nachtrust, maar als dat hele circus ook nog
eens onder controle staat van de machtigste satanische club op aarde dan wordt het pas echt zorgelijk.
https://youtu.be/U9GVpPsRV-Y
https://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9781:ook-cern-volledig-ondercontrole-jezuieten&catid=69:occult&Itemid=81
Paus gebruikt Illuminati handgebaar bij Amerikaans Congres (video)
Wanneer een kerkelijk leider een toespraak houdt dan verwacht je
dat deze zal beginnen met of een gebed of een verwijzing naar God
of Jezus. Wat je niet verwacht is dat een paus een satanisch
Illuminati handgebaar maakt.
Voor de miljoenen gelovigen is het een bijzondere gebeurtenis dat de
paus een bezoek brengt aan Amerika. Voor hen die wat verdergaand
op de hoogte zijn, is het een alarmerende stap naar de introductie
van de nieuwe wereldregering, uitgevoerd door wat je zou kunnen
noemen, de handlanger van satan.
Voor het oog van de wereld is hij de vriendelijke uitziende paus die
alleen maar het beste wil voor de wereld en zich inzet om politieke leiders wereldwijd ervan te overtuigen dat
we zo snel mogelijk een begin moeten maken met het redden van de planeet voordat we allemaal
geroosterd zijn als gevolg van de niet bestaande wereldwijde opwarming.
Vandaag heeft hij het Amerikaanse Congres toegesproken en uiteraard was dit een grootse gebeurtenis.
Zeker ook omdat hij de toespraak begon met een satanisch Illuminati handgebaar.
Een symbool dat bekendstaat als het satanische Illuminati OK
gebaar.
Je zou denken dat met een miljoenenpubliek dat een paus een
dergelijke toespraak zou beginnen met een kort gebed of iets
dergelijks, maar niets van dat alles. Geen enkele verwijzing naar zijn
grote baas, niets.
Ondanks dat het Vaticaan en de achterliggende Jezuïetenorde
waarschijnlijk de rijkste club op deze wereld is, vond de paus het
nodig om het Congres te wijzen op het kwaad van het geld en dat we
meer over moeten hebben voor onze medemens.
In dat kader besloot hij ook nog om de illegale immigratie nog wat verder te promoten door het Congres te
vertellen dat Amerika hun grenzen verder moet openstellen zodat de chaos daar, net zoals in Europa, nog
wat groter kan worden.
Bij zijn aankomst in Amerika gisteren liet hij al duidelijk blijken wat het doel is van zijn missie. Iets dat
helemaal helder zal worden wanneer hij de V.N. heeft toegesproken.
Paus Franciscus heeft woensdag tijdens zijn eerste rede in Washington opgeroepen de veranderingen van
het klimaat die de wereld bedreigen, aan te pakken. Daarmee ondersteunt hij initiatieven van de
Amerikaanse president Obama, die onlangs opriep de uitstoot van fossiele brandstoffen aan te pakken.
De verandering van het klimaat is niet iets om aan toekomstige generaties over te laten, zei de paus bij het
Witte Huis. Hij noemde de aanpak "een heilige verplichting om onze planeet te beschermen"
Zeker is dat wij met deze duivel in schaapskleren in de eindtijd zijn aanbeland.
Bron: Now The End Begins
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9801:paus-gebruikt-illuminatihandgebaar-bij-amerikaans-congres&catid=20:het-complot&Itemid=33
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ISIS gaat Europa uitroeien met builenpestvirus
Vergis je niet, koppensnellen is niet zo eenvoudig als het lijkt.
Het is zwaar werk en bovendien zijn er heel veel ongelovige
Europeanen bij wie het hoofd in naam van de profeet Mohammed
van het lichaam gescheiden dient te worden.
Zou het niet veel mooier zijn als je in één klap miljoenen ongelovigen
naar een andere wereld kunt helpen?
Volgens de Engelse Express heeft ISIS die manier gevonden middels
de inzet van het builenpestvirus als biowapen.
Hun bron is voormalig SAS-veteraan en tegenwoordig auteur van
spannende boeken, Chris Ryan. De reden is dat volgens hen veel
van de fictieve scenario’s die Ryan in zijn boek beschrijft inmiddels zijn uitgekomen.
Ryan zegt dat het een bekend feit is dat iedere supermacht in de wereld er een verzameling dodelijke
virussen op na houdt, inclusief de pest. Een beweging zoals ISIS zou deze in handen kunnen krijgen en
loslaten op de Westerse bevolking. Het resultaat volgens de Express zou zijn dat mensen bedekt worden
met etterende zweren en een langzame en pijnlijke dood sterven. Het schijnt dat er in een aantal
Amerikaanse staten aan de westkust builenpest is geconstateerd bij mensen en dit wordt dan aangevoerd
als ondersteunend bewijs dat het builenpestvirus in handen van ISIS een dodelijk wapen kan worden. Ryan
zegt er dan ook van overtuigd te zijn dat de mogelijkheid dat bijvoorbeeld ISIS een dergelijk wapen gaat
gebruiken, dichterbij is dan wij denken. Volgens Ryan heeft hij uitgebreid gesproken met een bevriende arts
die hem verzekerde dat het een groot probleem zou worden wanneer ISIS erin slaagt om dit virus te
bemachtigen. Wat redelijk eenvoudig wordt als je weet dat ISIS een creatie is van Amerika en Israël.
“Ze proberen iedere keer nieuwe manieren te bedenken om mensen te doden en vooral te shockeren”.
Dan wordt verder het verhaal aangehaald van een laptop die vorig jaar gevonden zou zijn in een ISIS
schuilplaats in Syrië, waarop plannen stonden om een wapen te maken van het pestvirus. De ziekte zou dan
van geïnfecteerde dieren worden afgenomen en overgebracht op mensen.
Velen kennen nog wel de verhalen over de Zwarte Dood die in de veertiende eeuw huishield in Europa
waardoor meer dan 200 miljoen mensen de dood vonden. Toen
hadden ze geen enkel geneesmiddel tegen deze ziekte.
Tegenwoordig is er (nog) antibiotica die hiertegen werkt, maar wat in
10% van de gevallen ook niet meer effectief schijnt te zijn.
Uiteraard is er weer geen enkel concreet bewijs voor al dit soort wilde
berichten. Die er uiteraard op gebaseerd zijn de bevolking nóg veel
angstiger te maken dan ze al zijn. Nog even en dan durft helemaal
niemand meer de deur uit. Gebarricadeerd in hun eigen huis met
opgespaarde voedselvoorraden en gespannen luisterend naar de
laatste berichten op de radio.
Dat is precies waar de duistere machten de bevolking graag zien. Angstig, bang en bibberend wachtend op
de oplossing van de overheid. Trap niet in dit soort wilde verhalen.
Bron: Express
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9776:isis-gaat-europa-uitroeien-metbuilenpestvirus&catid=20:het-complot&Itemid=33

Herkomst van asielzoekers valt grotendeels samen met gewapend ingrijpen westerse landen
Eurostat heeft een staatje opgesteld met de herkomst van
asielzoekers die in het tweede kwartaal 2015 asiel hebben
aangevraagd. In de top 4 staan 3 landen waar we in naam van de
veiligheid hebben ingegrepen:
Het grappige is dat onze minister van defensie, op het moment dat ze
wordt ondervraagd over de inzet van de krijgsmacht antwoordt:
De inzet van de krijgsmacht is gericht op onze vrijheid en veiligheid,
dus ook die van u, laat ik het daarbij houden.
Wat is de werkelijkheid? Heeft het ingrijpen in Afghanistan en Irak
ons vrijer en veiliger gemaakt? Of is het niet veeleer zo dat we partij
kiezen in externe conflicten? En middels de vluchtelingen stroom
deze conflicten vervolgens ook nog eens importeren?
Met dank aan we are change Rotterdam
http://www.vrijspreker.nl/wp/2015/09/herkomst-van-asielzoekers-valt-grotendeels-samen-met-gewapendingrijpen-westerse-landen/
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Syrische president Assad hoeft niet onmiddellijk weg
Het begint er aardig op te lijken dat Poetin, in ieder voorlopig,
Amerika en consorten weer schaak heeft gezet.
Nu duidelijk is dat Rusland de Syrische president Assad niet zal laten
vallen en het Kremlin nadrukkelijk aanwezig is in Syrië, lijkt het op
een herhaling van zetten zoals twee jaar geleden.
Ondanks dat Amerika openlijk blijft zeggen dat Assad moet
verdwijnen, schijnen ze nu ineens bereid te zijn om water bij de wijn
te doen.
Dat niet alleen, ook willen ze nu ineens praten over een diplomatieke
oplossing voor de voortdurende oorlogen in Syrië.
De Verenigde Staten willen toch weer op zoek naar een diplomatieke oplossing voor het conflict in Syrië.
De Amerikaanse minister John Kerry van Buitenlandse Zaken zei zaterdag tijdens een bezoek aan Londen
dat de Syrische president Bashar al-Assad weg moet, maar niet per se ''vanaf dag een''.
De VS en Rusland zijn vrijdag begonnen met gesprekken over militair samenwerken in Syrië. Het Kremlin
steunt al jaren de regering van Assad en levert ook wapens. Eerder deze week kwamen berichten naar
buiten over Russische militairen die in Syrië het regeringsleger adviseren.
Kerry zei dat Rusland en Iran Assad ervan kunnen overtuigen over oplossingen te praten. Assad heeft altijd
beweerd dat hij tegen terroristen vecht. Westerse landen geloven dat het gaat om betogers die de wapens
hebben opgepakt na het neerslaan van protesten door de regering.
Amerika en het Westen zijn dit keer wederom verslagen met hun eigen wapens. Niemand kan er wat van
zeggen wanneer Rusland besluit om ook mee te vechten tegen de Westerse creatie ISIS.
Het wordt nu uitgelegd via een commentaar in de gedrukte Telegraaf alsof Poetin deze gelegenheid
simpelweg heeft aangegrepen om weer een belangrijke rol te spelen op het wereldtoneel. Met andere
woorden, het is volgens dit propagandavod allemaal ego van Poetin c.q. Rusland.
Er wordt in de mainstream media met geen woord gerept over de werkelijke motieven zoals de unieke
energiepositie van Rusland en hun belang dat Syrië behouden blijft als bondgenoot en geen toestemming
zal geven voor de beoogde gaspijplijn.
Rusland zal in no time korte metten maken met ISIS in Syrië, daar is eenieder het wel over eens. Ook begint
het bij de meesten wel te dagen dat dit de kortste klap is om een einde te maken aan de
vluchtelingenstroom.
Waar hier in het Westen namelijk alleen maar wordt gepraat, onderneemt Rusland acties die werkelijk een
einde kunnen maken aan de eindeloze stroom vluchtelingen.
De Russen hebben een begin gemaakt met lokale hulp en een tentenkamp opgezet voor 500 vluchtelingen
in de Syrische stad Hama.
Het kamp is gebouwd op het terrein van een hippodroom, bijna in het
midden van de stad Hama en bestaat uit 25 grote tenten met bedden,
verwarming, keukens en opslagfaciliteiten.
Het is natuurlijk nog maar een druppel op de gloeiende plaat als je
bedenkt dat volgens cijfers van de VN er ongeveer 7,6 miljoen
mensen (dat is gelijk aan ongeveer de helft van volledige inwonertal
van Nederland) zijn verdreven uit hun normale woonomgeving en dat
er daarnaast nog eens 4 miljoen vluchtelingen buiten Syrië verblijven.
Met Russische steun zal het niet lang duren voordat ISIS is weggevaagd en de rust in Syrië is weer gekeerd.
Probleem is natuurlijk dat dit niet tot de planning behoort en het wachten is dan ook op de volgende poging
om Assad te verdrijven.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9777:syrische-president-assad-hoeftniet-onmiddellijk-weg&catid=37:wereld&Itemid=50
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Het is nu bevestigd: Islamitische Staat (ISIS) is een creatie van Amerika
De Islamitische Staat is net als Osama bin Laden en Al Qaida een
creatie van Amerika. Dat blijkt uit geheime documenten die zijn
vrijgegeven door de Amerikaanse militaire inlichtingendienst DIA.
Voormalig directeur van de DIA luitenant-generaal Michael T. Flynn
bevestigde het nog eens tijdens een interview met Al Jazeera.
Bouthaina Shaaban, de naaste adviseur van de Syrische president
Bashar al-Assad, zei drie jaar geleden al dat de rebellen wapens en
geld kregen van overheden die tegen het Syrische bewind waren. Ze
sprak ook van troepen die nog gevaarlijker waren dan Al Qaida. Deze
claims werden ontkend door de Verenigde Staten, Turkije en andere
landen die de rebellen steunen.
“Ik denk dat het een bewust besluit was”
In het interview gaf Flynn toe dat de extremistische opstand die uiteindelijk tot de Islamitische Staat leidde,
onderdeel was van het Amerikaanse beleid in West-Azië. Generaal Flynn zei dat er duidelijk iets niet klopte
aan het Amerikaanse beleid omdat het aantal terreurgroepen was verdubbeld.
Hij zei dat de oorlog had geleid tot de opkomst van de Islamitische Staat en dat de VS zich niet op het
conflict had moeten richten, maar op oplossingen. Flynn bevestigde tijdens het interview dat de VS in 2012
al informatie had over de Islamitische Staat. “Ik denk niet dat ze het door de vingers hebben gezien. Ik denk
dat het een besluit was. Ik denk dat het een bewust besluit was,” zei hij.
Verlenging van de militaire aanwezigheid
Bouthaina had vanaf het begin al informatie over de zogenaamde rebellen die werden bewapend en getraind
door de VS, Turkije en de Golfstaten, om ten strijde te trekken tegen het Syrische regime. Eerst werden
wapens de grens over gesmokkeld door kleine groepjes opstandelingen. Later werden ze vergezeld door
salafisten en Al Qaida-strijders. De landen die Assad weg wilden hebben overspoelden de regio vervolgens
met wapens en geld. Generaal Martin Dempsey, de hoogste officier binnen het Amerikaanse leger,
waarschuwde dat de oorlog tegen IS langer dan een generatie zou kunnen duren. Die Dempsey is een
slimme generaal. Kort na zijn aantreden werden de rebellen bewapend en getraind in een poging de
Syrische regering af te zetten en Bagdad te dwingen om Amerikaanse troepen in Irak toe te laten. En kort
geleden bracht hij een bezoek aan de Afghaanse president Ashraf Ghani om in verband met de strijd tegen
IS te praten over een verlenging van de militaire aanwezigheid in Afghanistan.
Goud geld
Lockheed Martin en andere Amerikaanse defensiebedrijven zoals AM General, SOS International en
General Dynamicsverdienen goud geld aan de strijd tegen IS. De overheid spendeert er steeds meer geld
aan. De hoge bedragen laten zien dat het adagium ‘geen troepen op de grond’ niet klopt, aldus hoogleraar
Laura Dickinson. Het werk wordt uitbesteed aan private ondernemingen. [India TV]
Jimmy Carter: “Democratie is dood, Amerika verandert in oligarchie”
Robin de Boer 26 september 2015
Als je president van Amerika wilt worden heb je op zijn minst 200
miljoen dollar nodig. Dit laat zien dat het land verandert van een
democratie in een oligarchie, zegt de Amerikaanse Nobelprijswinnaar
en oud-president Jimmy Carter.
In een interview met Oprah Winfrey zei Carter dat hij in het huidige politieke landschap niet zou kunnen
meedoen aan de presidentsverkiezingen omdat iedere kandidaat over een enorm fortuin moet beschikken.
“Je kunt onmogelijk worden genomineerd als je niet in staat bent om 200 of 300 miljoen dollar in te
zamelen,” zei Carter. “Ik zou dat niet doen en bovendien zou me dat niet eens lukken.”
De enorme bedragen beïnvloeden de verkiezingen en ook het beleid. Daardoor is het land veranderd van
een democratie in een oligarchie, waarin de macht in handen is van een rijke, gesloten elite.
“We zijn een oligarchie geworden in plaats van een democratie, en dat is de grootst mogelijke schade aan
de morele en ethische standaarden van het Amerikaanse politieke systeem die ik ooit in mijn leven heb
gezien,” zei Carter. Hij sprak verder van een enorme kloof tussen de Republikeinen en de Democraten, die
er 25 of 30 jaar geleden, toen hij president was, nog niet was. De 90-jarige zei dat hij in 1976, toen hij
meedeed aan de verkiezingen, werd gesteund door zowel Republikeinen als Democraten.
Jimmy Carter diende tussen 1977 en 1981 als president. Daarvoor was hij gouverneur van Georgia. In 2002
werd Carter onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede vanwege zijn inzet voor mensenrechten.
Bekijk het fragment hieronder:
https://youtu.be/HNXbEMUAGZ4
http://www.ninefornews.nl/jimmy-carter-democratie-is-dood-amerika-verandert-in-oligarchie/
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Saoedi-Arabië, land dat zelf zweepslagen uitdeelt, leidt VN-Mensenrechtenraad
De Verenigde Naties (VN) krijgen heel wat kritiek voor de keuze van een Saudiër als hoofd van de VNMensenrechtenraad.
Protest tegen zweepslagen blogger Raef Badawi © BELGAIMAGE
De Saudi-Arabisch Faisal Bin Hassan Trad staat aan het hoofd van
de VN-Mensenrechtenraad in Genève. Zijn aanstelling dateert al van
juni, maar raakte nu pas bekend. Dat meldt The Independent.
De Verenigde Naties (VN) krijgt heel wat kritiek voor de keuze van
een Saudiër als hoofd van de VN-Mensenrechtenraad. Saoedi-Arabië
neemt het zelf namelijk niet zo nauw met de mensenrechten. 'Het is
schandalig dat de VN een land kiest dat dit jaar al meer mensen
heeft onthoofd dan de terreurgroep IS', reageert Hillel Neuer van de
UN Watch. Dat is een onafhankelijke waakhond die het reilen en zeilen van de VN monitort.
Saoedi-Arabië is bovendien het enige land ter wereld waar de grondwet het aan vrouwen verbiedt met de
auto te rijden.
Stokslagen
Ook de vrouw van de veroordeelde Saudische blogger Raif Badawi, Ensaf Badawi, reageert verontwaardigd.
'Het is een vrijgeleide om mijn man weer stokslagen te geven', schrijft ze op Facebook.
De kritische blogger Raif Badawi werd in mei 2014 veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar, een
boete van 190.000 euro én duizend stokslagen omdat hij op het internet de islam beledigd en het
secularisme geprezen zou hebben. Op vrijdag 9 januari kreeg Badawi de eerste vijftig stokslagen na het
vrijdaggebed bij de al-Jafali-moskee in Jeddah. De volgende vrijdagen werd de barbaarse straf om medische
redenen niet meer uitgevoerd.
Het is niet de eerste maal dat de VN-Mensenrechtenraad onder vuur ligt. Ook andere landen die de
mensenrechten veelvuldig schenden, zoals China, Rusland, Qatar en Venezuela, maken er deel van uit.
(AVE)
http://www.knack.be/nieuws/wereld/saoedi-arabie-land-dat-zelf-zweepslagen-uitdeelt-leidt-vnmensenrechtenraad/article-normal-606809.html

Meer slecht nieuws voor klimaatalarmisten: Afrikaanse woestijnen worden groener door hogere CO2concentraties
Robin de Boer 21 september 2015
Door de stijgende CO2-concentraties zijn honderdduizenden
Afrikanen gered van extreme armoede en hongerdood, zo heeft een
studie van de Arizona State University bevestigd.
Uit de studie blijkt dat de Afrikaanse Sahel, een landstreek tussen vochtig tropisch gebied in het zuiden en
de Sahara-woestijn in het noorden, steeds groener wordt. In de jaren zeventig en tachtig was er in het
gebied sprake van een extreme droogte, die aan meer dan 100.000 mensen het leven heeft gekost.
Hogere CO2-concentraties bevorderen plantengroei
Als redenen voor de ‘vergroening’ worden genoemd: toegenomen regenval en de positieve effecten van de
hogere CO2-concentraties op plantengroei en de vernuftigheid van boeren in de regio. Sceptici zijn al lange
tijd op de hoogte van de positieve effecten van ‘global warming’, lees bijvoorbeeld maar eens dit rapport uit
2011 getiteld The Sahel Is Greening.
Alarmisten schenken doorgaans geen aandacht aan dit goede nieuws, omdat het niet strookt met hun
doemscenario dat ‘klimaatverandering’ alles slechter maakt, met name in Afrika, en dat mensen niet in staat
zijn hiermee om te gaan.
Fel bekritiseerd
Het rapport The Sahel Is Greening werd na publicatie fel bekritiseerd door een website van
klimaatalarmisten genaamd DeSmog. Deze website wordt gefinancierd door miljardair George Soros.
Volgens de site zou de vergroening onbetrouwbaar zijn en daarmee geen goed voorbeeld zijn van de
‘positieve gevolgen van global warming’.
Met andere woorden: negeer de goede dingen die echt zijn gebeurd en concentreer je op de slechte dingen
die theoretisch gezien zouden kunnen gebeuren als de computermodellen tenminste betrouwbaar zijn.
[Breitbart]
http://www.ninefornews.nl/meer-slecht-nieuws-voor-klimaatalarmisten-afrikaanse-woestijnen-wordengroener-door-hogere-co2-concentraties/
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De Luciferiaanse bloedeed van de Illuminati
Het maakt niet zoveel uit hoe we ze noemen, de duistere krachten
achter de schermen die binnenkort een wereldregering zullen
uitroepen.
Wat deze mensen leidt en bindt is een geheime satanische
overeenkomst genaamd The Secret Covenant.
In de zomer van 2002 werd een anonieme e-mail verzonden naar
een website bankindex.com door een Canadese dame die zei dat ze
lid was van de Illuminati.
Bijgevoegd bij die e-mail was wat zij noemde het geheime convenant. De stille overeenkomst waaruit
duidelijk wordt hoe de Illuminati van plan is controle over de wereld te nemen.
Zoals vaak bij dit soort documenten is er geen garantie dat het echt is, maar wanneer je het leest dan zal het
je desondanks bekend voorkomen want alles waarover in dat convenant wordt gesproken, is dagelijkse
praktijk.
Hierbij maakt het niet uit of je de duistere machten Jezuïeten (die ook een eigen gruwelijke
Jezuieteneedhebben), Illuminati of Elite noemt. Het is een relatief kleine groep satanische mensen die
controle over de wereld willen ten koste van de bulk van de bevolking.
Het convenant begint als volgt:
Het zal een illusie zijn, zo groot, zo enorm dat het hun voorstellingsvermogen te boven gaat.
Stap voor stap, zonder dat iemand het eigenlijk in de gaten heeft, zullen ze hun doel bereiken. Nooit zal
iemand argwaan koesteren en diegenen die dat wel doen en uitspreken, zullen voor gek worden versleten.
De Illuminati is gebonden aan een bloedeed en geheimhouding. Degene die zijn mond voorbij praat, raakt
eigenlijk automatisch zijn of haar leven kwijt.
Er wordt bewust voor gezorgd dat de mensheid een relatief kort en ongezond leven leiden. Terwijl er voor de
buitenwereld alles aan wordt gedaan om te doen alsof het doelis het leven van de mens te verbeteren en te
verlengen. Het is altijd precies het omgekeerde van wat je denkt dat het is.
Ze zullen dit bereiken door het voedsel en water van de mens te vergiftigen door middel van zware metalen
en verdovingsmiddelen. Dat is niet genoeg, ook via de lucht (chemtrails) zal deze vergiftiging plaatsvinden.
De mens zal door gif worden omringd, ongeacht welke kant hij opgaat.
De zware metalen zullen ervoor zorgen dat hij langzamerhand gek wordt. Zij beloven een geneesmiddel,
maar in plaats daarvan zullen ze met meer gif komen. Het gif zal via hun huid worden opgenomen en zal
hun geest en voortplantingsorganen vernietigen.
Het gif zal worden verborgen in alles wat de mens omringt. In wat ze eten, drinken, inademen en dragen.
Het gif zal op de meest ingenieuze wijze worden toegediend. Er zal de mens worden verteld dat het gif goed
is, met mooie plaatjes en prettige deuntjes.
De mens zal zien dat de producten worden gebruikt in films en zullen er aan wennen en nooit zullen ze het
echte effect kennen. Wanneer er kinderen worden geboren zullen ze vergif (vaccinaties) in het bloed van de
kinderen spuiten en de mens ervan overtuigen dat het voor hun bestwil is. Daar zullen ze mee beginnen op
jeugdige leeftijd en het accent zal dan komen te liggen om wat kinderen het liefst eten: zoete dingen.
Wanneer hun tanden zijn weggerot zullen de gaten worden gevuld met metalen die hun geest zullen doden.
Ze zullen meer en meer medicijnen toegediend krijgen waardoor ze gehoorzaam en volgzaam zullen
worden. Ze zullen depressief worden, traag en dik. Wanneer ze voor hulp zullen komen, krijgen ze nog meer
vergif. De aandacht van de mens zal worden gestuurd naar geld en materiële zaken. Nooit zullen ze in staat
worden gesteld om hun eigen innerlijke zelf te vinden. Ze zullen worden afgeleid door seks en entertainment
zodat ze nooit zelf zullen gaan nadenken.
Uiteraard wordt door hen angst gebruik als primair wapens. Altijd zullen ze beide kanten van een conflict
controleren, maar altijd zodanig dat niemand/weinigen het doorziet(n).
Hun bloedlijnen zullen zich nooit vermengen met mensen die niet tot hun club behoren. Door middel van
religies zal de mens tegen elkaar worden opgezet en op die manier druk zijn met het vernietigen van elkaar.
Dat alles zal gebeuren als het ware “in your face”, recht voor je neus, maar zonder dat ook maar iemand het
in de gaten heeft.
Het grootste geheim dat de mensheid nimmer te weten mag komen, is dat wij allemaal gelijk zijn. Op het
moment dat de mensheid die kennis heeft, zal de satanische macht als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Daarom is de tactiek het aloude verdeel en heers; iets dat we in de praktijk dagelijks meemaken.
Voor de liefhebbers volgt hier de originele Engelse tekst:
"An illusion it will be, so large, so vast it will escape their perception.
Those who will see it will be thought of as insane. We will create separate fronts to prevent them from seeing
the connection between us. We will behave as if we are not connected to keep the illusion alive. Our goal will
be accomplished one drop at a time so as to never bring suspicion upon ourselves. This will also prevent
them from seeing the changes as they occur.
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"We will always stand above the relative field of their experience for we know the secrets of the absolute. We
will work together always and will remain bound by blood and secrecy. Death will come to he who speaks.
"We will keep their lifespan short and their minds weak while pretending to do the opposite. We will use our
knowledge of science and technology in subtle ways so they will never see what is happening. We will use
soft metals, aging accelerators and sedatives in food and water, also in the air. They will be blanketed by
poisons everywhere they turn.
The soft metals will cause them to lose their minds. We will promise to find a cure from our many fronts, yet
we will feed them more poison. The poisons will be absorbed through their skin and mouths, they will destroy
their minds and reproductive systems. From all this, their children will be born dead, and we will conceal this
information.
The poisons will be hidden in everything that surrounds them, in what they drink, eat, breathe and wear. We
must be ingenious in dispensing the poisons for they can see far. We will teach them that the poisons are
good, with fun images and musical tones. Those they look up to will help. We will enlist them to push our
poisons.
"They will see our products being used in film and will grow accustomed to them and will never know their
true effect. When they give birth we will inject poisons into the blood of their children and convince them its
for their help. We will start early on, when their minds are young, we will target their children with what
children love most, sweet things.
When their teeth decay we will fill them with metals that will kill their mind and steal their future. When their
ability to learn has been affected, we will create medicine that will make them sicker and cause other
diseases for which we will create yet more medicine. We will render them docile and weak before us by our
power. They will grow depressed, slow and obese, and when they come to us for help, we will give them
more poison.
"We will focus their attention toward money and material goods so they many never connect with their inner
self. We will distract them with fornication, external pleasures and games so they may never be one with the
oneness of it all. Their minds will belong to us and they will do as we say. If they refuse we shall find ways to
implement mind-altering technology into their lives.
We will use fear as our weapon. We will establish their governments and establish opposites within. We will
own both sides. We will always hide our objective but carry out our plan. They will perform the labor for us
and we shall prosper from their toil. "Our families will never mix with theirs. Our blood must be pure always,
for it is the way. We will make them kill each other when it suits us. We will keep them separated from the
oneness by dogma and religion. We will control all aspects of their lives and tell them what to think and how.
We will guide them kindly and gently letting them think they are guiding themselves.
We will foment animosity between them through our factions. When a light shall shine among them, we shall
extinguish it by ridicule, or death, whichever suits us best. We will make them rip each other’s hearts apart
and kill their own children. We will accomplish this by using hate as our ally, anger as our friend. The hate
will blind them totally, and never shall they see that from their conflicts we emerge as their rulers.
They will be busy killing each other. They will bathe in their own blood and kill their neighbors for as long as
we see fit. "We will benefit greatly from this, for they will not see us, for they cannot see us. We will continue
to prosper from their wars and their deaths. We shall repeat this over and over until our ultimate goal is
accomplished. We will continue to make them live in fear and anger though images and sounds. We will use
all the tools we have to accomplish this. The tools will be provided by their labor. We will make them hate
themselves and their neighbors.
"We will always hide the divine truth from them, that we are all one. This they must never know! They must
never know that color is an illusion, they must always think they are not equal. Drop by drop, drop by drop
we will advance our goal. We will take over their land, resources and wealth to exercise total control over
them. We will deceive them into accepting laws that will steal the little freedom they will have. We will
establish a money system that will imprison them forever, keeping them and their children in debt.
"When they shall ban together, we shall accuse them of crimes and present a different story to the world for
we shall own all the media. We will use our media to control the flow of information and their sentiment in our
favor. When they shall rise up against us we will crush them like insects, for they are less than that. They will
be helpless to do anything for they will have no weapons.
"We will recruit some of their own to carry out our plans, we will promise them eternal life, but eternal life they
will never have for they are not of us. The recruits will be called “initiates” and will be indoctrinated to believe
false rites of passage to higher realms. Members of these groups will think they are one with us never
knowing the truth.
They must never learn this truth for they will turn against us. For their work they will be rewarded with earthly
things and great titles, but never will they become immortal and join us, never will they receive the light and
travel the stars. They will never reach the higher realms, for the killing of their own kind will prevent passage
to the realm of enlightenment. This they will never know.
The truth will be hidden in their face, so close they will not be able to focus on it until its too late. Oh yes, so
grand the illusion of freedom will be, that they will never know they are our slaves.
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"When all is in place, the reality we will have created for them will own them. This reality will be their prison.
They will live in self-delusion. When our goal is accomplished a new era of domination will begin. Their minds
will be bound by their beliefs, the beliefs we have established from time immemorial.
"But if they ever find out they are our equal, we shall perish then. THIS THEY MUST NEVER KNOW. If they
ever find out that together they can vanquish us, they will take action. They must never, ever find out what
we have done, for if they do, we shall have no place to run, for it will be easy to see who we are once the veil
has fallen. Our actions will have revealed who we are and they will hunt us down and no person shall give us
shelter. "This is the secret covenant by which we shall live the rest of our present and future lives, for this
reality will transcend many generations and life spans. This covenant is sealed by blood, our blood. We, the
ones who from heaven to earth came."
"This covenant must NEVER, EVER be known to exist.
It must NEVER, EVER be written or spoken of for if it is, the consciousness it will spawn will release the fury
of the PRIME CREATOR upon us and we shall be cast to the depths from whence we came and remain
there until the end time of infinity itself."
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9779:de-luciferiaanse-bloedeed-vande-illuminati&catid=69:occult&Itemid=81

Keuze is een illusie: Alles wat we kopen is eigendom van slechts 10 bedrijven
Robin de Boer 20 september 2015
Als je denkt dat je veel keus hebt op het moment dat je met je winkelwagen door de supermarkt loopt, heb je
het mis. Uit onderstaande afbeelding blijkt dat keuze een illusie is.
Wist je dat de snoepreep van KitKat en shampoo van L’Oréal eigendom zijn van hetzelfde bedrijf – Nestlé?
De 10 grootste multinationals bepalen voor het overgrote deel wat mensen over de hele wereld in
supermarkten kopen.
Deze corporaties creëren een keten van kleinere merken die zich specialiseren in verschillende producten,
maar uiteindelijk gaat het geld van de consumenten naar de top 10.

Keuze is een illusie – klik om te vergroten (Imgur)
Toen activisten besloten om Nestlé te boycotten vanwege onethische praktijken, kozen ze er toen ook voor
om geen kleding te dragen van Ralph Lauren, Armani of Diesel, of producten te weren van Vichy en
Garnier? Het is heel erg moeilijk om iets te boycotten. De bedrijven krijgen hun geld toch wel. Als rechtsom
niet lukt, gaan ze linksom.
[Sputniknews]
http://www.ninefornews.nl/keuze-is-een-illusie-alles-wat-we-kopen-is-eigendom-van-slechts-10-bedrijven/
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Aartsbisschop Irak waarschuwt Europa: Ons lijden is
voorproefje van wat jullie te wachten staat
‘Als jullie niet snel ingrijpen zullen jullie het slachtoffer worden van de
vijand die jullie zelf hebben verwelkomd’
8 door ISIS gekruisigde christenen. Voor dezelfde moorddadige
religieuze ideologie die dit veroorzaakt heeft Europa –nota bene
inclusief veel christelijke partijen en kerken- de poorten juist nog
verder opengezet.
De Aartsbisschop van Irak, Amel Shimon Nona, waarschuwde al
vorig jaar dat als Europa niet snel zijn grenzen op slot gooit, het lijden
van de christenen in het Midden Oosten nog maar een voorproefje is
van wat ons ook hier te wachten staat. ‘Want jullie liberale en
democratische waarden en politiek zijn hier helemaal niets waard.’ Helaas blijft Europa een jaar later de
woorden van de bisschop nog altijd negeren en hebben onze regeringen juist het tegendeel gedaan.
‘Ons huidige lijden is een voorproefje van wat jullie Europeanen en christenen in de nabije toekomst zullen
meemaken. Ik ben mijn bisdom kwijtgeraakt. De vertrekken van mijn apostolaat werden door islamitische
radicalen bezet, die ons hetzij bekeerd, hetzij dood willen. Mijn gemeente is echter nog in leven.’
‘Jullie zijn naïef en worden slachtoffer van de vijand die jullie nu verwelkomen’
Aartsbisschop Nona vervolgde dat ‘jullie liberale democratische principes hier niets waard zijn. Jullie moeten
je de realiteit van het Midden Oosten realiseren nu jullie een almaar groeiend aantal moslims in jullie landen
verwelkomen. Maar ook jullie zijn in gevaar. Jullie moeten stevige en moedige beslissingen nemen, ook
tegen de prijs van het tegen jullie principes ingaan.’
‘Jullie geloven dat alle mensen gelijk zijn, maar dat klopt niet: de islam leer niet dat alle mensen gelijk zijn.
Jullie waarden zijn niet de enige. Als jullie dat niet snel genoeg begrijpen, zullen jullie het slachtoffer van de
vijand worden die jullie bij jullie thuis hebben verwelkomd.’
Overigens stelde de christelijke geestelijke dat de meeste moslims hetzelfde willen als alle andere mensen,
namelijk in vrede met elkaar leven. ‘Maar in het Westen wordt het gevaar van ISIS, de salafisten en de
jihadisten nog steeds op onverantwoorde wijze genegeerd. Jullie in het Westen zijn te naïef. De islam, de
Sharia, propageert deels totaal andere waarden, die niet verenigbaar zijn met de Westerse waarden.’
Snel groeiend aantal moslims in Europa haten het Westen
Volgens Nona bevindt de islam zich al honderden jaren in een diepe crisis, reden waarom zoveel moslims
vatbaar blijken voor extreme ideologen en demagogen. ‘De gevolgen daarvan zien we nu hier. Die gevolgen
zullen jullie in het Westen op zeker moment ook gaan voelen. Nu al in Europa is er een onophoudelijk
groeiende jihadistisch potentieel dat het Westen haat (sterker nog, uit diverse onderzoeken is gebleken dat
ISIS nergens zoveel aanhangers heeft als in Europa – X.).’
‘Deze bedreiging zal niet stoppen bij jullie grenzen’
‘Het Westen heeft geen antwoord op deze bedreiging, en tot op heden komt ook uit de islam geen antwoord
op dit gevaar. Wat zich hier heeft ontwikkeld zal zich verder uitbreiden, en zal niet stoppen bij jullie grenzen.
Het is al lang bij jullie aangekomen en woekert bij jullie verder,’ besloot Nona het interview in 2014, dus nog
vóór de terreuraanslagen in Parijs, Kopenhagen, Graz, Vasteras en de Thalys, en nog vóór de huidige
enorme vloedgolf moslim migranten tot Europa werd toegelaten.
Xander - (1) Unser Tirol.com
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Aartsbisschop-Irak-waarschuwt-Europa-Ons-lijden-isvoorproefje-van-wat-jullie-te-wachten-staat

Russische mariniers vallen samen met Hezbollah ISIS bij Aleppo aan
Putin teleurgesteld dat Obama niet gezamenlijk wil vechten tegen ISIS – Amerikaanse generaal voor oorlog
tegen ISIS legt functie neer vanwege de weinige middelen die hij van
Obama tot zijn beschikking krijgt
Eerder deze week ontving president Putin premier Netanyahu in het
Kremlin. Hoewel beide landen afspraken een coördinatie team op te
zetten om botsingen tussen beide strijdmachten te voorkomen, heeft
Putin al wel zijn woord gebroken door te gaan samenwerken met
Hezbollah.
Vanochtend vielen nog voor zonsopkomst Russische mariniers,
special forces van de islamitische terreurbeweging Hezbollah en
troepen van het Syrische leger posities van ISIS op de Kweiris luchtmachtbasis bij Aleppo aan. Nog maar
drie dagen geleden had de Russische president Vladimir Putin de Israëlische premier Benyamin Netanyahu
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verzekerd dat zijn troepen enkel in Syrië waren om de Russische belangen te verdedigen en niet zouden
meedoen met het Syrische leger, Hezbollah of Iraanse troepen. Het is voor het eerst sinds 1973-1974 dat
Russen zij aan zij met Syrische soldaten vechten, en eveneens voor het eerst dat de Russen openlijk samen
opereren met een erkende terreurbeweging zoals Hezbollah.
De ISIS groep die de luchtmachtbasis bij Aleppo sinds half juni bezet bestaat vooral uit Tsjetsjeense strijders
die onder bevel van Abu Omar al-Shishani staan, een van de belangrijkste ISIS commandanten. De 27
jarige Shishani is net als veel andere ISIS-strijders afkomstig uit de Tsjetsjeense enclave Pankisi in Georgië.
Hun aanwezigheid is niet de enige reden waarom de Russen zich in het gevecht hebben gemengd. Het
Kremlin wil de complete belegering van Aleppo door de rebellen breken. Daarvoor moet eerst de hoofdweg
naar Damascus worden veilig gesteld, zodat de Syriërs versterkingen kunnen aanvoeren.
Amerikaanse generaal legt functie neer uit frustratie over beleid Obama
Putin zou teleurgesteld zijn dat Obama geweigerd heeft om de Amerikaanse luchtmacht te laten
samenwerken met de Russische in de strijd tegen ISIS. Volgens Israëlische militaire analisten is de
Amerikaanse oorlog in Syrië dan ook in een grote crisis terecht gekomen, vooral nadat generaal John Allen
besloot om begin november zijn functie als leider in de strijd tegen ISIS neer te leggen. Allen zou zeer
gefrustreerd zijn met het beleid van Obama ten aanzien van ISIS en over de weinige middelen die hij van de
president tot zijn beschikking heeft gekregen. Het Kremlin beschuldigde Obama al eerder ervan in
werkelijkheid de islamitische terroristen hun gang te laten gaan om na Libië ook Syrië in totale chaos te
storten. Het aanstaande ontslag van Allen onderstreept dat Putin gelijk heeft, en verklaart waarom hij niet
van plan is te wachten totdat de Amerikanen eventueel alsnog willen samenwerken.
Schok: Russen werken samen met Hezbollah
De grootste schok voor de VS en Israël is echter dat de Russen nu ook aan de kant van de door Iran
aangestuurde islamitische terreurbeweging Hezbollah vechten, gezworen vijanden van de Joodse staat. De
Iraanse legerchef generaal-majoor Ataollah Salehi herhaalde deze week maar weer eens dat Iran uitkijkt
naar een Israëlische aanval op de nucleaire installaties van zijn land, zodat de Joodse staat ‘eerder dan de
25 jaar die door opperleider Ayatollah Ali Khamenei werden genoemd zal worden vernietigd.’ (2)
Coördinatieteam om confrontatie Israël-Rusland te voorkomen
Het gezamenlijk optrekken van Rusland, Syrië en Hezbollah is totaal tegengesteld aan wat Putin afgelopen
week Netanyahu heeft verzekerd, toen laatstgenoemde met een indrukwekkende militaire delegatie naar
Moskou was afgereisd. De toch al zeer gespannen situatie in en rond Syrië is nog gevaarlijker geworden nu
ook de Israëlische luchtmacht en marine rechtstreeks geconfronteerd kunnen worden met de Russische. Om
dat te vermijden hebben beide landen al wel een coördinatieteam opgezet, dat op 5 oktober voor het eerst
bij elkaar komt. (3)
Xander - (1) DEBKA, (2) DEBKA, (3) DEBKA
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Russische-mariniers-vallen-samen-met-Hezbollah-ISIS-bijAleppo-aan
Vrouw hoorde hoe ‘vluchtelingen’ haar verkrachting beraamden
Door Joost Niemöller
De woede over de ‘vluchtelingen’ in Nederland wordt steeds groter. In
Oudenbosch is er een opmerkelijk initiatief. Mensen willen daar het
plaatselijke voetbalveld kopen, zodat het niet omgetoverd gaat worden in
een AZC.
Het enorme tentenkamp in Nijmegen kan ondertussen niet snel genoeg
af zijn. De gemeenten zijn door al hun bestaande opties heen.
De berichten uit Kroatië maken duidelijk dat we hier nog maar aan het begin staan van vele tienduizenden
meer. En het gaat ons dus heel veel kosten. In Duitsland worden Duitse huurders kennelijk uit hun woningen
gezet om plaats te maken voor de ‘vluchtelingen’
Maar goedwillende Nederlanders blijven spullen aanslepen. Hebben die enig idee voor wie ze dat doen? Met
andere woorden: wie zijn deze ‘vluchtelingen’? De berichten over de verkrachtingen, aanrandingen en
kindermisbruik stemmen niet gerust. Ook niet dit bericht waarin wordt verhaald dat ‘vluchtelingen’ in
Duitsland over alleenstaande vrouwen heen pissen. Volgens sommige media is er in Duitsland al sprake van
eenverkrachtingsepidemie.
Van het onderstaande filmpje, zo te zien van de Hongaarse tv, met een vrouw die per ongeluk verzeild
raakte in een trein met ‘vluchtelingen’ in Hongarije, word je ook niet gerustgesteld. De vrouw is Oekraïens en
verbleef in het Midden Oosten. Ze kent de cultuur, en ze kent ook Arabisch. Ze hoorde hoe mannen met
elkaar bespraken om haar te verkrachten, aangezien ze er niet islamitisch uitzag, en ook ging het erover wie
ze konden beroven. Gelukkig voor haar kwam het niet zo ver. Ze wist zich op tijd uit de trein te wurmen.
https://youtu.be/8U36fCE_vCE
http://joostniemoller.nl/2015/09/vrouw-hoorde-hoe-vluchtelingen-haar-verkrachting-beraamden/
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Bewapening terroristen begonnen: Vuurwapens gevonden in asielzoekerscentra
Geruchten dat Amerikaans leger migranten wapens levert voor terreuraanslagen in Europa – Angst voor
burgeroorlog: Vraag naar wapens en munitie onder burgers in Duitsland en Oostenrijk geëxplodeerd,
wapenhandelaren spreken van ‘pure paniek’ – Oostenrijkse burgers zetten eigen grenswacht op om
migranten te stoppen
Spandoek boven een snelweg bij Stuttgart met de tekst ‘Jullie kinderen
zullen tot Allah bidden of sterven’. (4)
In diverse asielzoekerscentra in Duitsland zijn vuur- en steekwapens
aangetroffen. In een AZC in Mecklenburg-Vorpommern werden in een
container met ‘hulpgoederen’ ook wapens zoals Kalashnikovs en munitie
gevonden (2). In het Zuid-Duitse Donaueschingen trof de politie in een
noodopvang steekwapens en voor gevechten bewerkte stalen staven
aan (1). Kortom: de bewapening van potentiële terroristen om -zoals ISIS ons meerdere malen heeft
beloofd- aanslagen op de Europese bevolking te plegen, is begonnen. Extra verontrustend zijn nog
onbevestigde berichten die erop lijken te wijzen dat migranten doelbewust zwaar bewapend worden door
Amerikaanse leger. In augustus vielen in Hessen 14 migranten al eens een onderkomen van andere
asielzoekers aan (3). Afgelopen week gingen meer dan 100 Syriërs en Afghanen in Leipzig met elkaar op de
vuist. De politie moest 40 wagens inzetten om de situatie te kalmeren (5). Dit soort ‘incidenten’ zijn volgens
veel gewone Duitse burgers dagelijkse praktijk, maar worden doelbewust zo goed als doodgezwegen door
de landelijke media en politiek.
‘Openbare orde op rand van instorten’
‘Ach, zo lang ze zich op elkaar richten, hebben wij er geen last van,’ zullen veel mensen waarschijnlijk
denken. Daar dreigt echter mogelijk al op korte termijn verandering in te komen. Ministers en overheidsinstanties in Duitsland (6) en Oostenrijk constateren namelijk dat de binnenlandse veiligheid niet langer
gegarandeerd kan worden (7) en de openbare orde op de rand van instorten staat (16). Zo waarschuwt het
voormalige hoofd van de Oostenrijkse Binnenlandse Veiligheidsdienst, Gert Polli, dat Europa het zicht op
terroristen onder de migranten volledig is kwijtgeraakt. Ook volgens hem is het de strategie van ISIS om
zoveel mogelijk als vluchteling vermomde terroristen naar Europa te sturen, die op zeker moment in de
toekomst massaal aanslagen gaan plegen (15). In de media wordt dit gevaar gebagatelliseerd, maar intern
zou er in de Oostenrijke overheid al gesproken worden over talloze aanslagen en grote etnische en
religieuze conflicten die het afkondigen van de staat-van-beleg noodzakelijk kunnen maken (12).
Oostenrijkse burgers zetten eigen grenswacht op
Veel Oostenrijkers vinden dat hun regering veel te weinig doet om de migranteninvasie een halt toe te
roepen, en zijn onder het motto ‘Österreich Braucht Dich!” zelf begonnen met het opzetten van een burgergrenswacht. ‘Als onze politiek ons thuisland niet beschermt, moet het volk zelf actief worden. Bij
overstromingen hebben we vloedhulpen nodig, bij brand een vrijwillige brandweer. Bij de huidige
volksverhuizing en het politieke bankroet moet het volk zelf organiseren.’ (8)
Vraag naar vuurwapens geëxplodeerd; wapenhandelaren: ‘Pure paniek’
Volgens tal van onafhankelijke berichten is de vraag naar vuurwapens en munitie in zowel Oostenrijk als
Duitsland geëxplodeerd. De meeste online shops zijn helemaal uitverkocht. Wapenhandelaren spreken de
laatste weken zelfs van ‘pure paniek’ onder de mensen, omdat velen gezien de toestroom van miljoenen
moslim migranten bang zijn voor geweld en zelfs burgeroorlogen. (9)
‘Amerikaanse leger brengt zware wapens naar asielzoekerscentra’
Diverse Duitsers berichten dat het Amerikaanse leger bij onder andere Mannheim oude kazernes heeft
gereactiveerd en daar zware wapens naartoe verplaatst heeft, maar geen troepen. Wel zouden ’s nachts
kilometers lange militaire colonnes op de autobahnen te zien zijn. Sommigen vrezen dat de enorme
hoeveelheden wapens ook bedoeld zijn voor asielzoekerscentra, zodat migranten aanslagen in Europa gaan
plegen, waarna het leger een voorwendsel heeft om hard in grijpen – vooral tegen de protesterende
autochtone bevolking, wel te verstaan. (11). Een andere gehoorde verklaring is dat de wapens en
troepenverplaatsingen actieve voorbereidingen zijn op een door de NAVO geprovoceerde escalatie van het
conflict in Oekraïne, zodat de door de regering Obama geplande oorlog met Rusland uitbreekt.
Links wil mensensmokkel naar Europa legaliseren
‘Links’, dat juist pro-islam en pro-immigratie is, roert zich echter ook. Die Linke, een Duitse versie van
GroenLinks, eist dat niet-commerciële mensensmokkel naar Europa gelegaliseerd wordt, zodat het voor
migranten veiliger en goedkoper –en dus nóg makkelijker- wordt om hier te komen. Met dergelijke
maatregelen is het niet moeilijk te bedenken dat de asielzoekerstsunami tot vele tientallen miljoenen zal
aanzwellen (10).
‘Debatteren’ volgens regels van het Derde Rijk
De Spiegel, spreekbuis van de regering in Berlijn, oppert dat de democratie maar deels moet worden
afgeschaft om de protesten tegen de massa immigratie de kop in te drukken. ‘Debatteren mag voortaan
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alleen als het volgens bepaalde politieke richtlijnen verloopt. Zo functioneerde het Derde Rijk ook al,’ luidt
een van de kritische commentaren (13). Dat volgens peilingen 68% tot 77% van de Duitsers tegen het
ruimhartige asielbeleid van bondskanselier Merkel is wordt -zoals we van de gevestigde orde gewend zijngewoon genegeerd (14).
Xander ; (1) Presse Portal ; (2) Hartgeld ; (3) Hessenschau (/YouTube) ; (4) Mimikama.at ; (5) Focus ; (6)
Die Welt ; (7) Unzensuriert ; (8) Grenzhelfer ; (9) Hartgeld ; (10) Junge Freiheit ; (11) Hartgeld ; (12)
Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (13) MM News ; (14) KOPP ; (15) Info-Direkt.at ; (16) Unzensuriert
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Bewapening-terroristen-begonnen-Vuurwapens-gevonden-inasielzoekerscentra

Chinees vliegdekschip aangekomen in Syrië, jachtvliegtuigen volgen
Donald Trump voorstander van Russische militaire actie tegen ISIS, beschuldigt Republikeinen ervan ‘Derde
Wereldoorlog in Syrië te willen starten’ – Christelijke kopstukken spreken al van het naderende
‘Armageddon’
Het Chinese vliegdekschip Liaoning ligt nu in de Syrische havenstad
Tartus. Zeer opmerkelijk: de Amerikanen hebben voor het eerst in 8
jaar helemaal geen vliegdekschepen in de regio.
Terwijl de Amerikaanse president Obama zijn Chinese collega Xi
Jinping gisteren in het Witte Huis ontving, kwam het Chinese
vliegdekschip Liaoning samen met een geleide wapenkruiser aan in de Syrische havenstad Tartus. Ook zijn
er Chinese gevechtsvliegtuigen onderweg naar Syrië. Duidelijker kan de Chinese steun voor de Russische
militaire interventie in Syrië niet zijn. Omdat ook Iran en Hezbollah actief zijn in het door burgeroorlog
verscheurde land spreken sommige christelijke kopstukken al van de aanstaande vervulling van de Bijbelse
‘Armageddon’ profetieën. Door de steun van Rusland en China in Syrië zal de Iraanse opperleider Ayatollah
Khamenei zich gesterkt voelen in zijn tactiek het in de zomer gesloten nucleaire akkoord met Obama te
gebruiken om de positie van de Verenigde Staten in het Midden Oosten zowel politiek, economisch als
militair verder te isoleren. Duidelijke aanwijzing dat dit plan succes heeft is dat de VS voor het eerst in 8 jaar
niet één vliegdekschip in de Perzische Golf of Rode Zee heeft varen, en de generaal die de oorlog tegen
ISIS moest leiden zijn ontslag heeft aangeboden omdat hij van zijn president veel te weinig middelen tot zijn
beschikking heeft gekregen.
Rusland en China van plan om lang in Syrië en Irak te blijven
De Russen en Chinezen springen dan ook met kracht in het gapende geopolitieke gat dat Amerika heeft
achtergelaten, en zijn volgens militaire analisten gezien het steeds groter wordende aantal schepen,
vliegtuigen en troepen duidelijk van plan om langdurig in Syrië te blijven (3). De Chinezen sturen de
komende tijd een squadron J-15 gevechtsvliegtuigen, diverse types helikopters en minimaal 1000 mariniers
om samen met de Russen tegen ISIS en de deels door Amerika en Turkije getrainde rebellen te vechten.
Bovendien zetten Rusland, Syrië en Iran in Baghdad een militair coördinatiepunt –of ‘war room’- op, waaruit
blijkt dat de Russen hun activiteiten tegen ISIS tot Irak gaan uitbreiden. Het zal tevens worden gebruikt om
de vele luchttransporten vanuit China, Rusland en Iran in goede banen te leiden.
De Russische mariniers hebben het bevel gekregen om vooral de uit Tsjetsjenië afkomstige rebellen uit te
schakelen, omdat president Putin niet dezelfde kapitale fout wil maken als Europa door deze strijders
ongehinderd naar zijn land te laten terugkeren, waarna ze zo goed als zeker aanslagen zullen gaan plegen.
Om dezelfde reden richten de Chinese mariniers zich op de Oeigoerische moslimrebellen. (1)
Donald Trump blij met Russen, beschuldigt Republikein WO-3 te willen starten
In tegenstelling tot de regering Obama is presidentskandidaat Donald Trump blij met de Russische militaire
actie tegen ISIS. ‘Wij willen ISIS ook pakken, dus misschien moeten we de Russen in Syrië hun gang laten
gaan. Ja, laten we dat doen.’ Hij keerde zich tegen de Republikeinse presidentskandidaten die juist verdere
Amerikaanse interventie willen, en beschuldigde hen ervan ‘de Derde Wereldoorlog in Syrië te willen
starten’. (2)
Armageddon?
Over de Derde Wereldoorlog gesproken: diverse christelijke kopstukken zien in de komst van Russische,
Chinese en Iraanse troepen het begin van de vervulling van de Bijbelse ‘Gog uit Magog’ profetieën, die
stellen dat Israël in de eindtijd plotseling vanuit het noorden en oosten zal worden aangevallen door een
brede coalitie. De meningen verschillen of die coalitie inderdaad door Rusland en China zal worden geleid,
of toch uit een verenigd moslimleger zal bestaan. Ook is men het niet eens of deze aanval meteen tot het
beruchte ‘Armageddon’ en de Wederkomst van Jezus Christus zal leiden (4). De ontwikkelingen in Syrië en
rond ISIS laten hoe dan ook zien dat de allerlaatste fase van de Bijbelse eindtijd nu heel dicht genaderd lijkt.
Xander ; (1) DEBKA ; (2) DEKBA ; (3) Zero Hedge ; (4) Shoebat
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Chinees-vliegdekschip-aangekomen-in-Syri-jachtvliegtuigenvolgen
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Karinthië: 20 asielzoekers in hongerstaking – ze eisen € 2000,- netto per maand
De vluchtelingencrisis heeft veel gezichten. Een bijzonder hatelijk
gezicht krijgen op dit moment de inwoners van de Oostenrijkse
deelstaat Karinthië te zien. In St. Kanzian aan de Klopeinersee
gingen 20 asielzoekers in hongerstaking: Ze eisen € 2000,- netto per
maand zakgeld en in plaats van een identiteitsbewijs voor
vreemdelingen een echt paspoort. Dit blijkt uit een politieprotocol van
afgelopen woensdag. De leider van de FPÖ in Karinthië, Christian
Ragger, noemde deze actie een “schaamteloze eis” die zou laten zien dat velen ervan uit zouden gaan de
welvaartsstaat te kunnen uitbuiten. Persconferentie kwam niet tot stand
“Het geheel toont aan dat men de vluchtelingenkwestie zeer gedifferentieerd moet benaderen. Blijkbaar
bestaan er onder vluchtelingen volledig foute voorstellingen wat hen in Oostenrijk en Duitsland wacht.
Asielrecht brengt rechten en plichten met zich mee. Over de laatste worden ze nauwelijks geïnformeerd”,
aldus Ragger. Om hun eis naar meer zakgeld kracht bij te zetten, gingen de asielzoekers niet alleen in
hongerstaking, maar wilden ze ook – zoals bekend werd – een persconferentie organiseren, die echter niet
tot stand kwam. Met hulp van de media, die zeer gevoelig zijn voor dit thema, hoopte men blijkbaar op nog
meer ondersteuning voor de wens naar meer zakgeld.
De eis van de 20 hongerstakers in St. Kanzian is nog schaamtelozer wanneer men deze vergelijkt met de
inkomsten van de Oostenrijkers. Zo krijgt iemand met een minimumpensioen niet meer dan € 872,31 per
maand (volgens de pensioenverzekeraar). Daarmee moet hij ook nog zijn woonbehoeftes dekken. Zelfs een
echtpaar dat een minimumpensioen krijgt, komt niet op meer dan € 1307,89, hoewel het zijn hele leven lang
in Oostenrijk hard gewerkt en belastingen afgedragen heeft. Maar geen van de regeringsleden heeft op dit
moment medelijden met deze mensen. Dat wordt volledig gereserveerd voor de “vluchtelingen”.
Bron: www.unzensuriert.at. Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
https://ejbron.wordpress.com/2015/09/19/karinthie-20-asielzoekers-gaan-in-hongerstaking-ze-eisen-e-2000netto-per-maand/

Niet langer een complottheorie: aandelenmarkt wordt gemanipuleerd
Niet langer een complottheorie: aandelenmarkt wordt gemanipuleerd
in: Financieel Robin de Boer 13 april 2015
De aandelenmarkt wordt massaal gemanipuleerd. Enkele jaren
geleden was dit nog een complottheorie, maar er zijn steeds meer
experts die tot dezelfde conclusie komen.
Wall Street-goeroe Ed Yardeni zei afgelopen week dat de markt kunstmatig overeind wordt gehouden. “Deze
markten worden allemaal gemanipuleerd,” zei hij tegen CNBC. Het komt erop neer dat de Federal Reserve
niets zal doen om Wall Street in de weg te zitten. Sterker nog: de Fed doet er alles aan om de
aandelenmarkt te ondersteunen.
De Wall Street Journal publiceerde op 11 maart een artikel waarin valt te lezen hoe de Bank van Japan op
agressieve wijze aandelenfondsen opkoopt. Op die manier hoopt de centrale bank investeerders aan te
moedigen meer geld te pompen in de aandelenmarkt en zo de economie te stimuleren.
De krant stelde dat het manipuleren van bedrijfsaandelen alleen gebeurde op de beurs in Tokio. Toch
kunnen ook andere centrale banken gemakkelijk aandelen van bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven opkopen
om de Amerikaanse aandelenmarkt te ondersteunen.
De Amerikaanse overheid heeft de aandelenmarkt in het verleden al eens direct gemanipuleerd. Tijdens de
financiële crisis van 2008 belde toenmalig minister van Financiën Hank Paulson geregeld met grote banken
op Wall Street, met name met zijn voormalige werkgever Goldman Sachs. Na de telefoontjes ging de beurs
iedere keer spontaan omhoog.
De markt wordt ook op een andere manier gemanipuleerd. Bedrijven kopen op grote schaal hun eigen
aandelen terug. Op deze manier zijn minder aandelen in handen van het publiek en dit heeft een positieve
uitwerking op de berekening van de winst per aandeel.
De markten worden gemanipuleerd. De markten zijn vandaag de dag niet meer vrij en eerlijk. Het meeste
geld verdwijnt in de zakken van een kleine groep. Omdat aandelenprijzen worden gemanipuleerd weet
niemand eigenlijk hoeveel een bedrijf precies waard is.
[New York Post]
http://www.ninefornews.nl/niet-langer-een-complottheorie-aandelenmarkt-wordt-gemanipuleerd/
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Column Robert Jan Blom: Wie gelooft er eigenlijk nog in een groeiende economie?
23 september 2015 om 16:36
Columnist Robert Jan Blom beschikt niet over een glazen bol, wel
over een wantrouwige blik. Hij constateert een vreemde sfeer in
Nederland die geworteld zou zijn in een diepgaande angst voor
werkloosheid. Politici zijn bangeriken, de werkloosheidscijfers zijn
duizelingwekkend, en ruim 1,68 miljoen Nederlanders cashen een
staatsloon. Wie gelooft er dan eigenlijk nog in dat verhaal over de
groeiende economie?
De grootste bangeriken vinden we onder hen die geacht worden het probleem te bestrijden, onze
verantwoordelijke politici. Hoe lang kunnen zij volhouden dat de economie als een tierelier draait terwijl er
nog altijd 600.000 mensen werk zoeken en een deel van hen waarschijnlijk nooit meer aan de bak komt?
Maar er is ook angst in ondernemerskringen. Zij durven hun personeel nauwelijks nog een vast contract aan
te bieden, verlamd als ze zijn door de gedachte hen ‘nooit’ meer te kunnen ontslaan. En neem de angst bij
werklozen die door het UWV elke dag weer worden verplicht te solliciteren op spookvacatures in
Verwegistan. En ook al die werknemers met een overeenkomst voor bepaalde tijd kunnen niet op hun
lauweren rusten. Zodra de einddatum van het contract in zicht komt, lopen ze allengs schichtiger langs de
koffieautomaat.
Zoals dat in de politiek nu eenmaal gaat, vertellen de werkloosheidscijfers niet het hele verhaal. Het CBS
telde in september 2015 604.000 werklozen. Dit zijn mensen van tussen de 15 en de 64 jaar die tenminste
twaalf uur per week of meer zouden willen werken, aldus de definitie die de statistici tegenwoordig hanteren.
Het UWV reikte aan 420.000 werklozen een WW-uitkering uit, de rest van hen bedruipt zich binnen het gezin
of anderszins. Wie uit de WW gaat, schuift de bijstand in. De groep bijstandsgerechtigden neemt nog altijd
toe, al vlakt de groei wel iets af. Half 2015 telde Nederland 443.000 mensen een bijstandsuitkering.
Overigens heeft een op de tien van hen betaald werk: een (deeltijd)baan die minder oplevert dan het
bijstandsniveau. En dan hebben we nog een stuwmeer van ruim 750.000 arbeidsongeschikten: de mensen
met een WAO- (voor wie voor 1 januari 2004 geheel of deels arbeidsongeschikt werd), een WIA- (voor wie
na 1 januari 2004 geheel of deels arbeidsongeschikt werd), een WAZ- (voor zelfstandigen die voor 1
augustus 2004 geheel of deels arbeidsongeschikt werden) of een Wajong-uitkering (voor arbeidsongeschikte
jongeren).
Op Statline, de site van het CBS, is pagina te vinden waar je, als je er wat langer naar kijkt, volkomen
duizelig van wordt. Niet alleen omdat de pagina vol met cijfers staat, maar vooral als je beseft wat deze
getallen betekenen. Over een verloop van jaren geeft de spreadsheet het totaal aantal
uitkeringsgerechtigden van ons land weer. Exclusief de ruim drie miljoen (!) AOW-ontvangers, zijn er
1.680.000 mensen die maandelijks een staatsloon ontvangen. Het is een godswonder dat dit land nog
functioneert, want daarmee zijn we er nog altijd niet als het echt om álle werklozen gaat. Houdt u uw
rekenmachientje bij de hand. De 250.000 zzp’ers die te weinig werk hebben, horen er nog bij, net als de
honderdduizenden jongeren met kruimelbaantjes, de 90.000 krachten uit de sociale werkplaatsen die voor
een reorganisatie moeten vrezen en de honderdduizenden die niet als werkzoekend geregistreerd staan –
alles bij elkaar mag u er gerust een miljoen bij op tellen.
Nog niet zo lang geleden spoorde de regering iedereen, inclusief het handjevol huismannen en het legioen
huisvrouwen, aan om betaald de handen te laten wapperen, er zou werk genoeg zijn. Genoeg? Het CBS telt
om precies te zijn 135.000 vacatures terwijl minstens een miljoen mensen keihard een baan nodig hebben.
Het is een aanmoediging waar zelfs de grootste cynicus zich voor zou schamen. Of misschien doelde het
kabinet op de banen waar alleen de wanhopige doorzetter op klikt, uitdagende jobs als tuinboon- en
tomatenplukker, putreiniger, medicijntester, bejaardenvoetverzorger, kantinemedewerker op een booreiland,
wolkenkrabberglazenwasser of, voor de reislustige die-hard, kerncentraleknoppenbediener in Fukushima.
Wie gelooft er eigenlijk in dat verhaal over de groeiende economie? De werkgevers? Nou, zij zien hun
omzetten bepaald niet tot grote hoogte stijgen. De zzp’ers? Velen van hen balanceren op de rand van de
armoede. Al die werklozen? Zij geloven nergens meer in. De politici zelf? Zij roepen maar wat omdat ze
vrezen voor hun positie. De consument? Menigeen is nog steeds bang voor de toekomst en houdt de hand
op de knip. En zo is de cirkel rond. Dit jaar mogen we minder faillissementen noteren, dat wel. Maar vergeet
niet dat er nog steeds ongeveer 15.000 mensen in de schuldsanering belanden: het de facto faillissementen
voor particulieren en eenmanszaak-ondernemers. Ja, het gaat prima met onze economie.
Meer ondernemerstips vindt u op de site faillissementsdossier. Daar kunt u de columns van Robert Jan Blom
lezen. Robert Jan Blom is vaste columnist bij www.faillissementsdossier.nl
http://www.quotenet.nl/Nieuws/Column-Robert-Jan-Blom-Wie-gelooft-er-eigenlijk-nog-in-een-groeiendeeconomie-163513?utm_source=sprinkle&utm_medium=widget5540d1f57a0d0&utm_content=www.quotenet.nl
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Vergeet de Nieuwe Wereldorde, dit is de kliek die echt
over de wereld heerst
in: Het Complot Robin de Boer 25 september 2015
Vergeet de Nieuwe Wereldorde. De overkoepelende organisatie die
Wall Street en politici met een globalistische agenda met elkaar
verbindt wordt door een aantal insiders ook wel de ‘diepe staat’
genoemd.
De laatste tijd komt er steeds meer aandacht voor deze term. Mike Lofgren, die voor diverse Amerikaanse
congresleden heeft gewerkt, omschrijft de diepe staat als de verbinding tussen Wall Street en de nationale
veiligheidsstaat, waarbij gekozen en ongekozen figuren de handen ineenslaan om meer macht te vergaren.
Volgens Lofgren maken onder meer het ministerie van Defensie, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het
ministerie van Binnenlandse Veiligheid, de CIA en het ministerie van Justitie deel uit van de diepe staat.
Hoe opereert de diepe staat?
Een complex web van draaideuren tussen het militair-industrieel complex, Wall Street en Silicon Valley
verbindt defensiecontractanten, bankiers, het leger en de inlichtingendiensten met elkaar.
Volgens Lofgren en vele insiders is dit geen complottheorie. De diepe staat is in het zicht verborgen en is
veel omvangrijker dan het militair-industrieel complex waar president Eisenhower meer dan 50 jaar geleden
voor waarschuwde in zijn afscheidsspeech. https://youtu.be/8y06NSBBRtY
De meeste mensen weten inmiddels wel dat ze worden bespioneerd en dat de overheid en de banken in het
geheim met elkaar samenwerken. De meesten weten niet dat veel overheidstaken worden uitbesteed aan
geprivatiseerde groepen die aan niemand verantwoording hoeven af te leggen. Volgens Lofgren gaat in
Amerika 70 procent van het inlichtingenbudget naar contractanten. Terwijl Wall Street en de federale
overheid geld uit de economie zuigen, met als gevolg dat tientallen miljoenen Amerikanen afhankelijk zijn
van voedselbonnen en er meer mensen in de gevangenis zitten dan in China, heeft de totalitaire diepe staat
sinds 9/11 in het geheim een staatsapparaat ter grootte van drie Pentagons gebouwd.
Lofgren was er in 2001 getuige van hoe de overheid een enorme som geld die bedoeld was voor
Afghanistan, doorsluisde naar de Perzische Golf. Hij was gedesillusioneerd en besloot naar buiten te treden.
De draaideur tussen de overheid en Wall Street stelt topfirma’s in staat hoge figuren uit de politiek en het
leger in dienst te nemen, aldus Philip Giraldi, die als militaire inlichtingenofficier voor de CIA werkte. Toen de
Clintons het Witte Huis verlieten waren ze bijna blut, maar kort daarna wisten ze een fortuin van meer dan
100 miljoen dollar op te bouwen. Voormalig CIA-directeur David Petraeus wist niets van financiën, maar
kreeg toch een hoge functie bij de private-equity-firma KKR.
Hoe ontstond de diepe staat?
Sommigen zeggen dat de diepe staat is ontstaan uit het militair-industrieel complex. Anderen beweren dat
de diepe staat is gevormd ten tijde van de Federal Reserve Act, nog voor de Eerste Wereldoorlog. President
Woodrow Wilson zei toen: “We have come to be one of the worst ruled, one of the
most completely controlled and dominated governments in the civilized world, no
longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by
the opinion and duress of a small group of dominant men.”
Mike Lofgren (Alisa Bar)
Deze geheimzinnige ‘cabal’ die in Washington achter de schermen aan de touwtjes
trekt, is gericht op de verspreiding van eindeloze oorlogen en economisch
imperialisme in het buitenland, terwijl het in eigen land de belangen van de
oligarchie behartigt.
Lofgren zegt dat de overheid binnen de overheid opereert door belastinggeld door te
sluizen, maar niet wordt beperkt door de grondwet of politieke verschuivingen in het
Witte Huis. Het maakt voor de diepe staat niet uit wie president is, zolang de oorlog
tegen terrorisme maar blijft doorgaan.
Giraldi verwijst naar Turkije, waar de diepe staat al tot enkele schandalen heeft geleid. Zo werd de Turkse
oud-minister van Binnenlandse Zaken Mehmet Agar tot vijf jaar cel veroordeeld rond het schandaal ‘diepe
staat’. Halverwege de jaren negentig werden de banden tussen regering, leger en de georganiseerde
misdaad aangetoond.
Is er hoop voor de toekomst?
Wellicht. Verschillende groepen en organisaties zoals Occupy, Anonymous en WikiLeaks, en klokkenluiders
zoals Edward Snowden beginnen vraagtekens te zetten bij het machtslabyrint van de diepe staat.
[The Anti-Media]
http://www.ninefornews.nl/vergeet-de-nieuwe-wereldorde-dit-is-de-kliek-die-echt-over-de-wereld-heerst/
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De vier bendes die de VS besturen
in: Het Complot Robin de Boer 31 december 2012
Velen denken dat politici vooral de belangen van de grote corporaties behartigen. Ook de vooraanstaande
econoom Jeffrey Sachs van de Columbia-universiteit is deze mening toegedaan. Dat meldt The Sydney
Morning Herald.
In zijn boek The Price of Civilisation legt Sachs uit dat de rijkdom van de bedrijven zich vertaalt in politieke
macht.
Hij onderscheidt vier belangrijke Amerikaanse sectoren die de politieke macht hebben overgenomen. Hij
spreekt ook wel van de ‘corporatocratie’.
Mega-bailouts
De eerste sector is het militair-industrieel complex, een bundeling van de belangen van het politieke
leiderschap, het militaire leiderschap en de wapenindustrie. In zijn afscheidsrede als president op 17 januari
1961 waarschuwde Dwight D. Eisenhower de Amerikanen voor een vervlechting van de belangen en de
invloed van het militair-industrieel complex.
De tweede sector is het Wall Street-Washington complex, dat het financiële systeem laat besturen door
enkele machtige Wall Street-firma’s, waaronder Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, Morgan
Stanley en een handvol andere financiële instellingen.
Vandaag de dag heeft vrijwel iedere Amerikaanse minister van Financiën carrière gemaakt op Wall Street.
De nauwe banden tussen Wall Street en Washington ‘plaveiden de weg voor de financiële crisis van 2008
en de mega-bailouts die daarop volgden door roekeloze deregulering gevolgd door een gebrek aan toezicht
door de overheid’.
Anti-wetenschappelijke propaganda
Als derde noemt Sachs het Big Oil-transport-militair complex, dat de Verenigde Staten grotendeels
afhankelijk heeft gemaakt van olie-import en een militaire val in het Midden-Oosten.
“Sinds de dagen van John D. Rockefeller en Standard Oil Trust heeft Big Oil een flinke vinger in de pap in de
Amerikaanse politiek en het buitenlandbeleid. Big Oil werkte samen met de auto-industrie om het land weg
te houden bij massatransport en vooral te investeren in benzineslurpende wagens die rondrijden op een
door de overheid gefinancierd stelsel van snelwegen,” aldus de econoom.
Big Oil heeft concurrentie altijd buiten de deur weten te houden. Daarnaast spelen de oliemagnaten een
beruchte rol in het klimaatdebat. Bedrijven als Exxon-Mobil en Koch Industries financierden al veel antiwetenschappelijke propaganda om het Amerikaanse volk in verwarring te brengen.
Pseudo-markt
De vierde sector is de gezondheidsindustrie, de grootste Amerikaanse industrie. Deze industrie is goed voor
meer dan 17 procent van het Amerikaanse bbp.
Farmaceutische bedrijven rekenen torenhoge prijzen om patentrechten te beschermen – Medicare voor de
ouderen en Medicaid voor de armen – en verzekeringsmaatschappijen betalen de artsen en ziekenhuizen
terug waarbij de kostprijs wordt verhoogd met een vast percentage. De American Medical Association, de
grootste artsenvereniging in de Verenigde Staten, beperkt de instroom van nieuwe artsen door het
toelatingsbeleid voor medische opleidingen te bepalen.
De resultaten van deze pseudo-markt zijn torenhoge kosten, monsterwinsten voor de private
gezondheidssector en het ontbreken van politieke wil om te hervormen.
Wat we goed moeten beseffen is dat de corporatocratie alleen voor zichzelf zorgt. De grote corporaties
merken dan ook niets van een economische crisis, besluit Sachs.
Bron: Smh.com.au
Gerelateerd:
 10 geheime genootschappen en schaduwgroepen (video)
 Gebroeders Koch danken fortuin aan Jozef Stalin (video)
 Aarde warmt al 16 jaar niet meer op
 Waar is het geldschieters voor de presidentsrace echt om te doen?
 Senator ontmaskert 26 miljardairs die verkiezingen manipuleren
http://www.ninefornews.nl/de-vier-bendes-die-de-vs-besturen/
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Paus Franciscus betrokken bij rituele kindofferingen
Meerdere getuigen hebben voor een internationaal tribunaal verklaard
aanwezig te zijn geweest bij satanische rituele kindofferingen.
Bij de aanwezige leden van de occulte sekte The Ninth Circle bevond
zich niemand minder dan de huidige paus Franciscus.
Al geruime tijd worden er in Brussel rechtszaken gehouden door het
International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS).
Zo ook nu wordt is er een zaak gaande door 5 rechters, 27 juryleden uit
6 verschillende landen om te oordelen over het verdwijnen van 50.000 kinderen uit Canada, Amerika en
Europa. Men vermoedt dat ze slachtoffer zijn geworden van een satanische sekte die zich ondermeer
bezighoudt met het offeren van kinderen. De naam van deze sekte is The Ninth Circle.
Tijdens het horen van getuigen verklaren twee volwassen vrouwen dat zij door de huidige paus Franciscus
zijn verkracht tijdens een kinderofferritueel. Deze verklaringen worden verder ondersteund door 8 andere
getuigen die hierbij aanwezig waren.
De offerrituelen van The Ninth Circle vonden plaats in het voorjaar van 2010 en 2011 in, hoe kan ook bijna
anders, het platteland van Nederland en België.
Dit was niet de eerste keer dat Franciscus aan dit soort offerrituelen deelnam. Dit gebeurde ook al in de tijd
dat hij nog gewoon een Argentijnse priester en later bisschop was. Bewijs hiervoor is boven water gekomen
in de vorm van documenten uit de archieven van het Vaticaan.
Een voormalig curator van het Vaticaan wist deze verzegelde documenten in handen te krijgen en
presenteerde deze aan de rechtbank in Brussel.
In Brussel is nog een getuige die zal verklaren aanwezig te zijn geweest bij besprekingen tussen Francisus
en de Argentijnse junta in de jaren '70. Volgens deze getuige heeft Franciscus meegeholpen aan
kinderhandel door kinderen van verdwenen Argentijnse politici aan te bieden aan een
kinderexploitatienetwerk dat werd gerund door een kantoor in het Vaticaan.
Tijdens de rechtszaak in Brussel werd ook een document gepresenteerd van de Jezuïetenorde. De naam
van dit stuk is “Magisterial Privilige” en is gedateerd 25 december 1967.
In dat document staat dat iedere paus verplicht is om deel te nemen aan een satanisch ritueel van The Ninth
Circle, waarbij kinderen worden geofferd en hun bloed wordt gedronken.
Zo vertelde de hoofdaanklager verder aan de 5 internationale rechters en 27 juryleden: “Uit documenten van
het Vaticaan blijkt duidelijk dat de Jezuïeten al eeuwenlang plannen beraamden om pasgeboren, gekidnapte
kinderen te offeren en dan hun bloed te drinken”. “Het plan werd geboren vanuit de zieke gedachte dat ze
spirituele krachten zouden ontvangen uit het levensbloed van de onschuldigen, waardoor ook in het
Vaticaan een politiek stabiele situatie zou ontstaan".
Niet alleen is hier sprake van grootschalige moord (genocide), maar ook van een geïnstitutionaliseerd
systeem. Dit soort rituelen zijn door Rooms Katholieken, de Jezuïeten en de paus tenminste vanaf 1773
uitgevoerd. Ook zijn er twee getuigen aanwezig die verklaren dat de vorige paus Joseph Ratzinger aanwezig
was bij rituele kinderofferingen. Volgens documenten van het Vaticaan nam Ratzinger sinds tenminste 1962
deel aan kinderofferingen als lid van de Knights of Darkness.
Tijdens de oorlog was Ratzinger assistent van een Duitse SS kapelaan in het concentratiekamp
Ravensbruck. De kinderen die zouden worden geofferd kwamen van de gevangenen in het kamp. The
Knights of Darkness (Ridders der Duisternis) was een Nazi divisie van de Waffen SS en door Hitler in 1933
opgericht. Deze divisie omarmde een cultuur van een oud heidens occult geloof in menselijke offering.
Ook Toos Nijenhuis, over wie wij al eerder schreven, heeft een getuigenis afgelegd. “De overlevenden van
deze rituelen beschrijven hoe pasgeboren baby’s in stukken worden gehakt op stenen altaren en hoe hun
overblijfselen worden gegeten door de deelnemers”, aldus de hoofdaanklager.
“Tijdens de jaren 60 werden overlevende getuigen gedwongen om andere kinderen te verkrachten en te
verminken om vervolgens hun keel door te snijden met een ceremoniële dolk”.
Volgens getuigen waren deelnemers aan de satanische offerrituelen van The Ninth Circle onder andere
paus Franciscus, de vroegere paus Ratzingen, de Jezuietengeneraal Adolfo Pachon en de Anglicaanse
aardsbisschop van Canterbury, Justin Welby.
Ook schijnt er bewijs te zijn in Brussel dat de Engelse en de Nederlandse koninklijke families betrokken zijn
bij dit soort occulte rituelen. De namen die worden genoemd zijn Prins Philip van Engeland, de Nederlandse
kardinaal Alfrink, koningin Wilhelmina, haar familie en echtgenoot Prins Hendrik, uiteraard prins Bernhard,
maar ook de Belgische koninklijke familie.
De hoofdaanklager kwam eveneens met verbanden tussen het verdwijnen van Mohawk kinderen van een
school in het Canadese Ontario en de koninklijke families van Engeland, Nederland en België.
In 2008 werd bij deze school in Ontario een massagraf ontdekt. De jaren daarna zijn er nog eens 30
massagraven met kinderen ontdekt door heel Canada bij scholen van Indianenkinderen.
De slotverklaring voor deze sessie van de rechtbank van de hoofdaanklager was: “Er is deze week
overtuigend bewijs geleverd dat de Katholieke Kerk nog steeds doorgaat met misdaden tegen kinderen. De
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Katholieke Kerk is het grootste bedrijf ter wereld en het schijnt wereldwijd samen te spannen met overheden,
politie en rechtbanken”. Volgens het ingediende bewijs opereerde de sekte van The Ninth Circle vanuit
rooms katholiek kathedralen in Montreal, New York, Rome en Londen. Volgens getuigen vonden offeringen
van kinderen onder andere plaats in het Carnarvon kasteel in Wales, een niet verder bekendgemaakt Frans
kasteel en in katholieke scholen bij Indianenreservaten door geheel Canada.
The Ninth Circle maakte in Amerika, Canada, Frankrijk en Nederland gebruik van “groves” in de bossen van
privé-individuen. Een “grove” is een open plek onder een groep bomen.
De zittingen in Brussel zijn formeel de komende paar weken geschorst, alhoewel er ook worden voortgezet
op geheime locaties. Dit is het gevolg van berichten dat het Vaticaan een “hit team” van Jezuïeten heeft
samengesteld en op pad gestuurd.
Bron: Examiner
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7713:paus-franciscus-betrokken-bijrituele-kindofferingen&catid=69:occult&Itemid=81
Japan – het land zonder moslims
In de Jewishpress-editie van 19-05-2013 verscheen een uitermate
lezenswaardig artikel van de Israëlische geleerde en docent Arabisch
en Islam aan de Bar-Ilan-universiteit in Tel Aviv, Dr. Mordechai
Kedar, over een land dat richtinggevend zou kunnen zijn voor de
omgang met de grootste bedreiging voor vrijheid en vrede in onze
tijd. Hieronder de Nederlandse vertaling:
Er bestaan landen in de wereld, vooral in Europa, die op dit moment
een belangrijke culturele transformatie als gevolg van de islamitische immigratie doormaken. Frankrijk,
Duitsland, België en Nederland zijn interessante voorbeelden van het feit dat de immigratie uit islamitische
landen, samen met het hoge islamitische vruchtbaarheid, effecten op alle terreinen van het leven heeft.
Het is interessant om te weten dat er een land in de wereld bestaat waarvan de officiële en openbare
omgang met de islamitische aangelegenheid volledig anders is. Dat land is Japan. Dit land is op alle
terreinen m.b.t. de moslims zeer terughoudend: op diplomatiek niveau wordt Japan zo goed als nooit
bezocht door hoge politieke persoonlijkheden uit islamitische landen en Japanse leiders bezoeken zelden
islamitische landen. De betrekkingen met islamitische landen worden beperkt tot de handel in olie en gas,
die vanuit enkele islamitische landen naar Japan worden geïmporteerd. De officiële politiek van Japan is dat
moslims geen staatsburgerschap krijgen en er worden ook nauwelijks verblijfsvergunningen van onbepaalde
duur afgegeven.
Japan verbiedt het werven voor de islam (“Dawah”), omdat het de actieve bekering tot de islam bevordert en
omdat de islam als een vreemde en ongewenste cultuur wordt beschouwd. Weinig academische instellingen
doceren de Arabische taal. Het is heel moeilijk om boeken, zoals de koran, naar Japan te importeren, en
moslims die naar Japan komen zijn in de regel werknemers van buitenlandse ondernemingen. In Japan
staan maar heel weinig moskeeën. Het is de officiële politiek van de Japanse autoriteiten om alles in het
werk te stellen om de binnenkomst van moslims te verhinderen, ook als het gaat om artsen, ingenieurs en
managers van buitenlandse ondernemingen die werkzaam zijn in de regio. De Japanse samenleving
verwacht dat islamitische mannen thuis bidden.
Japanse ondernemingen letten er bij buitenlandse arbeidskrachten speciaal op dat het geen moslims zijn.
En iedere moslim die probeert om zich in Japan te vestigen, ondervindt hoe moeilijk het is om een woning te
huren. Overal waar een moslim leeft worden de buren onrustig. Japan verbiedt de oprichting van islamitische
organisaties en instellingen, ook de oprichting van moskeeën en islamitische scholen is praktisch
onmogelijk. In Tokio is slechts één imam.
In tegenstelling tot datgene wat er in Europa plaatsvindt, zijn maar heel weinig Japanners de islam
toegedaan. Als een Japanse met een moslim trouwt, wordt ze door haar sociale en familiaire omgeving
uitgestoten. De sharia wordt in Japan niet toegepast. Er bestaan enkele levensmiddelen in Japan die
volgens het islamitische recht “halal” zijn, maar het is niet gemakkelijk om deze in de supermarkt te vinden.
De Japanse omgang met de moslims wordt ook door cijfers bewezen: Japan heeft 127 miljoen inwoners,
maar slechts tienduizend moslims, minder dan een honderdste deel van een procent. Het aantal Japanners
dat bekeerd is, wordt als uiterst gering ingeschat. In Japan zijn enkele tienduizenden buitenlandse
werknemers die moslim zijn, vooral uit Pakistan, die het gelukt is om via bouwbedrijven als werknemer naar
Japan te komen. Maar vanwege de afwijzende houding tegenover de islam blijven ze in de minderheid.
Er bestaan meerdere redenen voor deze situatie:
1. De Japanners neigen ertoe alle moslims als fundamentalisten te beschouwen die niet bereid zijn hun
traditionele zienswijze in te ruilen voor de invoering van moderne denk- en gedragswijzen. In Japan wordt de
islam als vreemde religie waargenomen, die ieder intelligent mens zou moeten mijden.
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2. De meeste Japanners hebben geen religie, maar gedragswijzen die met het Shintoïsme en met
elementen van het boeddhisme verbonden zijn, geïntegreerd in de nationale traditie. In Japan wordt de
religie in een nationalistisch concept ingebonden en er bestaan bepaalde vooroordelen tegenover
buitenlanders, of ze nu Chinees, Koreaans, Maleis of Indonesisch zijn – ook het Westen vormt geen
uitzondering op dit fenomeen. Sommigen noemen dat een “gezonde ontwikkelde zin van nationalisme”,
anderen noemen het “racisme”. Het lijkt erop dat geen van beiden verkeerd is.
3. De Japanner wijst het concept van het monotheïsme en het geloof in een abstracte god af, omdat zijn
wereldconcept meer verbonden is aan het materiële en minder aan het geloof en emoties. Het lijkt erop dat
zij het Jodendom en de islam gelijkstellen. Het christendom bestaat in Japan en wordt niet negatief bekeken,
kennelijk omdat het beeld van Jezus in Japan wordt waargenomen zoals de beelden van Boeddha en
Shinto.
De meest interessante zaak in Japan is dat de Japanners niet de behoefte voelen om zich voor hun
afwijzende wijze van omgang met de islam te verontschuldigen. Ze maken een duidelijk onderscheid tussen
hun economisch belang in bronnen van olie en gas uit islamitische landen, die het Japan betaamt om goede
betrekkingen met deze landen te onderhouden – en het Japanse nationalistische standpunt dat de islam als
iets ziet dat niet bij Japan hoort en dat daarom de moslims buiten moeten blijven.
Omdat de Japanners een zacht temperament hebben en gelatenheid en rust tegenover buitenlanders
uitstralen, neigen buitenlanders ertoe om dat te betrekken op hoffelijkheid en respect van de Japanners
tegenover hen. Een Japanse diplomaat zou nooit zijn stem verheffen of hard in aanwezigheid van
buitenlanders over hen spreken. Daarom geloven buitenlanders in het Japanse respect, ondanks hun
racisme en discriminatie van moslims in de kwestie van de immigratie. Een Japanse ambtenaar, die wordt
geconfronteerd met een pijnlijke vraag over de wijze waarop de Japanners met moslims omgaan, zal in de
regel afzien van de beantwoording van deze vraag, omdat hij weet dat een eerlijk antwoord woede zou
opwekken en omdat hij zowel niet in staat als niet bereid is een antwoord te geven dat niet met de waarheid
overeenkomt. Hij zal glimlachen, maar de vraag niet beantwoorden en als hij in het nauw gebracht wordt zal
hij verwijzen naar zijn meerdere, hoewel hij heel goed weet dat ook die de vraag niet zal beantwoorden.
Het lukt Japan om een land te blijven bijna zonder islamitische aanwezigheid, omdat Japans afwijzende
houding tegenover de islam en de moslims ieder niveau van de bevolking doordringt, van de man op de
straat, via organisaties en ondernemingen tot oudste firmanten en het ambtenarendom. In tegenstelling tot
andere landen bestaan er in Japan geen mensenrechtenorganisaties ter ondersteuning van de islamitische
aanspraken tegen de positie van de regering. In Japan sluist niemand moslims illegaal het land binnen om
een paar Yen te verdienen, en bijna niemand geeft hen de juridische ondersteuning die ze nodig zouden
hebben om een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning of een staatsburgerschap te krijgen.
Een ander punt hoe de Japanners de islamitische immigratie verre van zich houden is hun houding
tegenover de werknemer en het werk. Gastarbeiders worden in Japan negatief waargenomen, omdat zij de
arbeidsplaatsen van Japanse werknemers inpikken. Een Japanse werkgever voelt zich verplicht om Japanse
werknemers aan te stellen, ook als dit hem veel meer kost dan buitenlandse werknemers hem zouden
kosten. De traditionele verbinding tussen een werknemer en een werkgever in Japan is veel sterker dan in
het Westen en de werkgevers en werknemers voelen een wederzijdse verplichting voor elkaar: een
werkgever voelt zich verplicht om te zorgen voor het levensonderhoud van zijn werknemers en de
medewerker voelt zich tegenover de werkgever verplicht om zijn werk goed te doen. Deze situatie schept
geen prikkel voor de acceptatie van buitenlandse werknemers, die slechts weinig betrokkenheid hebben
voor de werkgever.
Het feit dat de publieke opinie en de ambtenaren in hun houding tegen islamitische immigratie samen een
soort ijzeren muur rondom Japan vormen, leidt ertoe dat moslims niet de rechtvaardiging en niet het
vermogen hebben om dit te overwinnen. En de wereld zwijgt over deze onoverkomelijke muur, want de
wereld begrijpt dat het geen zin heeft om Japan in deze aangelegenheid te bekritiseren, omdat kritiek Japan
er niet van zal overtuigen om de poorten te openen voor een islamitische immigratie.
Japan leert de hele wereld een interessante les: er bestaat een
directe correlatie tussen nationaal erfgoed en de toestemming om
binnen te komen: een volk dat een solide en duidelijk nationaal
erfgoed en identiteit bezit, zal niet toestaan dat de werkelozen van de
wereld haar overrompelen. En mensen van wie het culturele erfgoed
en hun nationale identiteit zwak en broos zijn, hebben geen
afweermechanismen om een vreemde cultuur het binnendringen in
hun land en hun leven te verhinderen.
Bron: http://www.pi-news.net/2013/05/japan-das-land-ohne-moslems/
Vertaling: L.S. Gabriel, Bron oorspronkelijk artikel:
http://www.jewishpress.com/indepth/opinions/the-land-without-muslims/2013/05/19/
Auteur: Mordechai Kedar. Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
https://ejbron.wordpress.com/2013/05/21/japan-het-land-zonder-moslims/
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Paus gaat door met promoten chaos (video)
Zelfs als je niet gelooft dat de huidige paus de directe
vertegenwoordiger van satan is dan nog zouden door het gedrag van
deze man alle alarmbellen moeten gaan rinkelen.
De pauselijke mediashow in Amerika gaat op volle kracht verder, het
land waarvan het Vaticaan iedere week 850 miljoen Dollar aan
donaties in de achterzak steekt.
Alles wat er gebeurt in onze wereld berust op toeval en wanneer je
dat anders ziet dan ben je een complotdenker die overal wat achter
zoekt. Dat is de doorsnee mening van een goed geprogrammeerde
burger.
Dat is dan ook wat gezegd zal worden wanneer men de volgende
afbeelding ziet. Toeval? Misschien, maar dan wel één waarbij de
koude rillingen je over de rug lopen.
We kunnen niet genoeg waarschuwen over de rol van het vaticaan
en van deze paus in onze tegenwoordige tijd.
Een man die exact het tegenovergestelde is van wat hij probeert uit
te stralen naar de miljoenen mensen wereldwijd die deze charlatan
aanbidden.
Laat de kinderen tot mij komen. Ook hier weer het “toeval” dat een kind dat de paus weet te bereiken
ondanks alle waanzinnige veiligheidsmaatregelen, een nakomeling van illegale ouders is. Past precies in het
heersende illegale immigranten-/vluchtelingenprobleem en het
bespelen van het publiek daarover.
De paus die Amerika en Europa oproept om de deuren wagenwijd
open te zetten voor vluchtelingen. Die uiteraard met geen woord rept
over de 1400 procent toename van verkrachtingen in Zweden, een
land dat inderdaad hun deuren wagenwijd heeft open gezet.
De paus die alleen al uit Amerika, naast fenomenale sommen aan
belastinggeld die worden doorgesluisd, 850 miljoen Dollar per week
aan donaties in de knip steekt en daarvan geen stuiver besteedt om het lot van vluchtelingen te verbeteren.
De man die uit ongeveer het rijkste staatje ter wereld komt, maar waar niet 1 vluchteling onderdak hoeft te
verwachten.
De paus die ondanks alle fenomenale schandalen van kindermisbruik door priesters er nog nooit één uit zijn
ambt heeft gezet. En... een paus die uiteraard zelf ook gek is op
kinderen.
We zijn het niet altijd eens met Paul Joseph Watson, maar dat hij
moedig is, bewijst de titel van zijn laatste video: “Fuck the pope”.
https://youtu.be/TXZv9DDCBYw
Ondertussen heeft hij zijn rede gehouden voor de Verenigde Naties
en zoals verwacht het startschot gegevenvoor de komende
wereldregering:
In zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties in New York heeft paus Franciscus hard uitgehaald naar
machtige landen die in hun “egoïstische en grenzeloze dorst” naar
geld de natuurlijke rijkdommen van de aarde verwoesten. Dit gaat
volgens de paus ten koste van de armen.
Voor meer dan honderd wereldleiders en diplomaten bepleitte paus Franciscus de bescherming van het
milieu; de mensheid heeft geen bevoegdheid om dat te misbruiken. Het hoofd van de katholieke kerk hoopt
dat de klimaattop in Parijs, die plaatsvindt van 30 november tot 11 december, zorgt voor “waarborging van
fundamentele rechten”.
Met boter en suiker trapt de wereld erin en de propaganda zal de komende maanden verder worden
opgevoerd, zodanig dat ieder mens zich begin december schuldig zal voelen over de staat van onze arme
planeet (waar zeker het nodige moet veranderen) en bereid is om op allerlei vlakken nog meer persoonlijke
ruimte en vrijheid op te geven om deze te redden.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9803:paus-gaat-door-met-promotenchaos-video&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Asbest gedoogd voor babies
Wanneer je het woord talkpoeder gebruikt dan roept dit onmiddellijk associaties
op met moeders met kleine kinderen. Wat wellicht weinigen beseffen is dat die
talkpoeder in veel gevallen helemaal niet zo goed is voor hun baby.
Het volgende is wat mensen in het algemeen denken over talkpoeder:
Iedere ouder doet het standaard. Na het verschonen van de kleine worden de
billetjes bepoederd, zodat alles weer proper en netjes is. Het geeft de huid
enige verkoeling, waarnaast de invloed van bacteriën wordt beperkt. De huid voelt aangenamer aan en
daarom wordt het volop gebruikt bij de baby. Ook voor meerdere aandoeningen aan de huid kan het voor de
ouder wordende persoon uitermate geschikt zijn. Waartoe kan de gunstige werking van talkpoeder worden
gebruikt?Wanneer je dan het volgende leest, schrik je toch wel even:
Talkpoeder wordt gemaakt van talk. Talk komt uit de aardkorst en wordt ook wel eens speksteen genoemd.
Het kan zijn dat bepaalde delen talk verontreinigd zijn met asbest. Asbest is kankerverwekkend. Inhalatie
van talkpoeder kan dus mogelijk op de lange duur voor problemen zorgen.
Aangezien talkpoeder tijdens het gebruik nogal kan stuiven kan je het gemakkelijk inademen. Dit komt dan
als een soort fijnstof in je longen terecht. Dit kan zorgen voor kleine ontstekingen in je luchtwegen. Je
lichaam probeert deze deeltjes zelf weer op te ruimen.
Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) beweert dat de
talkpoeder zonder de kankerverwekkende asbest vezels veilig zijn in gebruik.
Talkpoeder met asbestvezels kan bijvoorbeeld longkanker, eierstokkanker en huidkanker veroorzaken.
De eindconclusie lijkt de volgende te zijn: Tegenwoordig zouden de meeste soorten talk asbestvrij moeten
zijn, maar er is nog geen sluitend bewijs geleverd voor de veiligheid van het product.
Met andere woorden, wanneer je talkpoeder gebruikt voor je baby kun je er eigenlijk nooit zeker van zijn dat
je met asbestvrije talkpoeder te maken hebt. Ookal zijn er een paar merken die zeggen dat ze asbestvrij zijn,
het is niet gereguleerd en daarom kan in principe iedereen het zeggen.
Wanneer er dus een volkomen gezond en natuurlijk alternatief is voor al dan niet asbesthoudend talkpoeder
dan is dat een veel betere optie. Dat is er in de vorm van het wondermineraal zeoliet. Naast een honderd
procent natuurlijke vervanging van talkpoeder heeft de zeoliet nog veel meer goede eigenschappen:
Natuurlijk medisch huidpoeder voor de lokale binding van histamine en ontstekingsvocht bij verwondingen
en irritaties van de huid, met name bij: schaafwonden en snijwonden ; huidwonden met beschadigde
(gebarsten) onderhuid ; lichte brandwonden, bijv. zonnebrand ; Insektenbeten/-steken (geen vervanging voor
een anti-allergeen!) ; huidirritaties (zoals ook luieruitslag) ; zweetvoeten ; exceem ; psoriasis.
Zeleoliet huidpoeder is, naast ook andere Zeolietprodukten, verkrijgbaar in de Orjana webshop.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9800:asbest-gedoogd-voorbabies&catid=17:gezondheid&Itemid=30

VIDEO: Bewijs dat de muziekindustrie helemaal nep is
Robin de Boer 26 september 2015
Vandaag de dag kan iedereen die achter een microfoon gaat staan beroemd worden. Met de computer
wordt het stemgeluid aangepast, liedjes worden geschreven door grote groepen professionals en de artiest –
talent of geen talent – is alleen nodig om het project af te ronden.
We kijken niet meer op van jonge vrouwen die vrijwel naakt het podium opkomen en daar allerlei vulgaire
handelingen verrichten. Om een hit te scoren heb je de steun nodig van een grote muziekcorporatie zoals
bijvoorbeeld Universal Music. Als een persoon bereid is zijn of haar ‘ziel te verkopen’ – een term die vaak
wordt gebruikt door artiesten – in ruil voor roem en geld, doet de platenmaatschappij de rest.
Deze mensen worden vereerd door het volk. We willen ons kleden zoals zij, we willen eruitzien zoals zij.
Veel artiesten zijn vandaag de dag niets meer dan wandelende reclameborden, die worden gebruikt om de
massa te beïnvloeden, enorme winsten te genereren en het gedrag van consumenten te sturen.
Verschillende grote artiesten hebben er al op gewezen dat een groot deel van de muziek wordt gebruikt voor
mind control. ODB van de Wu-Tang Clan is een goed voorbeeld.
En superster Roseanne Barr zei recentelijk dat de entertainmentindustrie onder invloed staat van MKULTRA, een geheim project van de CIA. De CIA is al vanaf het begin betrokken bij de muziekindustrie. De
inlichtingendienst heeft een speciale afdeling die zich ermee bezighoudt.
In dit filmpje getiteld ‘Sony kills music’ kun je zien hoe Michael Jackson muziekreus Sony ontmaskert. Zoals
uit onderstaand filmpje van mediabedrijf RT blijkt wordt muziek gebruikt om de massa te hersenspoelen. Elk
liedje kan een hit worden zolang het wordt gepromoot door de grote muziekmachine. De video maakt
duidelijk dat een groot deel van de muziekindustrie niets met muziek heeft te maken.
[Collective-evolution] https://youtu.be/qLRoqDqoXekhttp://www.ninefornews.nl/video-bewijs-dat-demuziekindustrie-helemaal-nep-is/
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Wat hebben Syrië, Lord Jacob Rothschild, Dick Cheney en Israël met elkaar gemeen?
Robin de Boer 16 september 2015
Wat hebben Syrië, New Jersey, Lord Jacob Rothschild en oud-gouverneur van New Mexico Bill Richardson
met elkaar gemeen?
Het antwoord is simpel:
Olie.
Afek, een dochterbedrijf van Genie Energy uit New Jersey, kondigde onlangs de vondst van een groot
oliereservoir aan en wil zijn activiteiten in het noorden van Israël gaan uitbreiden. Het oliereservoir bevindt
zich in de Golanhoogten.
Dit strategisch gelegen gebied wordt al sinds de oudheid betwist. Gedurende de Zesdaagse Oorlog van
1967, veroverde Israël het grootste deel van het gebied op Syrië en annexeerde de Syrische Golan officieel
in 1981. De VN veroordeelde de verovering en dringt tot op de dag van vandaag aan op een militaire
terugtrekking van Israël en onderhandeling met buurland Syrië, dat, gesteund door VN-resoluties, de Golan
terugeist.
Afek bedoelt met het noorden van Israël de Golanhoogten, een gebied dat volgens internationale
wetgevingwordt bezet door een buitenlandse troepenmacht. Dat maakt de controversiële oliewinning van het
Amerikaanse bedrijf in het gebied illegaal.
Cheney, Murdoch en Rothschild
Daags na de aankondiging maakte Genie Oil and Gas de namen bekend van personen die deel gaan
uitmaken van de strategische adviesraad van het bedrijf. Volgens MarketWatch bestaat de huidige
adviesraad uit: de Amerikaanse oud-vicepresident Dick Cheney, bestuursvoorzitter van News Corporation
Rupert Murdoch, Lord Jacob Rothschild en investeerder Michael Steinhardt.
De mensen die erbij komen: dr. Lawrence Summers, minister van Financiën onder president Clinton,
voormalig senator van Louisiana Mary Landrieu, voormalig gouverneur van New Mexico en oud-minister van
Energie Bill Richardson en oud-directeur van de CIA James Woolsey.
“De meesten van hen moeten weg”
De Israëlische tak van Genie wordt geleid door oud-Knessetlid Efraim Eitam, die het als zijn missie ziet om
alle Arabieren uit de regio te verdrijven. “Sommigen mogen blijven, maar de meesten van hen moeten weg,”
citeerde Ynetnews hem in 2006 tijdens een herdenkingsdienst van een gesneuvelde soldaat.
De Israëlische premier Netanyahu zei onlangs dat zijn land ‘te klein’ is om Syrische vluchtelingen op te
vangen. Oppositieleider Isaac Herzorg riep de regering van zijn land op om vluchtelingen toe te laten. “Het
Joodse volk mag niet apathisch zijn terwijl honderdduizenden vluchtelingen op zoek zijn naar een
toevluchtsoord,” zei hij.
Israël is inmiddels begonnen aan de bouw van een hek aan de oostgrens met Jordanië. Op die manier wil
het land voorkomen dat migranten het land in komen. In buurland Libanon, qua oppervlakte bijna de helft
van Israël, worden meer dan een miljoen Syriërs opgevangen. De kapitaalkrachtige Golfstaten nemen bijna
geen vluchtelingen op.
[The Anti-Media]
http://www.ninefornews.nl/wat-hebben-syrie-lord-jacob-rothschild-dick-cheney-en-israel-met-elkaar-gemeen/
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De alternatieve troonrede van Willem Alexander
Geplaatst op 16 september 2015
Ofschoon wij ons gisteren al goed hadden geïnstalleerd, de veiligheidsriem
hadden aangesnoerd, een fikse borrel onder handbereik en gelet de
voorafgaande sprookjes van Nederland’s duurst betaalde gastspreker, wisten wij
wat er op ons af ging komen, was het toch weer de keuze maken, lachen of
spontaan overgeven. Wij hebben een aantal passages uit de troonrede gehaald,
deze in royal blue van commentaar voorzien en kunnen u de verzekering geven,
dat indien Willemsen deze verbale diarree niet aan verplicht toeluisterende
lakeien had verteld, de zaal na 5 minuten leeg was gelopen en dat onder luid
‘boeh geroep ‘.
Leden van de Staten-Generaal,
De economie is weer aan het groeien. Dankzij de inzet en het doorzettingsvermogen van ondernemers,
werknemers en veel anderen in de samenleving. En wij zullen ze daarvoor in 2016 middels draconische
belasting heffingen voor straffen. Bij al deze redenen om de toekomst positief en met vertrouwen tegemoet
te zien, is er geen aanleiding om achterover te leunen , dat is slechts aan mij alleen toegestaan !
Met de voorgenomen veranderingen = verhogingen in het belastingstelsel wil de regering een impuls geven
aan banengroei en de koopkracht van mensen. Daarmee wordt het financieel aantrekkelijker om
bijvoorbeeld schoonmakers, onderwijsassistenten en caissières in dienst te nemen, waarvoor wij dagelijks al
die hoog opgeleide deurkloppers binnen halen. De regering draagt daaraan bij door de kwaliteit en
toegankelijkheid van voorzieningen zeker te stellen. In Nederland moeten mensen kunnen rekenen op
goede zorg, zodat de wachttijd in de vol gepoepte luiers van 6 uur naar 2 uur kan worden gereduceerd.
Waar mensen in de knel komen, zijn aanpassingen nodig, zoals bij het persoonsgebonden budget, zodat de
kansen voor fraude uit sociaal oogpunt gezien voor iedereen toegankelijk kan worden.
Iedereen wil gezond en zelfstandig oud worden. Als dat op enig moment niet meer kan, willen mensen
kunnen rekenen op goede ondersteuning en zorg, voor een waardige oude dag. Dit betekent dat wij meer
zullen gaan doen aan palliatatieve zorg , zodat de mogelijkheid om plaats te maken voor de jonge
dynamische generatie van handophouders gemakkelijker wordt.
Jonge ouders krijgen in een veeleisende periode van hun leven meer ruimte om werk en gezin te
combineren. De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Er komen extra plekken voor peuteropvang die
betaalbaar zijn voor alle ouders. Het bevallingsverlof voor vaders wordt verlengd. Dus wat en wie weerhoudt
u er nog een paar koters bij te nemen. Neem een voorbeeld aan de talloze nieuwkomers waar 9 kids geen
uitzondering vormen en u ruim en gemakkelijk uitsluitend van de kinderbijslag kunt rondkomen.
Een belangrijk resultaat van het hervormingsbeleid is dat het hoger onderwijs er ongeveer 4000 docenten bij
krijgt en nog enkele honderden onderzoekers met een onderwijstaak. Ook weer dankzij de talloze
hoogopgeleide geen Nederlands sprekende deurkloppers.
Al deze maatregelen, hervormingen en investeringen dragen bij aan verder economisch herstel en aan het
behoud van de hoge kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Die kwaliteit heeft ook een immateriële
kant. Mensen maken zich zorgen over onderwerpen als de verruwing in de samenleving en de onderlinge
omgangsvormen. In Nederland gaat tolerantie met name voor moslims samen met het feit dat u veilig en in
vrijheid over straat kunt lopen, zich beschermd weet en zich in b.v. de Haagse Schilderswijk, in
Rotterdammabad en in Amsterdam oud west zich thuis kunt voelen. De overheid heeft een voorbeeldfunctie
bij het uitdragen van gedeelde waarden. De integriteit van het openbaar bestuur mag niet ter discussie
staan. Wij moeten trachten ons land op de lijst van meest corrupte landen ter wereld te laten stijgen om
daarmee nummer één te gaan worden, hetgeen kijkend naar de ontwikkelingen van afgelopen jaar behoorlijk
al snel de goede kant uit gaat. De overheid stelt regels en handhaaft die om de openbare orde en veiligheid
te bewaken dit dank zij een uitstekend functionerend corrupt OM en politieapparaat.Waar onder- en politieke
bovenwereld vermengd raken, wordt dit aangepakt. Waarden zijn echter niet alleen een zaak van de
overheid, maar ook van alle inwoners van ons land. Wie het eigen belang of de eigen overtuigingen boven
alles stelt, beperkt de ruimte voor deurkloppers en zet collectieve waarden en verworvenheden onder druk.
Juist de normale en respectvolle psssst , rochel spuug op de grond omgang met elkaar vraagt om alertheid
en een actieve houding van ieder van ons. Het meest prangend is de situatie van de grote aantallen mensen
die in vaak onveilige en overvolle boten en op andere manieren naar Europa gaan om hier asiel te vragen. Ik
heb tijdens mijn vakantie in Griekenland en varend met mijn speedboot langs de mensen die aan het
verdrinken waren en de schrijnende beelden van mensen op drift die dagelijks tot ons komen vanuit onder
meer Kos gezien. Als voorzitter van de EU in 2016 wil Nederland een pragmatische bruggenbouwer zijn. Ik
verwijs daarbij naar de gebeurtenissen in Alphen aan de Rijn.
Leden van de Staten-Generaal, De regering werkt samen met , d.w.z. als u werkt, doet de regering de rest.
U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en hopen dat u gauw opstapt en
met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.
http://www.geennieuws.com/2015/09/de-alternatieve-troonrede-van-willem-alexander/
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Doorgestoken kaart in Griekenland
Zelfs als er geen eerlijke, logische verklaring is voor de gang van zaken
blijkt het voor mensen lastig de realiteit onder ogen te komen. We
worden massaal in de maling genomen!
Neem de allerlaatste Griekse verkiezingen waar de partij van Tsipras
ondanks het verraad aan de bevolking, opnieuw wint. Iets wat eigenlijk
niet kan.
Wanneer je de gebeurtenissen van dit jaar in Griekenland op een rijtje
zet dan is het niet zo vreemd dat de eindconclusie is dat mensen er
helemaal niets meer van begrijpen.
Neem een financiële goeroe als Maarten Verheijen, een echte mainstream-man die echt niet op zijn
achterhoofd is gevallen.
Hij schrijft het volgende over de verkiezingen in Griekenland:
"De Griekse premier haalde de buit binnen: het vertrouwen van het volk om het besparingsbeleid verder te
zetten".
Zo opende gisteren Hanne Decoutere het laatavondjournaal op VRT.
Tsipras heeft met Syriza inderdaad opnieuw de verkiezingen gewonnen.
Eerder dit jaar had hij ook al ééns de verkiezingen gewonnen. Hij beloofde de Grieken toen een einde te maken
aan de besparingen in zijn land.
Hij weigerde te plooien voor zijn geldschieters.
Toen hij de doemschroeven kreeg aangespannen lanceerde hij prompt een referendum waarbij hij de Europese
besparingsplannen voorlegde aan zijn bevolking.
Dat besparingsplan werd door de Grieken massaal weggestemd.
Het einde van de besparingen?
Nee, want Tsipras begon opnieuw te onderhandelen met Europa over een derde bail-out en hij was opééns wel
bereid om flinke besparingen te slikken.
Uiteindelijk ging hij akkoord met een besparingsplan dat nog erger was dan het plan dat zijn bevolking eerder
had weggestemd.
Binnen Syriza nam de onenigheid over deze solo slim toe en verloor Tsipras aanhang waarna dan maar weer
nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven.
En deze verkiezingen zijn dus opnieuw gewonnen door Syriza.
Deze keer niet met de belofte om de besparingen te stoppen.
Nee, ze hebben nu de steun van de bevolking gekregen om het tegenovergestelde te gaan doen.
Extra besparen dus.
Besparingen waarvan diezelfde Tsipras eerder al aangaf dat ze niet zullen werken en de economie alleen maar
dieper in het moeras zullen duwen.
Wel, ik moet eerlijk bekennen dat ik er eigenlijk geen flikker meer van begrijp.
Dit lijkt me een geweldige case-study voor een psycholoog.
Hoe Tspiras twee keer op rij verkiezingen kan winnen met twee tegengestelde programma's, is voor mij echt
een raadsel.
Wanneer je al die gebeurtenissen bekijkt vanuit een standpunt dat alles
zou zijn wat het lijkt dan is het logisch dat je stomverbaasd bent.
Wanneer je het geheel echter bekijkt vanuit het standpunt dat de
mensheid wordt bedonderd waar ze bij staan dan wordt het plots een
stuk duidelijker. Er is namelijk geen andere verklaringen voor de Griekse
uitslag dan dat het doorgestoken kaart is.
Je kunt geen bevolking hebben die de Syriza partij in eerste instantie
aan de macht helpt omdat het de eeuwige bezuinigingen spuugzat is,
die vervolgens keihard “nee” stemt bij een referendum tegen de door
Europa gewenste bezuinigingen en dan de partij die precies het omgekeerde heeft gedaan van wat ze
beloofden, weer laat winnen.
Er zijn hier krachten aan het werk die niets met democratie te maken hebben en alles met manipulatie en
machtsmisbruik. Los van het feit dat Griekenland bij klaarlichte dag wordt beroofd van alles wat waarde heeft.
Hoeveel meer zichtbaar moeten dit soort zaken worden voor de mensheid om werkelijk te zien wat hier recht
voor de wijd open ogen van de wereld zich afspeelt?
Iemand die regelmatig een boekje open doet over de gang van zaken achter de schermen is de voormalig
minister van financiën van Griekenland Varoufakis, waarover later meer.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9786:doorgestoken-kaart-ingriekenland&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Britse generaal dreigt met staatsgreep als nieuwe Labour leider premier wordt
Sociaal-democraten kozen Israëlhater annex openlijke Hamas/Hezbollah supporter tot nieuwe leider, die
voorstander is van ongelimiteerde immigratie en een Sovjet-achtige
planeconomie wil invoeren
Jeremy Corbyn, tweede van rechts, bij een anti-Israël demonstratie.
De nieuwe Labour leider is een openlijke supporter van de
islamitische terreurbewegingen Hamas en Hezbollah.
Dat de hele wereld steeds sneller polariseert behoeft geen uitleg
meer. Desondanks kan het ronduit schokkend worden genoemd dat
een Britse generaal expliciet met een staatsgreep dreigt als de
nieuwe, zeer omstreden leider van de Labour partij (de Engelse
PvdA), de extreem linkse neomarxistische Jeremy Corbyn, bij de
volgende algemene verkiezingen tot premier wordt gekozen.
Staatsgrepen worden doorgaans iets voor landen in Afrika, Zuid Amerika en soms ook Azië gezien – niet
meer voor Europa, en zeker niet voor het ‘beschaafde’ Westen. Zo vond er vorige maand vond er nog een
nauwelijks opgemerkte coup in Burkina Faso plaats (2).
‘Massale muiterij als Corbyn veiligheid land in gevaar brengt’
Volgens de doorgaans goed ingelichte krant The Independent zou zoiets nu ook in Groot Brittannië kunnen
gebeuren. Een niet bij name genoemde generaal heeft gezegd dat leden van de strijdkrachten onmiddellijk
in het geweer zullen komen tegen Labour leider Corbyn, indien zoals hij heeft aangekondigd als premier uit
de NAVO treedt, het leger zo goed als opheft en alle Trident kernraketten ontmantelt.
‘Dat zal het leger simpelweg niet verdragen,’ zei de generaal tegen de Sunday Times. ‘De generale staf zou
niet toestaan dat een premier de veiligheid van dit land in gevaar brengt, en ik denk dat men alles zal doen –
goedschiks of kwaadschiks- om dat te voorkomen. Je kunt geen einzelgänger het hoofd van de nationale
veiligheid maken. Op alle niveaus zou men massaal ontslag nemen, en er zou een zeer reële kans zijn op
een gebeurtenis die feitelijk een muiterij zou zijn.’
Eerbetoon aan IRA
De generaal, die in Noord Ierland diende tijdens het conflict met de terreurorganisatie IRA, wees erop dat hij
en veel soldaten er doodziek van waren dat Corbyn weigerde de IRA, die 730 soldaten vermoordde en er
zo’n 7000 verwondde, te veroordelen. Zijn schaduwkanselier, John McDonnell, moest noodgedwongen zijn
excuus aanbieden toen bekend werd dat hij de regering had opgeroepen een eerbetoon te geven aan IRA
leden.
‘Veel soldaten walgen van de opmerkingen van Corbyn en McDonnell over de IRA – mannen die niet alleen
Britse soldaten hebben vermoord, maar ook honderden mensen van hun eigen gemeenschap.’
‘Wij zijn niet Bolivia’
Een bron binnen het ministerie van Defensie zei het onacceptabel te vinden dat hooggeplaatste militairen
‘feitelijk dreigen met een coup tegen een gekozen regering. Deze generaal schijnt te zijn vergeten dat we in
een democratie leven.’ Ook enkele leden van de Conservatieven waren geschokt. Het rechtse parlementslid
Daniel Hannan noemde de generaal ‘een idioot. In hemelsnaam, wij zijn niet Bolivia.’
Israëlhater en supporter van moslim terreurgroepen
De ontwikkelingen in tal van landen, ook in Europa –denk aan Griekenland Spanje, Portugal, Oostenrijktonen aan dat kiezers in toenemende mate weglopen bij de gevestigde orde partijen en zich wenden tot
radicalere linkse of rechtse partijen. Het is dan ook niet langer een onbestaande gedachte dat zelfs een
oude democratie als Groot Brittannië ten prooi valt aan een staatsgreep als de kiezers onverhoopt op een
partij stemmen die het hele land ondersteboven dreigt te gooien.
Dat is geen woord teveel gezegd als bedacht wordt dat Corbyn een virulente Israëlhater is en een openlijke
supporter van de islamitische terreurbewegingen Hamas en Hezbollah, die hij zijn ‘vrienden’ noemt. Ook
betitelde hij de beruchte antisemitische islamist Raed Salah een ‘geëerde burger’.
In dat kader is het ‘logisch’ dat de extreem linkse activist kort na zijn verkiezing aankondigde om als eerste
Labour leider naar een demonstratie van voorstanders van ongelimiteerde immigratie naar Europa –die
zoals u weet vrijwel uitsluitend uit moslimlanden komt- te gaan. (3)
Sovjet planeconomie
Verder wil Corbyn grote bedrijven en multinationals nationaliseren en een Sovjet-achtige planeconomie
invoeren, waarin er helemaal niet meer wordt bezuinigd (behalve op defensie). Kortom: vrijwel hetzelfde
recept dat tot socialistische ‘paradijzen’ zoals de Sovjet Unie, Noord Korea en Venezuela leidde.
Ooit riep hij toenmalig premier Tony Blair op om de koninklijke familie uit Buckingham Palace te zetten. (4)
Xander ; (1) The Independent (via Zero Hedge) ; (2) Zero Hedge ; (3) Breitbart ; (4) Breitbart
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Britse-generaal-dreigt-met-staatsgreep-als-nieuwe-Labourleider-premier-wordt
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Prikbord nr. 462 van Columnist: Leo J.J. Dorrestijn
Groeilobby
De bewering dat Schiphol moet groeien om te ‘overleven’ dient zorgvuldiger te worden onderzocht dan
destijds het Betuwelijnvoorstel en het HSL-plan. Want politici achteraf ter verantwoording roepen na
miljardenverspillingen, is een heikele zaak. Bovendien moet de overheid zich zo weinig mogelijk met de
ondernemersrisico’s van grote bedrijven inlaten, zoals de bankencrisis en de NS debacles hebben
aangetoond. Beter is het onafhankelijk toezicht te versterken.
Justitie
Volkert, Badr Hari, Demmink, ProRail, SNS, Limburgse maffia, wat is er bij Jusitite aan de hand? Is men
wellicht in staking wegens de bezuinigingen?
Mentaliteit
Dezelfde politici die pleiten voor een Europese gezindheid, schamen zich niet om allerlei nationale
verworvenheden te benadrukken. Dit ‘nationalisme’ omvat onder meer het handhaven van het koningshuis,
subsidiëring van nationale sportploegen en kunst-/cultuuruitingen. Zo smijt dit kabinet maar liefst 80 miljoen
naar de aankoop van een schilderij van Rembrandt, waar er geen extra geld te vinden is voor Justitie en
Veiligheid. Deze mentaliteit laat bijv. toe dat misstanden en machtsmisbruik in gevangenissen blijven
voortduren met een hele reeks van (verzwegen) incidenten.
Milieu-activisten
Waar bleven ze nu, die milieufanaten die onmiddellijk hun subsidiepot aanspreken voor een vliegticket naar
een ‘belangrijke’ conferentie waar ze met 1000 man niets te zoeken hebben. Nu moeten ze niet verder dan
Den Haag om voor de Indonesische ambassade te protesteren tegen de corrupte ambtenaren die geen
enkele actie nemen tegen de vele opzettelijke bosbranden die een hele regio onleefbaar maken. Niet
interessant genoeg?
Koenders (PvdA)
Het valt de PvdA moeilijk te verwijten dat de heer Koenders werd benoemd tot minister van Buitenlandse
Zaken, gezien figuren als Van Aartsen (VVD). Doch juist de PvdA – als aanhanger van Obama – moet de
US president niet voor de voeten willen lopen in de gevoelige ‘deal’ met Iran. De Amerikaanse
volksvertegenwoordiging moet haar goedkeuring immers nog verlenen. Dus met wiens toestemming was
Koenders op bezoek in Iran en met welk doel: alleen de Duitsers imiteren?
Paniek
Doorgaans ben ik het van harte eens met Bert Dijkstra (De Telegraaf), doch niet met diens verdediging van
het overheidsoptreden bij ‘terreuralarm’. Want de kritiek van buitenstaanders betreft niet het feit dat er wordt
gereageerd op een melding, maar hoe.
Bij verkeersongelukken en vermeende milieu-incidenten is dit niet anders: afsluiten snelwegen, wijken,
spoorlijnen zonder een duidelijke evaluatie/noodzaak. Ontruiming van straten, IKEA, stations en
supermarkten. Allemaal met helikopters, persconferenties, commandovoertuigen en uren overlast zonder
gegronde reden. Bij het recente brievenbuspakje in Amsterdam, bleek ook de bomverkenner incompetent en
bleef een halve wijk (!) afgesloten, terwijl de verklaring voor het ‘verdachte’ pakketje reeds beschikbaar
was… Stoer gedrag om het publiek gerust te stellen? Dan wordt toch het tegenovergestelde bereikt, want
echte terroristen zijn niet door paniekacties van onze politie te stoppen en ook niet door showoptreden.
Rechters
De indruk dat rechters soms een spelletje van (bevriende?) advocaten meespelen, wordt niet alleen aan het
dossier Volkert ontleend. Mr. Ficq regelt dat Badr Hari buiten arrest mag blijven en legt vervolgens haar
functie neer, waarbij ze toch niet meer kon ‘scoren’. En kijk: de rechters, noch het OM hebben diens leugens
geverifeerd. Mevr. Ficq krijgt haar zin en haar cliënt blijft op vrije voeten.
VVD-coryfee
Mevr. Kroes zit kennelijk nog steeds in haar Brusselse ivoren toren en komt nu naar verluidt met het voorstel
om ook illegalen hier een opleiding te geven voordat ze worden teruggestuurd. Een dwaas plan, omdat
– ze dan eerst Nederlands moeten leren en een opleiding kiezen die in het land van herkomst een baan
oplevert;
– de neiging om hier te blijven, indien eenmaal gedoogd, zal toenemen;
– het onderwijs al genoeg problemen heeft;
– die problemen nog zullen toenemen door de toegelaten asielzoekers en de eis tot verplichte integratie;
– het opleiding van de onderdanen van een ander land geen Nederlandse taak is, evenmin als het opvangen
van de overbevolking daar;
– Europa geen eigen ‘beleid’ moet maken, dat niet door de rest van de wereld financieel wordt gesteund;
– er geen duidelijkheid ontstaat over hun status, indien de opleiding niet wordt voltooid;
– de meesten ‘automatisch’ in een generaal pardon vallen als ze hun verblijf lang genoeg weten te rekken;
– in ieder geval een aanzuigende werking ontstaat.
De VVD moet eens wat meer afstand nemen van halfzachte luchtfietserij, want ze worden nu al
weggelachen in de Kamer.
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Obama gebruikt satanische ‘reverse speach’ in zijn toespraken
Filed in MIND & SOUL CONTROL by Martin Vrijland on 23 september 2015
Natuurlijk is het al weer een tijdje geleden dat Barack Obama
opkwam als volslagen nieuweling op het toneel van de verkiezingen
in Amerika, maar nu daar in 2016 opnieuw verkiezingen zullen zijn en
van de voorrondes al driftig verslag gedaan wordt is het misschien
interessant om nog eens terug te kijken. Obama heeft er trouwens 2
termijnen opzitten, dus hij mag niet meer meedoen aan het
toneelstuk dat de schijn van democratie aan het volk voorschotelt.
Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom Obama zo snel aan de top
kon komen? Ga ik ver als ik u de suggestie doe dat dit allemaal
vooraf gepland was door de Saturnus cult die de wereld in haar
greep heeft? “Saturnus cult? Hey Vrijland, nu weten we het wel met die Saturnus cult bullshit. Ga weer eens
kritisch over het nieuws schrijven man!” Nou, dat kritisch over het nieuws schrijven was alleen maar bedoeld
om u te laten inzien hoe de media slechts en alleen de heersende klasse dienen. De vraag die daarna aan
de orde komt is: Wie is die heersende klasse? En dat is het onderwerp wat u echt zou moeten interesseren,
want alles wat er gebeurt in de wereld ligt onder diepe controle van deze heersende klasse. Ik betitelde ze
als de Saturnus cult.
De reden dat ik ze de Saturnus cult noemde heb ik in meerdere artikelen uitgelegd, waaronder het laatste
artikel waarbij ik meer inzoomde op de muziek- en filmindustrie (zie hier). Als u er achter komt dat deze cult
niet alleen de politiek en media in haar greep heeft, maar dat de tentakels van deze octopus reiken tot aan
mindcontrol en duistere magie technieken, dan begint u misschien te begrijpen waarom ik er zo op inzoom.
Ik kan me ook voorstellen dat u bij de woorden ‘mindcontrol’ en ‘magie technieken’ al weer geneigd bent af
te haken, maar blijf nog even, want ik zal een voorbeeld laten zien van deze eerste zwarte president in de
Amerikaanse geschiedenis.
Als u ontwaakt bent uit de leugens van de media, mag u dat beschouwen als het eerste stadium van
ontwaken. Zijn er dan nog meer stadia? Ja zeker! Er is veel meer gaande. de heersende elitaire klasse is
niet alleen maar uit op wereldmacht en slaafse pionnetjes die braaf hun werk doen, de krant lezen en hun
belasting betalen. Gaat u zich verdiepen in zaken als chemtrails en nanotechnologie, dan ontdekt u na
grondige studie dat deze cult uit is op bestuurbare androïde mensen bij wie ze gedachten en emoties
kunnen implementeren, maar die ze tevens op DNA niveau kunnen programmeren. Dat klinkt heel creepy,
maar dat stadium is dichterbij dan u denkt. Edward Snowdens onthullingen van het aftappen van al uw
email-, telefoon- en internetverkeer waren slechts bedoeld om te testen hoe ontwaakt de massa
daadwerkelijk is. De werkelijke onthulling die een échte klokkenluider had moeten doen bracht hij niet. Dit
werd door een andere klokkenluider wel gedaan (zie hier en hier). In ons lichaam bevinden zich al
nanodeeltjes als gevolg van het sprayen van de lucht. Al in 2013 stelde ik dat de NSA er niet alleen maar is
om ons af te luisteren, maar dat het (black box Saturnus gebouw) fungeert als centrale processor in het
trans humane netwerk (zie hier).
Het transhumanisme dat door mensen als Google topman Ray Kurzweil verkondigd wordt als een evangelie,
is een van de manieren om de mensheid definitief gevangen te houden in een getransformeerd half
androïde en uiteindelijk zelfs volledig androïde lichaam. Dat ze daarmee de profetische religieuze
onsterfelijkheid of ‘het eeuwig leven’ kunnen realiseren lijkt een droom die werkelijkheid kan gaan worden.
Ray Kurzweil zelf zegt dat het in 2045 zover is. En als je de mens biocomputer die we nu al zijn, zo kunt
modificeren dat ze beter bestuurbaar is, dan is dat voor de heersende klasse natuurlijk de ultieme wens. Dan
kunnen zij de oude black magick methoden die zij voorheen toe moesten passen achterwege laten. Althans
dat ook weer niet helemaal, want zij voeren ook black magick rituelen uit om energetische redenen. Ik heb
het dan over zaken als kindoffering en anale seksuele aanranding van jonge kinderen tot comateuze
toestand aan toe. “Ach Vrijland, je slaat weer op tilt, rook er nog eentje!” Nee, dat zijn serieus de rituelen die
uitgevoerd worden volgens de Thelema leer van Aleister Crowley, de man die grote invloed heeft gehad op
het main stream worden van de praktijken van de Saturnus cult. Zijn Thelema leer was eigenlijk niets anders
dan het aan de oppervlakte komen drijven van de geheimen en millennia oude praktijken van de Saturnus
cult. Via mensen als Madonna en andere popsterren wordt deze leer via de Kabbalah en illuminatie
symboliek aan het publiek getoond. En juist dat tonen en het ‘de massa geestelijk klaarstomen voor de
rituelen‘ van deze cult behelst een energetische waarde. Al eeuwen is deze cult bezig via zelfgeschapen
religies en hun goed verpakte rituelen de scheppende energie van de ziel van de mens te oogsten. U zult
dat raar vinden, maar als u zich verdiept in bijvoorbeeld de Thelema leer van Aleister Crowley, zult u
ontdekken dat onder meer zijn seksrituelen dit doel hadden.
De magische technieken die Aleister Crowley introduceerde zijn in vele zaken in de maatschappij terug te
vinden. Hij kreeg zijn teksten overigens rechtstreeks door van een entiteit (wat in het christendom ‘demoon’
en in de islam ‘jin’ genoemd wordt). De technieken hebben ten doel de mensheid rijper te maken voor
energetische consumptie op zielsniveau. Zo wordt de jeugd bijvoorbeeld via de popmuziek geprogrammeerd
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om zich via seksuele bevrediging en de drang naar porno energetisch open te stellen. Ik noemde eerder dat
ongezonde seksuele bevrediging leidt tot het openzetten van je poorten voor Archontische- of
matrixentiteiten (zie hier). Ditzelfde geldt overigens voor volwassenen via films, tijdschriften, tv-series, radio,
dancefeesten, enzovoort. Een film als ‘Fifty Shades of Grey’ is daar een goed voorbeeld van (zie hier). Als u
de film ‘They live’ uit 1988 bekijkt op YouTube, zult u dit wellicht in eerste instantie een beetje een rare
cultfilm vinden. Als u het echter even tot u door laat dringen, zult u gaan zien wat de boodschap van deze
film is. Datzelfde geldt voor de film trilogie ‘The Matrix’. De technieken van Aleister Crowley zijn van
‘magische’ waarde, maar in feite zijn het technieken die in het onderbewustzijn van de menselijke mind
werken. De Engelse televisie hypnotiseur Derren Brown heeft opYouTube meerdere filmpjes staan waarin hij
uitlegt hoe subliminale programmering werkt. Aleister Crowley was de grootmeester in deze technieken en
een van zijn technieken was de ‘reverse speach'; wat zoveel is als achteruitspraak. Deze techniek schijnt zo
te werken dat je de echte boodschap verpakt in woorden die, wanneer ze achteruit beluisterd zouden
worden, de hersenen van de luisteraar programmeren. In de muziekindustrie wordt dit ‘backmasking’
genoemd. Het menselijk onderbewustzijn lijkt dit omdraaien van het geluid automatisch te kunnen doen.
Natuurlijk zijn er sceptici die zullen roepen dat dit backmasking complete bullshit is. Zij zullen bijvoorbeeld
verwijzen naar de rechtszaak in Engeland tegen de band Judas Priest, die aangespannen werd als gevolg
van een suïcidale boodschap ge-backmasked in hun muziek. Twee tieners zouden zelfmoord hebben
gepleegd na luisteren van deze muziek. Er zou geen wetenschappelijk bewijs geleverd zijn voor de invloed
van deze backmasking. De vraag is echter waarom Aleister Crowley deze techniek dan introduceerde en
waarom grote bands als Led Zeppelin, The Beatles en vele anderen deze techniek gebruikten? Crowley
beschreef het toch niet voor niets als een van de black magick technieken (hij voegde de k aan het woord
magic toe om het te onderscheiden van film en goochel magic). De muziek- en filmindustrie barst van de
subliminale technieken. Ook in de reclame industrie zien we niet anders. Wat echter voor velen nog niet
duidelijk is, is dat de technieken vooral en juist ook in de politiek en de media worden toegepast. Daarom
sprak ik eerder over een massa hypnose (ziehier). Los van het feit dat deze technieken gebruikt worden voor
massa hypnose, dienen zij een veel hoger doel. Het is niet alleen mind control, maar ik voeg er graag nog
een titel aan toen, namelijk ‘soul control’. Het transhumanisme dat mensen als Ray Kurzweil nastreven is
slechts de slagroom op het toetje dat nu al bereid wordt. De mensenmassa wordt daarnaast via de media
rijp gemaakt voor vrijwillige deelname aan de rituelen van de Saturnus cult. Dan hebben we het over
energetische rituelen, waarbij de mens haar scheppende zielskracht laat aftappen.
President Barack Obama is een super NLP specialist gebleken. In zijn speeches paste hij zuivere
massahypnosetechnieken toe (zie hier). Maar wat misschien minder bekend is, is dat Obama zijn publiek
gebruikte om middels de technieken van Aleister Crowley de grote bouwer en meester van deze Saturnus
matrix te laten aanbidden. Hiervoor gebruikte hij de door Crowley gepromote techniek van reverse speach.
Kijkt u zelf maar even in onderstaand filmpje (zie ook deze).
https://youtu.be/jqALdkTArqs
http://www.beyondthematrix.nl/2015/09/23/obama-gebruikt-satanische-reverse-speach-in-zijn-toespraken/

Amerikaans CFR-lid en Princeton expert adviseert Europa alliantie met Rusland
‘EU blokkeert uit mix van domheid en kwaadwilligheid lucratieve economische samenwerking met Rusland’ ‘Demonisering van Putin, die weigert Washington in alles te gehoorzamen, is in het Westen een doel op zich
geworden’.
Hoeveel handreikingen moet Putin nog doen voordat Europa eindelijk
inziet dat verregaande samenwerking met Rusland de best mogelijke
optie is, zowel in economisch als politiek opzicht?
Princeton professor (em.) voor Rusland-studies en -politiek Stephen
Cohen, tevens lid van de Council on Foreign Relations en voormalig
topadviseur van de regering Bush (sr.), geeft Europa een opmerkelijk
advies dat rechtstreeks tegen de wensen van de gevestigde orde
ingaat: maak jullie los van de Amerikaanse politiek en ga een alliantie
aan met Rusland en China. Volgens Cohen zal zo’n verbond de wereldvrede zeer ten goede komen. Ook hij
geeft het Westen de schuld van de spanningen met Rusland, en stelt dat Putin in geen geval de agressor is
maar enkel gereageerd heeft op de provocaties van de VS en de EU.
Cohen legt uit dat hij weliswaar CFR-lid is, maar niet tot de invloedrijke elite behoort die de kern van de CFR
vormt. ‘Ze zijn inmiddels zo ongeïnteresseerd in de Russische politiek, dat ik er niet langer heenga... Tot de
jaren ’90 had ik nog toegang tot de massamedia, maar eind jaren ’90 hield dat langzaam op. En sinds Putin
aan de macht is wordt ik niet eens meer uitgenodigd. Dat richt zich niet alleen tegen mij, maar tegen alle
andere Amerikanen die tegen het huidige buitenlandse beleid van de VS zijn. Wij werden uit de massamedia
verbannen.’
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Kapitale fouten van de VS en de NAVO
De huidige ‘ramp in Oekraïne en terugval naar een nieuwe Koude Oorlog’ is volgens Cohen in de jaren ’90
ontstaan in Washington. De eerste grote fout was volgens hem dat het Amerikaanse Congres dacht van
Rusland te hebben gewonnen en meenden het land daarom hun wil te kunnen opleggen. De tweede kapitale
blunder was de NAVO uitbreiden naar het Oosten, terwijl het Westen uitdrukkelijk aan het Kremlin had
beloofd dat niet te doen. ‘Dat was ontzettend stom. Stel dat een vergelijkbaar Russisch bondgenootschap in
Mexico of Canada zou opduiken. Als de president van de VS dan niet de oorlog zou verklaren, zou hij
onmiddellijk uit zijn functie worden gezet.’
Na 9/11 had Putin Amerika nota bene gesteund in de strijd tegen de Taliban. Maar wat was de dank van
Bush (jr.)? Eenzijdig het ABM(anti-ballistische raket)-verdrag opzeggen, wat het fundament was van de
wederzijdse nucleaire afschrikking. Toen ook nog eens geprobeerd werd om Georgië (2008) en Oekraïne
(2013) binnen de NAVO te halen –wat uiteindelijk door een veto van Frankrijk en Duitsland werd voorkomenhadden de Amerikanen in de ogen van het Kremlin een rode lijn overschreden, en ontstond de grootste
internationale crisis in een halve eeuw tijd.
Ook EU speelde zeer kwalijke rol bij staatsgreep Oekraïne
Ook de EU speelde een zeer kwalijke rol bij het ontstaan van die crisis. Putin stelde voor om zowel tussen
Rusland en de EU als Oekraïne en de EU een driepartijen-overeenkomst te sluiten, vooral omdat de handel
tussen Rusland en Oekraïne altijd erg belangrijk is geweest. Dat had alle partijen grote economische
voordelen opgeleverd. Brussel weigerde dit echter, en wilde Oekraïne juist uit de Russische invloedssfeer
trekken door het land te dwingen te kiezen tussen Rusland of de EU. Als Oekraïne zich economisch enkel
met de EU zou verbinden, zou dat een totale ramp voor het land geweest zijn.
Cohen stelt dat de EU een overeenkomst met Rusland uit een mix van domheid en pure kwaadwilligheid
heeft geblokkeerd. Toen Viktor Janukovitsj en andere Oekraïense politici erachter kwamen dat de deal met
de EU hen slechts miljoenen zou opleveren, maar miljarden aan handelsbetrekkingen met Rusland zou
kosten, wilde niet één van hen het associatieverdrag tekenen. Vervolgens stelden de eurocraten in Brussel
Janukovitsj ijskoud een ultimatum.
Het waren dan ook de VS, de NAVO en het IMF die de staatsgreep in Oekraïne hebben georganiseerd, en
dat allemaal om de door Putin voorgestelde samenwerking met de EU te voorkomen, die niet in het belang
van Amerika zou zijn. De tijden zijn echter veranderd, stelt Cohen. ‘Het enige wat Rusland nog van de VS
nodig heeft gaat over vragen betreffende de nucleaire veiligheid, dus de kernwapens. Al het andere wat
Rusland nodig heeft kan het land van Berlijn en Peking krijgen. ‘
Europa samen met Rusland en China = goed voor wereldvrede
‘Al naar gelang de Oekraïne crisis verloopt –en op dit moment ben ik erg pessimistisch- kunnen we opnieuw
op het punt komen waarop Rusland zich sterker op zijn betrekkingen met Duitsland en China concentreert.
Ik denk dat dit een goede zaak zou zijn voor de veiligheid in de wereld. Het is tijd voor Europa dat het
eindelijk een buitenlands beleid ontwikkelt dat onafhankelijk van –maar niet tegen- de VS is. Het zou deze
crisis kunnen zijn die Europa van de VS scheidt.’
‘Putin niet de agressor’
De oud adviseur van Bush sr. ziet de aansluiting van de Krim bij Rusland als een logisch gevolg van de
inmengingen en provocaties door de VS en de EU. Toen Rusland zijn marinebasis daar kwijt dreigde te
raken, kon Putin niet anders dan ingrijpen. ‘Hij zei later dat hij tot op dat moment nooit een aansluiting van
de Krim had overwogen, en doorgaans liegt hij niet in het openbaar. Dit besluit werd hem opgedrongen en is
een klassiek voorbeeld dat hij in deze crisis niet de agressor was, maar enkel gereageerd heeft.’
‘Demonisering van Putin is doel op zich geworden’
Toen duidelijk werd dat Putin zijn eigen ideeën had en niet in alles Washington wilde gehoorzamen, werd hij
in de Westerse media onmiddellijk gedemoniseerd. De anti-Putin cult zag al zijn plannen met Rusland in
duigen vallen, maar begreep niet dat Putin van meet af aan enkel de onafhankelijkheid en soevereiniteit van
Rusland wilde herstellen, en daar vervolgens met glans in slaagde.
Helaas is Putin in de inmiddels volkomen onbetrouwbaar geworden Westerse reguliere media nog steeds de
boeman en wordt nog steeds over ‘Putins agressie’ en ‘Putins invasie’ gesproken. Hillary Clinton, voor de
Democraten de gedoodverfde opvolger van Obama, noemde Putin zelfs een nieuwe Hitler en zei dat hij
‘geen ziel’ heeft. De Amerikaanse president zelf karakteriseerde hem als een ‘vlegelachtige schooljongen’
die altijd maar ruzie zoekt.
Cohen: ‘In mijn hele leven werd een Russische politicus nog nooit zó belasterd als Putin, zelfs niet op het
hoogtepunt van de Koude Oorlog. Iedere rationele discussie werd daardoor in de kiem gesmoord, wat een
gevaarlijke ontwikkeling is. Zelfs Henry Kissinger schreef dat de ‘demonisering van Putin geen strategie is,
maar een alibi voor het ontbreken van een strategie’. Ik denk dat het zelfs nog erger is dan geen strategie te
hebben. De demonisering van Putin is een doel op zich geworden, en ik denk dat Kissinger dit weet, maar
dat hij het niet kon zeggen omdat hij adviseur van het Witte Huis wil blijven.’
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Amerikaans-CFR-lid-en-Princeton-expert-adviseert-Europaalliantie-met-Rusland
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Migrantencrisis: Documenten bewijzen misleiding en manipulatie internet door overheid
93% van alle ‘vluchtelingen wees welkom’ tweets door zogenaamde ‘Duitsers’ blijkt NIET afkomstig uit
Duitsland, maar vooral uit de VS
Met dit soort –vaak gemanipuleerde- foto’s en berichten moet de
argeloze Westerse internetter het valse idee krijgen dat bijna
iedereen de komst van miljoenen moslim migranten naar Europa
enkel toejuicht.
De Amerikaanse onderzoeksjournalist Glenn Greenwald, bekend
vanwege zijn samenwerking met de wereldberoemde NSA
klokkenluider Edward Snowden, schrijft op het mede door hem opgerichte The Intercept dat uit de door
Snowden meegenomen NSA documenten blijkt dat overheden en geheime diensten massaal het internet
gebruiken om de bevolking te misleiden en manipuleren. Zo worden discussies op forums ‘gestuurd’ en
bepaalde websites en personen die een niet politiek-correcte mening verkondigen zwart gemaakt. Om dat te
bereiken schrikt men niet terug voor het versturen van valse en verdraaide emails en het manipuleren van
persoonlijke foto’s. Ook Twitter en Facebook worden massaal misbruikt om het links-liberale globalistische
gedachtengoed te propageren.
Greenwald werkt al geruime tijd samen met de zender NBC News aan een serie over de ‘smerige trucs’ van
de GCHQ (Government Communications Headquarters), de Britse tegenhanger van de NSA, en diens
afdeling JTRIG (Joint Threat Research Intelligence Group). Een van de vier als ‘geheim’ geclassificeerde
GCHQ documenten, die enkel door de NSA en de inlichtingendiensten van de zogenaamde ‘Five Eyes’ (de
VS, Groot Brittannië, Canada, Australië en Nieuw Zeeland) mochten worden ingezien, heeft als titel ‘De
kunst van misleiding: Opleiding voor verborgen Internet-operaties’.
DDoS aanvallen, honingvallen
In eerdere artikelen hadden Greenwald en NBC al uit de doeken gedaan hoe YouTube en blogs voortdurend
worden bewaakt en hackergroepen zoals Anonymous met hun eigen wapens (zoals DDoS aanvallen)
worden bestreden. Tevens wordt gebruik gemaakt van gevaarlijke computervirussen en ‘honingvallen’,
waarbij bepaalde personen in een seksueel precaire situatie worden gebracht, gefilmd en vervolgens
gechanteerd.
Verspreiding van ‘alle denkbare vormen valse informatie’
‘De geheime diensten proberen discussies op het internet te controleren, te infiltreren, te manipuleren en te
vervormen, om zo de integriteit van het internet zelf in twijfel te trekken,’ legde Greenwald uit. ‘Tot de
centrale door JTRIG beschreven doelen behoren twee methodes: 1) de verspreiding van alle denkbare
vormen van valse informatie op het internet, om zo het aanzien van bepaalde personen te ruïneren, en 2)
het inzetten van oorspronkelijk sociale wetenschappers en andere methoden die de dienst wenselijk acht om
internet-discussies en activiteiten te manipuleren.’
False-flag berichten, websites en emails
Daarnaast worden ‘doelwitten’, zowel personen als bedrijven, aangevallen met ‘false flag’ operaties, zoals
het verspreiden van bewerkte –‘gefotoshopte’- foto’s waarop te zien zou zijn hoe iemand zich schuldig maakt
aan strafbare feiten of andere bedenkelijke handelingen. Ook wordt er negatieve c.q. schokkende informatie
over het internet verspreid die zogenaamd van het doelwit –een blogger, een bedrijfsleider, een politicusafkomstig zou zijn. Hier vallen ook internetberichten en forumpostings onder valse naam onder.
Tevens worden er valse ‘slachtoffersites’ opgericht van mensen die beweren door het doelwit te zijn
belasterd of anderszins beschadigd. Men schrikt zelfs niet terug voor het onder valse naam versturen van
emails aan collega’s, buren, familie en vrienden. Ondernemingen worden op dezelfde wijze in diskrediet
gebracht en desnoods kapot gemaakt.
Regeringen met dergelijke macht levensgevaarlijk
Greenwald: ‘Onafhankelijk van hoe men over Anonymous, ‘hacktivisten’ of gebruikelijke criminelen denkt is
het niet moeilijk te erkennen hoe gevaarlijk het is als een geheime regeringsinstantie in staat is iedere
willekeurige persoon met deze op het internet gebaseerde, verborgen en op misleiding berustende
methoden in diskrediet te brengen en te belasteren – mensen die nooit van een misdrijf zijn beschuldigd of
daar nog nooit voor werden veroordeeld.’ De controlerende overheidsdiensten blijken zichzelf
bevoegdheden te hebben gegeven om -waarschijnlijk vanwege bepaalde politieke belangen- het aanzien
van personen te vernietigen en hun internetactiviteiten te stoppen, zonder dat deze personen ooit van een
misdrijf werden beschuldigd of dat hun activiteiten een duidelijke verbinding hebben met het terrorisme of
een bedreiging van de nationale veiligheid vormen. Al in 2008 stelde de door Obama benoemde topadviseur
Cass Sunstein voor dat de regering kritische groepen en internetsites zou gaan infiltreren. Dat is precies wat
Obama volgens Greenwald heeft gedaan; zelfs de belastingdienst (IRS) werd door de president ingeschakeld om conservatieve groepen zoals de Tea Party aan te vallen en zo mogelijk monddood te maken.
Burgers verkeren nog in illusie
Veel burgers, ook in Nederland, verkeren nog steeds in de illusie dat hun regering zich altijd aan de
grondwet houdt, uit eerbiedwaardige motieven handelt en enkel het beste wil voor zijn onderdanen.
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Toegegeven, het is niet makkelijk te moeten aanvaarden dat juist de eigen regering zijn burgers nauwlettend
in de gaten houdt en desnoods aanvalt als iemand met een ‘afwijkende mening’ om wat voor reden dan ook
als een ‘bedreiging’ wordt gezien. Uit de door Snowden/Greenwald geopenbaarde documenten blijkt echter
onomstotelijk dat deze methoden wel degelijk uitgebreid worden toegepast. (1)
‘Vluchtelingen wees welkom’ berichten bijna allemaal vals
Een recent voorbeeld waaruit blijkt dat de overheid ‘as we speak’ druk bezig is de mening van de burgers te
manipuleren is de onthulling dat de vele positieve tweets over de massa immigratie door Duitsers slechts
voor iets meer dan 6% afkomstig blijken te zijn uit Duitsland zelf, en voor 93% uit het buitenland. Gezien het
bovenstaande zal het geen verbazing meer wekken dat de meeste berichten afkomstig zijn uit de VS en
Groot Brittannië.
Daarnaast zorgt een compleet leger ‘netbots’ ervoor dat de sociale media helemaal worden overspoeld met
dit soort valse ‘vluchtelingen wees welkom’ berichten, waardoor de internetter die wél kritisch staat
tegenover de komst van miljoenen moslims naar Europa het idee krijgt dat hij tot een kleine minderheid
behoort (2).
Onthoud echter dat juist het tegendeel het geval is – als u zich ook grote zorgen maakt over de door de
globalisten gewilde migrantentsunami en de daarop volgende dreigende instorting van onze vrede, welvaart
en complete samenleving, behoort u tot de –helaas nog grotendeels zwijgende- meerderheid.
Xander - (1) KOPP ; (2) KOPP / Global Research
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Migrantencrisis-Documenten-bewijzen-misleiding-enmanipulatie-internet-door-overheid

In dit tempo in een jaar meer asielzoekers naar Nederland dan aantal inwoners Eindhoven
Verhoudingsgewijs veel meer migranten naar Nederland dan Duitsland – De vijf grootste leugens van onze
media en politici over de ‘vluchtelingen’crisis
Welkom in Europa! De ene dag een moorddadige moslim jihadist, de
andere dag een zogenaamde ‘vluchteling’.
Gisteren verklaarde de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) op TV dat er op dit moment dagelijks 700 nieuwe
asielzoekers Nederland binnenkomen (1). Gaat de toestroom in
hetzelfde tempo door dan spreken we over 255.500 immigranten in
slechts één jaar tijd, wat er bijna 40.000 meer zijn dan het aantal
e
inwoners van de stad Eindhoven, de 5 stad van ons land. Desondanks applaudisseerden gisteren alle
politieke partijen in Den Haag –met uitzondering van de PVV (4)- de komst van verhoudingsgewijs veel meer
asielzoekers naar Nederland dan naar Duitsland, dat niet voor niets de grenzen tijdelijk zo goed als gesloten
heeft. Bijna nergens in Europa heeft het volks- en cultuurnihilisme dermate beangstigende vormen
aangenomen als in ons eigen parlement. Terwijl Duitsland met 81 miljoen inwoners zucht en steunt onder de
reeds aangekomen en verwachte 1 miljoen asielzoekers dit jaar, zou Nederland, dat iets meer dan één vijfde
van het aantal inwoners van Duitsland heeft, bij onbeperkte instroom ruim een kwart van dat aantal toelaten.
De Duitsers hebben echter hun grenzen tijdelijk (?) gesloten, maar in Nederland mag dat zelfs niet
gesuggereerd worden, want dan wordt je door onze bijna voltallige zogenaamde ‘volksvertegenwoordiging’
gezien als xenofoob, extreemrechts of racist.
Meisjes en vrouwen verkracht in AZC’s
Het nieuws dat er in tal van AZC’s in Duitsland vrouwen en jonge meisjes worden verkracht door moslim
mannen en zelfs tot prostitutie worden gedwongen (3) heeft zowaar de reguliere media bereikt (2).
Welzijnsorganisaties zeggen dat vrouwen en meisjes er ‘loslopend wild’ zijn en ’s nachts te bang zijn om
naar de wc te gaan. Ook zouden er complete bendeoorlogen worden geïmporteerd en uitgevochten in
opvangcentra, maar in sommige Duitse steden ook al op straat.
Schandalige manipulatie en bedrog
Afgelopen week werd in een park in Chemnitz een 7 jarig meisje door een Afrikaanse moslim migrant
verkracht (3)(5). Natuurlijk zult u dit nieuws niet in onze eigen media horen; die willen namelijk koste wat het
kost het valse beeld overeind houden dat de migranten die hier komen hoofdzakelijk uit gezinnen en
moeders met kinderen bestaan. Dat 7 jarig meisje lijkt dan ook als een ‘noodzakelijk offer’ te worden
beschouwd voor het grote doel, nl. zoveel mogelijk moslims toelaten tot Europa.
Deze video bevat een compilatie van andere beelden die de Nederlandse media doelbewust niet uitzenden,
zoals asielzoekers die treinen bekogelen, aangeboden voedsel en water weggooien en hulpverleners
beroven. (6). Ook zijn er voorbeelden van schandalige staaltjes manipulatie en bedrog door de massamedia
in te zien. Zo is er de inmiddels bekende foto van een man die met vrouw en baby op de trainrails ligt,
omringd door agenten. Onze media: kijk eens hoe ruw er met deze arme mensen wordt omgesprongen. Het
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volledige filmpje laat echter het omgekeerde zien: het is de man zelf die de vrouw en baby op de rails gooit
(!), en de agenten die hem proberen tegen te houden. (6)
De vijf grootste leugens van de media en politici
‘De complete berichtgeving van de reguliere media over de migrantencrisis is totaal bedrog,’ zegt vaste
Infowarsverslaggever Paul Joseph Watson. De vijf belangrijkste zaken waar de media niet over berichten:
1) De overgrote meerderheid van de migranten (naar schatting 75% tot wel 95%) zijn NIET mensen
die gevlucht zijn voor de burgeroorlog in Syrië of voor ISIS. Volgens de UNHCR bestaat 72% uit
mannen en slechts 13% uit kinderen (het werkelijke aantal mannen ligt waarschijnlijk nog hoger).
‘Waarom eist de media dat wij in de naam van medegevoel en humaniteit accepteren dat ze andere veilige
landen die weigeren hen gratis geld te geven overslaan, en rechtstreeks naar de Europese
verzorgingsstaten doorreizen, terwijl de meesten helemaal niet vluchten voor oorlog? Ze ‘vluchten’ naar een
hogere levensstandaard die zal worden gefinancierd door de Europese belastingbetalers.’
2) De grote TV-zenders laten enkel beelden zien die de migranten in een positief daglicht
stellen.Glimlachende kinderen, blije moeders, uitbundige vaders, en natuurlijk de tragedie van het
verdronken Syrische jongetje -wiens vader zelf een mensensmokkelaar was!- dat dagenlang uitgebuit werd
om zoveel mogelijk medeleven op te wekken. Wat ze niet laten zien is dat migranten stenen gooien naar
Hongaren, voedsel stelen van hulpverleners, bejaarde mensen aanvallen en al plunderend, vernielend en
Allahu Akbar schreeuwend door dorpen en steden trekken. Net zomin zult u foto’s zien van jihadstrijders van
Al-Qaeda en ISIS die nu in burgerkleding tot Europa zijn toegelaten. Waarom laten de media geen beelden
zien die de publieke opinie onmiddellijk zou doen omkeren? De enige reden is dat zij welbewust meedoen
met het verhullen van de ware aard van de zogenaamde ‘vluchtelingen’ stroom, namelijk dat dit niets anders
dan een gecamoufleerde islamitische invasie is.
3) Autochtone Europeanen wordt voorgehouden dat ze tolerant moeten zijn en daarom de poorten
wijd open moeten zetten voor massa’s mensen die totaal intolerant zijn voor Westerse waarden en
principes over vrijheid en democratie. Sinds Zweden zijn grenzen opende voor migranten explodeerde
het aantal verkrachtingen met 1472%, waardoor het land bij uitstek verkrachtingsland nummer 1 van het
Westen werd. 77,6% van de daders bestaan uit allochtonen en immigranten, het leeuwendeel van
islamitische afkomst.
Niet alleen in Zweden en Frankrijk, maar in steeds meer Europese steden bevinden zich tal van islamitische
no-go getto’s waar politie, brandweer en ambulances aangevallen worden door moslimbendes. Heeft u op
TV kunnen horen dat moslim migranten in Duitsland vrouwen en kinderen verkrachten? Nee, die zonden
enkel selectieve beelden uit die de valse indruk wekken dat asielzoekers zo slecht worden behandeld door
bijvoorbeeld de Hongaarse politie.
‘Waarom is iedereen die vraagtekens plaatst bij het overspoelen van Europa met miljoenen mensen met een
totaal andere cultuur, en die geen enkele intentie hebben te integreren, onmiddellijk weggezet als een racist
of een xenofoob?
4) De EU-landen buiten de migrantencrisis uit om gigantische aantallen mensen te importeren die
uiteindelijk voor een nog socialistischere en bureaucratischere overheid zullen stemmen. De
bewering dat Europa miljoenen migranten nodig heeft om goedkoop werk te verrichten is een mythe. Kijk
naar Zweden, waar nu al 58% van alle uitkeringen naar immigranten gaan. Tsjechië, dat zijn grenzen
weigerde te openen, is juist de snelst groeiende economie in Europa.
Waarom maken Europese regeringen het hun eigen volken niet aantrekkelijker om gezinnen te stichten en
kinderen te krijgen, maar zetten ze deur wagenwijd open voor een leger vol gelukszoekers, profiteurs en
potentiële extremisten?
5) De migrantencrisis zou niet zijn ontstaan als de NAVO niet was begonnen met het financieren en
bewapenen van gewelddadige jihadgroepen om seculiere regeringen in Noord Afrika en het Midden
Oosten omver te werpen. De enorme sommen geld die werden verspild aan bommen, wapens en
burgeroorlogen hadden veel beter gebruikt kunnen worden om de levensstandaard in die landen te
verhogen, de infrastructuur te verbeteren, et cetera.
Het tegendeel gebeurt echter: de migranten tsunami wordt aangegrepen voor nog meer militaire interventie,
wat nóg meer vluchtelingen naar Europa zal sturen.
Steeds meer burgers hongeren naar de waarheid
Waarom laten de reguliere Westerse massamedia al deze punten zorgvuldig uit hun berichtgeving weg?
Drie video’s van Infowars waarin Watson deze punten wél aanhaalde, kregen binnen korte tijd 6 miljoen
views. Het is duidelijk dat de honger naar de waarheid onder de gewone Europeaan veel groter is dan de
politiek wil inzien, en dat het beslist niet om een klein groepje ‘rechtse extremisten’ gaat, maar om zeer
bezorgde burgers die hun land, continent, veiligheid, welvaart, toekomst en kinderen opgeofferd zien worden
door dezelfde anti-Westerse globalisten die achter het pro-moslim migrantenbeleid van de EU en de VN
zitten.
Xander ; (1) NOS ; (2) Telegraaf ; (3) Infowars ; (4) NU ; (5) YouTube ; (6) YouTube ; (7) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/In-dit-tempo-in-een-jaar-meer-asielzoekers-naar-Nederlanddan-aantal-inwoners-Eindhoven
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Onbekende Jeremy Corbyn gekozen tot de nieuwe leider van de Engelse Labourpartij
Wanneer het volk een leider kiest die niet onder controle staat van de
gevestigde orde dan zijn de rapen gaar.
Daarom uiteraard wordt de nieuwe leider van de Engelse Labour partij,
Jeremy Corbyn, uitgemaakt voor antisemiet en losgeslagen radicaal.
Onlangs werd de tot dan relatief onbekende Jeremy Corbyn gekozen tot
de nieuwe leider van de Engelse Labourpartij.
Nog voordat hij gekozen werd en ook daarna werd hij door het
“establishment” met de grond gelijk gemaakt. Er deugt niet veel aan
Corbyn als je de gevestigde orde mag geloven.
Hij wordt door de mainstream pers onder andere als volgt omschreven:
Corbyn is van plan voortvarend van start te gaan. De linkse radicaal wil het Verenigd Koninkrijk uit de NAVO
halen, het land kernwapenvrij maken, nutsbedrijven weer in staatshanden brengen, belastingen verhogen en de
bezuinigingen stoppen.
Hij is vooral populair onder jongeren, omdat hij pleit voor goedbetaalde stages en een herinvoering van de
studiefinanciering. Corbyn heeft gezegd van de partij weer een 'sociale beweging' te maken.
Maar hij is ook controversieel: Corbyn zou er anti-Israëlische standpunten op nahouden, Hamas 'een vriend'
hebben genoemd, en dat terwijl de terreurbeweging niet nalaat te roepen dat Israël van de kaart moet worden
geveegd.
De nieuwe Labour-leider werd er in het verleden tevens van beschuldigd banden te onderhouden met
antisemieten, zoals Holocaust-ontkenner Paul Eisen. Corbyn zou geld hebben gedoneerd aan de beweging van
Eisen. Helemaal niets van waar, liet de nieuwe voorman van de Britse sociaaldemocraten eerder weten.
Wanneer je de woorden antisemiet en radicaal hoort dan weet je dat je hier niet te maken hebt met iemand die
onder controle staat van de machthebbers achter de schermen.
Waarschijnlijker is dat het gaat om een echte politicus die het beste wil
voor het volk.
Wanneer Corbyn inderdaad is wie hij lijkt dat hij is dan is de man geen
lang leven beschoren, in ieder geval niet in de politiek.
Je ziet dan ook al in Engeland de eerste stemmen opgaan die het leger
een staatsgreep willen laten plegen als Corbyn aan de macht zou
komen en het land als premier zou gaan regeren.
Volgens een artikel in de Engelse krant The Independent is er een
hooggeplaatste nog dienstdoende generaal die heeft aangegeven dat
het leger zal gaan muiten wanneer Corbyn aan de macht komt.
Hij zei onder andere:
“Het leger zal dit simpelweg niet toestaan. De generale staf zou het niet accepteren wanneer er een premier
wordt aangesteld die de veiligheid van het land in gevaar zou brengen. Ik denk dat de mensen zullen doen wat
nodig is om dit te voorkomen. Je kunt nu eenmaal geen dissident de leiding geven over de nationale veiligheid”.
“Men zou massaal ontslag nemen uit het leger en je zou met de reële mogelijkheid van muiterij rekening
moeten houden”.
Het Engelse Ministerie van Defensie is behoorlijk geschrokken van de uitlatingen van de generaal en kwam met
de volgende verklaring:
“Een dienstdoende officier die in feite dreigt met een staatsgreep tegen een gekozen regering, kan
eenvoudigweg niet. De generaal schijnt te vergeten dat wij in een democratie leven”.
Een rechts kamerlid, Hannan, reageerde met, “We zijn hier potverdorie niet in Bolivia”.
De toon is echter gezet en mocht Corbyn ooit de leiding over Engeland krijgen dan is het echt niet ondenkbaar
dat het leger besluit dat de kiezers een fout hebben gemaakt en dat zij dit dienen te “herstellen”.
Of Corbyn komt om bij een vliegtuigongeluk of iets dergelijks, dat kan natuurlijk ook nog.
Bron: Zerohedge
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Start de ineenstorting van Duitsland met Volkswagen?
Donderdag, 24 september 2015
Duitsland heeft de reputatie de betrouwbare economische motor van
Europa te zijn.
Vanuit die belangrijke economische positie is het niet alleen Volkswagen
die voor een grote ramp kan zorgen, de Deutsche Bank levert een zo
mogelijk nog groter gevaar op.
Er deed zich de afgelopen dagen een vreemd toeval voor. Michael
Snyder, waarvan wij al meerdere artikelen hebben gepubliceerd, komt
nu met een artikel waarin staat dat hij informatie heeft ontvangen
waaruit blijkt dat er een grote financiële gebeurtenis op stapel staat in
Duitsland.
Dit artikel kwam online een dag voordat het schandaal met Volkswagen alle voorpagina’s in de wereld haalde in
verband met geknoei aan software in hun auto’s waardoor de vervuiling in emissies (uitlaatgassen) tijdens het
uitvoeren van verplichte tests een stuk lager lijken dan ze in werkelijkheid zijn.
De toekomst van Europa’s grootste autoconcern VW is onzeker vanwege het ieder uur erger wordende
schandaal met dieselauto’s.
Er zijn inmiddels al tientallen miljarden van de koerswaarde van het bedrijf verdampt en vooralsnog is dit proces
nog niet gestopt.
Terug naar wat Snyder schrijft:
Ik geloof dat we het tijdperk zijn binnen gegaan waarbij er zich op ieder moment een volgende Lehman
Brothers gebeurtenis (2008) kan voordoen.
Veel analisten zien Duitsland als het sterke land dat de rest van Europa economisch gezien bijelkaar houdt,
terwijl er zich in werkelijkheid net onder het oppervlak serieuze problemen aandienen.
De Duitse DAX index (aandelenbeurs) staat ongeveer 20 procent lager dan het hoogste punt ooit dat eind april
werd bereikt en er zijn veel signalen dat er problemen zijn bij de grootste bank in Duitsland.
Er zijn weinig banken in de wereld die prestigieuzer en invloedrijker zijn dan de Duitse Bank en het is dit
financiële instituut dat de afgelopen tijd veel in het nieuws is geweest en allemaal niet erg positief.
Zoals we dat ook zagen bij de Lehman Brothers vallen banken niet onaangekondigd om en zijn er altijd
waarschuwingstekens, als je maar goed kijkt.
Begin 2014 werden aandelen Deutsche Bank nog verkocht voor meer dan 50 Dollar per stuk. Sinds die tijd is
de koers met meer dan 40 procent gekelderd en noteert het aandeel nu minder dan 29 Dollar.
Het is bekend dat de corporate cultuur binnen de Deutsche Bank zwaar corrupt is en dat de onderneming zich
de afgelopen jaren met hele (veel te) riskante transacties heeft ingelaten. Wanneer je veel risico’s neemt die
iedere keer goed uitpakken dan zal niemand wat zeggen, maar bij de Deutsche Bank is het de laatste tijd
regelmatig misgegaan.
Net voordat Lehman Brothers “plotseling” omviel, waren er berichten in de media over massaontslagen bij het
bedrijf. CNBC kwam met dit verhaal in maart 2008 en de New York Times in augustus van datzelfde jaar.
Wanneer grote banken in ernstige moeilijkheden komen dan is dit één van de dingen die ze doen; het dumpen
van personeel. Dat is de reden waarom de recente aankondiging van grote aantallen ontslagen bij de Deutsche
Bank zo zorgelijk is.
Ze zijn van plan om ongeveer 23.000 mensen te ontslaan, met andere woorden, ongeveer een kwart van het
totale personeelsbestand.
Verder heeft de bank in toenemende mate last van allerlei juridische problemen. Alleen al in de afgelopen drie
jaar hebben ze meer dan 9 miljard Dollar moeten betalen aan schikkingen om verdere strafvervolging te
voorkomen.
Wat er tot nu toe betaald is aan juridische afkoopsommen schijnt nog maar het topje van de ijsberg te zijn.
Kijkend naar een aantal gebeurtenissen bij de bank sinds 2014, ontstaat een zorgelijk beeld.
In april 2014 was de Deutsche Bank gedwongen om 1,5 miljard extra aandelenkapitaal aan te trekken om hun
kapitaalstructuur te ondersteunen. Waarom?
Een maand later, in mei 2014, ging de jacht naar liquiditeit verder toen de Deutsche Bank aankondigde dat ze 8
miljard Euro aan aandelen zouden verkopen met een korting van 30 procent. Wederom, waarom? Ondanks de
ogenschijnlijke rust bij de bank wijzen deze haastige pogingen om cash bij elkaar te scharrelen op rotte
toestanden achter de voordeur.
Dan gaan we naar maart van dit jaar: De Deutsche Bank slaagt niet voor de zogenaamde stresstest zoals die
door de industrie is opgesteld en krijgt een serieuze waarschuwing om hun kapitaalstructuur op orde te
brengen. In april van dit jaar komt het bericht dat de Deutsche Bank een schikking heeft getroffen met Amerika
en Engeland vanwege het beruchte LIBOR schandaal.
In mei van dit jaar krijgt één van de CEO’s van de bank, Anshu Jain, een hele nieuwe verregaande volmacht
van de raad van bestuur. Een duidelijk teken van een crisis. Dit soort dingen gebeuren in de praktijk vaak als er
sprake is van een noodsituatie.
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In juni van dit jaar blijft Griekenland in gebreke met een betaling aan het IMF. Het risico van het op alle fronten
in gebreke blijven, neemt sterk toe en dit heeft verregaande gevolgen voor de Deutsche Bank.
In het weekend volgend op de gemiste Griekse betaling kondigen twee CEO’s hun plotselinge vertrek bij de
bank aan. Eén van die twee is dezelfde Anshu Jain die net de maand daarvoor een volledig nieuwe en
verregaande volmacht had gekregen.
In juni dit jaar wordt de zogenaamde credit rating van de Deutsche Bank door S&P (Standard&Poor's) verlaagd
naar BBB+, nog maar net drie stappen verwijderd van de junk-status. Iets dergelijks gebeurde er ook bij
Lehman Brothers drie maanden voordat ze ten onder gingen.
Zo zie je een beeld ontstaan van een niet bepaald gezonde bank.
Dan is daarbij nog buiten beschouwing gelaten de enorme blootstelling van de bank in de financiële markten
aan zogenaamde derivaten. De Deutsche Bank loopt op dit gebied een risico van niet minder dan 75 biljoen
Dollar (75.000.000.000.000).
Wanneer je dan bedenkt dat het totale Duitse BNP (Bruto Nationaal Produkt) over een geheel jaar ongeveer 4
biljoen Dollar is dan is duidelijk dat er in heel Europa niet genoeg geld zal zijn om deze troep op te ruimen.
Het is niet voor niets dat derivaten “weapons of financial destruction” worden genoemd.
Als de Deutsche Bank in elkaar zou storten dan is dit een financiële ramp en vele malen groter dan die van
Lehman Brothers. Het zou letterlijk het complete Europese financiële systeem onderuit halen.
Tot zover het verhaal van Michael Snyder, dat in het licht van de recente gebeurtenissen bij Volkswagen heel
actueel is.
Wanneer namelijk een bedrijf als Volkswagen onderuit zou gaan dan heeft dit ongetwijfeld ook grote invloed op
de toch al erg zwakke positie van de Deutsche Bank.
Navolgend een uiteenzetting over hoe een financiële crisis/ineenstorting kan ontstaan en de gevolgen daarvan.
Een heldere documentaire en een aanrader om te bekijken. Het verschaft (een verbeterd) inzicht in de voor
velen ondoorzichtige kluwe van verbanden binnen de financiële wereld.
https://youtu.be/VQzEWeGJLP0
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9793:start-de-ineenstorting-vanduitsland-met-volkswagen&catid=37:wereld&Itemid=50

Russische mariniers vallen samen met Hezbollah ISIS bij Aleppo aan
Putin teleurgesteld dat Obama niet gezamenlijk wil vechten tegen ISIS – Amerikaanse generaal voor oorlog
tegen ISIS legt functie neer vanwege de weinige middelen die hij van Obama tot zijn beschikking krijgt.
Eerder deze week ontving president Putin premier Netanyahu in het
Kremlin. Hoewel beide landen afspraken een coördinatie team op te
zetten om botsingen tussen beide strijdmachten te voorkomen, heeft
Putin al wel zijn woord gebroken door te gaan samenwerken met
Hezbollah.
Vanochtend vielen nog voor zonsopkomst Russische mariniers,
special forces van de islamitische terreurbeweging Hezbollah en
troepen van het Syrische leger posities van ISIS op de Kweiris
luchtmachtbasis bij Aleppo aan. Nog maar drie dagen geleden had de Russische president Vladimir Putin de
Israëlische premier Benyamin Netanyahu verzekerd dat zijn troepen enkel in Syrië waren om de Russische
belangen te verdedigen en niet zouden meedoen met het Syrische leger, Hezbollah of Iraanse troepen. Het
is voor het eerst sinds 1973-1974 dat Russen zij aan zij met Syrische soldaten vechten, en eveneens voor
het eerst dat de Russen openlijk samen opereren met een erkende terreurbeweging zoals Hezbollah.
De ISIS groep die de luchtmachtbasis bij Aleppo sinds half juni bezet bestaat vooral uit Tsjetsjeense strijders
die onder bevel van Abu Omar al-Shishani staan, een van de belangrijkste ISIS commandanten. De 27
jarige Shishani is net als veel andere ISIS-strijders afkomstig uit de Tsjetsjeense enclave Pankisi in Georgië.
Hun aanwezigheid is niet de enige reden waarom de Russen zich in het gevecht hebben gemengd. Het
Kremlin wil de complete belegering van Aleppo door de rebellen breken. Daarvoor moet eerst de hoofdweg
naar Damascus worden veilig gesteld, zodat de Syriërs versterkingen kunnen aanvoeren.
Amerikaanse generaal legt functie neer uit frustratie over beleid Obama
Putin zou teleurgesteld zijn dat Obama geweigerd heeft om de Amerikaanse luchtmacht te laten
samenwerken met de Russische in de strijd tegen ISIS. Volgens Israëlische militaire analisten is de
Amerikaanse oorlog in Syrië dan ook in een grote crisis terecht gekomen, vooral nadat generaal John Allen
besloot om begin november zijn functie als leider in de strijd tegen ISIS neer te leggen. Allen zou zeer
gefrustreerd zijn met het beleid van Obama ten aanzien van ISIS en over de weinige middelen die hij van de
president tot zijn beschikking heeft gekregen.
Het Kremlin beschuldigde Obama al eerder ervan in werkelijkheid de islamitische terroristen hun gang te
laten gaan om na Libië ook Syrië in totale chaos te storten. Het aanstaande ontslag van Allen onderstreept
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dat Putin gelijk heeft, en verklaart waarom hij niet van plan is te wachten totdat de Amerikanen eventueel
alsnog willen samenwerken.
Schok: Russen werken samen met Hezbollah
De grootste schok voor de VS en Israël is echter dat de Russen nu ook aan de kant van de door Iran
aangestuurde islamitische terreurbeweging Hezbollah vechten, gezworen vijanden van de Joodse staat. De
Iraanse legerchef generaal-majoor Ataollah Salehi herhaalde deze week maar weer eens dat Iran uitkijkt
naar een Israëlische aanval op de nucleaire installaties van zijn land, zodat de Joodse staat ‘eerder dan de
25 jaar die door opperleider Ayatollah Ali Khamenei werden genoemd zal worden vernietigd.’ (2)
Coördinatieteam om confrontatie Israël-Rusland te voorkomen
Het gezamenlijk optrekken van Rusland, Syrië en Hezbollah is totaal tegengesteld aan wat Putin afgelopen
week Netanyahu heeft verzekerd, toen laatstgenoemde met een indrukwekkende militaire delegatie naar
Moskou was afgereisd. De toch al zeer gespannen situatie in en rond Syrië is nog gevaarlijker geworden nu
ook de Israëlische luchtmacht en marine rechtstreeks geconfronteerd kunnen worden met de Russische. Om
dat te vermijden hebben beide landen al wel een coördinatieteam opgezet, dat op 5 oktober voor het eerst
bij elkaar komt. (3)
Xander ; (1) DEBKA ; (2) DEBKA ; (3) DEBKA
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Russische-mariniers-vallen-samen-met-Hezbollah-ISIS-bijAleppo-aan

De Engelse premier Cameron heeft een aantal dingen uit te leggen
De Engelse premier Cameron heeft een aantal dingen uit te leggen nu
zijn escapades met een (dood)varken boven water zijn gekomen.
Cameron die maar al te graag laat blijken dat hij denkt dat hij bij de elite
hoort en volkomen maling heeft aan het lot van veel Britten.
De tegenstellingen in de wereld waarin wij leven worden met de dag
zichtbaarder.
De kleine groep rijken die steeds rijker worden, maar nooit genoeg
hebben en de armen die iedere dag armer worden (en ook nooit genoeg hebben).
De rijken kunnen rijker worden dankzij de uitvoerende managers die wij politici noemen. Veelal psychopaten die
in hun arrogantie denken dat ook zij bij de club uitverkorenen horen.
Zo iemand is bijvoorbeeld de Engelse premier David Cameron. Een verwend knaapje die in Oxford heeft
gestudeerd en daar volop liet blijken wat hij vond van de minder fortuinlijke medeburgers.
De Britse minister-president David Cameron heeft tijdens zijn studententijd zijn edele delen in de bek van een
dood varken gehangen. Dat beweert nota bene een partijgenoot van de Tory-premier in 'Call me Dave', een
nieuwe, ongeautoriseerde biografie van Cameron.
De bron van het varkensverhaal, een anoniem lid van het Lagerhuis, stelt dat het incident plaatsvond tijdens
een bijeenkomst van een elitair dinergenootschap. De etentjes van het genootschap waren vooral gericht op
'het verachten van arme mensen': ,,Het kwam er in wezen op neer dat men dronken werd, op tafels ging staan
en 'verdomde plebejers' schreeuwde".
Op de volgende foto uit zijn Oxfordtijd zie je de varkensliefhebber Cameron zelfverzekerd in het midden staan,
omringd door zijn studievrienden.
Nu zal niemand echt wakker liggen van vreemde capriolen die studenten
uithalen, maar waar men wel wakker van ligt is de manier waarop deze
Cameron in opdracht van de rijken meehelpt om de bevolking nog verder kaal
te plukken.
De tegenstellingen die je ziet in een land zoals Engeland waar de premier zijn
edele delen in een varkenskop hangt en waar een dakloze vrouw door
deurwaarders een opvangcentrum voor notabene daklozen wordt
uitgeknikkerd.
De volgende video is enkele dagen geleden opgenomen bij een
tentenopvangkamp voor daklozen in Manchester, The Ark genaamd.
De vrouw, Jen Wu, wordt al schreeuwend door overijverige ambtenaren naar buiten gesleurd en letterlijk op
straat gegooid.
De vrouw bleek later te zijn flauwgevallen en is overgebracht naar een ziekenhuis.
https://youtu.be/vCa_zwFyDwU
Het idee dat politici er zijn om het volk te vertegenwoordigen slaat zeker in het geval van David Cameron, en
trouwens de meeste politici, als een tang op een varken.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9788:het-varkentje-van-detegenstellingen-wordt-gewassen&catid=10:buitenland&Itemid=23
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VN-commissie wil wereldwijd internet censureren en enkel linkse visies toestaan
Krankzinnig: Islamitische dictatuur Saudi Arabië leidt VN
Mensenrechten Raad
De Verenigde Naties, toch al een totaal ongeloofwaardige
organisatie, hebben zich dit jaar opnieuw onsterfelijk belachelijk
gemaakt door Saudi Arabië, één van de ergste dictaturen ter wereld,
het hoofd te maken van de VN Mensenrechten Raad. Saudi Arabië!
Het land waar vrijwel uitsluitend moslim mannen tot het publieke
leven worden toegelaten, iedere paar dagen de doodstraf voor
‘dissidenten’ wordt voltrokken, en dat met miljarden de gruwelijke
uitroeiingsoorlog van ISIS tegen het christendom ondersteunt. Desondanks loopt ook Europa, met zijn
zogenaamd hoogstaande principes, slaafs achter alle doelstellingen van de monstrueus hypocriete VN aan.
En één van die doelen is het wereldwijd internet te censureren, zodat alleen politiek-correcte –dus enkel
linkse, pro-globalistische en pro-islamitische- meningen worden toegestaan.
De ‘Breedband Commissie voor Digitale Ontwikkeling’ vaardigde afgelopen donderdag een ‘ wereldwijde
wake-up call’ uit voor het zogeheten ‘cyber VAWG’, oftewel online geweld tegen vrouwen en meisjes. In het
rapport wordt gesteld dat dit een ‘probleem van pandemische omvang’ is.
Tot zover klinkt het goed, maar dan wordt er zoals altijd met de VN het geval is een intens gehaaide draai
aan gegeven door radicale proactieve beleidswijzigingen voor overheden en sociale netwerken te eisen.
Kortom: een totaal nieuwe inrichting van het wereldwijde internet.
VN wil vrijheid meningsuiting vernietigen
In de meeste landen is het zo dat social media zoals Twitter en Facebook niet verantwoordelijk zijn voor wat
de gebruikers op hun pagina’s zetten. De VN wil dat dit gaat veranderen, en dat de overheden enkel
netwerken, providers en gebruikers toelaten die hiervoor ‘toestemming’ krijgen. Dus de ‘oplossing’ voor het
reële probleem dat meisjes en vrouwen massaal worden lastig gevallen is volgens de VN het vernietigen van
de vrijheid van meningsuiting, waarna enkel nog politiek-correcte meningen worden toegelaten.
Misogyne Saudi’s bepalen ‘mensenrechten’
Met Saudi Arabië aan de leiding van de Mensenrechten Raad –het land waar het hoofd van de Religieuze
Politie 2 jaar geleden stelde dat het gebruik van Twitter leidt tot eeuwige verdoemenis (2), waar vrouwen en
meisjes helemaal niets te vertellen hebben en automatisch zelf de schuld krijgen als ze worden verkracht, en
dan ook nog eens het slachtoffer van ‘eer’wraak kunnen worden- is het overduidelijk wat de VN onder
‘politiek correct’ verstaat.
Duurzame afbraak van het Westen
Hetzelfde geldt voor de door het Vaticaan gesteunde ‘duurzame ontwikkeling doelstellingen’, die onder het
mom van de linksgroene CO2/Global Warming hoax op een massale welvaartsverplaatsing van West naar
Zuid neerkomen. Ook door middel van de massa immigratie van tientallen miljoenen moslims zal de
bevolking van Europa permanent fors verarmen en dus nog beter controleerbaar en manipuleerbaar worden
voor een toekomstige socialistische VN-werelddictatuur.
Machtige coalitie islam/links maakt de dienst uit
Het zou veel logischer zijn om de (religieuze) ideologieën die achter de mensonterende behandeling van
vrouwen en meisjes zitten aan te pakken, maar in de VN is dat een absoluut ‘no go’, aangezien de
Algemene Vergadering volledig wordt beheerst door het machtige 57 leden tellende moslimblok, dat
automatisch wordt gesteund door de extreem links-fascistische landen. Die doen in hun eigen ogen nooit
iets verkeerd en geven zonder uitzondering van werkelijk al het kwaad in de wereld de schuld aan: 1. Israël;
2. Israël; 3. Israël; 4. Amerika; 5. Europa.
EU slaafs achter VN aan, wil zelfs voorop lopen
Ieder zichzelf respecterend Westers land dat nog enige waarde hecht aan principes zoals vrijheid,
mensenrechten en democratie zou zich om nog geloofwaardig te blijven onmiddellijk uit de VN moeten
terugtrekken. Dat gaat echter niet gebeuren, omdat ook de lidstaten van de EU gehoorzaam en slaafs de
globalistische en vaak ronduit anti-humane doelstellingen van de VN navolgen, en daar zelfs in voorop willen
lopen.
Xander ; (1) Infowars ; (2) Liberty Blitzkrieg
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/VN-commissie-wil-wereldwijd-internet-censureren-en-enkellinkse-visies-toestaan
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Moslims mogen naar Nederland meegenomen kindbruidjes neuken
Door Joost Niemöller
Nu het, door een journalistieke actie van RTV Noord, bekend werd dat
‘Syriërs’ die in Nederland verblijven, omdat ze zogenaamd vanwege de
oorlog daar gevlucht zouden zijn, hun kindbruidjes meenemen, is er enige
opwinding ontstaan in politiek Den Haag, want kindhuwelijken, dat wilden
we toch niet met z’n allen? Nou, kennelijk wel. Er is nog steeds geen wet
om het te verbieden in Nederland. Wie in het buitenland een meisje van
acht dwingt tot een huwelijk, mag datzelfde meisje gewoon als echtgenote
meenemen naar Nederland.
Want ja, dat is een andere cultuur, niet. En in andere culturen gelden andere gewoonten. En voor andere
culturen dienen we respect te hebben. En zeker voor andere godsdiensten.
Er schijnt een wet in voorbereiding te zijn, maar erg veel haast hebben de politici nooit gehad met die wet.
De Eerste Kamer gaat het er in november eens naar kijken. Want dat is kennelijk allemaal heel moeilijk.
In Nederland is seks met kinderen verboden. Maar niet wanneer je moslim bent, in het buitenland bent
getrouwd, en je ‘vrouwtje’ is inmiddels al twaalf jaar. Dan is dat kind seksueel bezit van die man en de staat
erkent dat bezit.
Onder het mom dat ieder mens gelijk is, zouden dus ook moslims in Nederland geen minderjarige meisjes
mogen neuken. Maar dat bleek dus te ingewikkeld om snel te regelen, omdat de multicultuur hier
belangrijker wordt geacht dan het recht van een kind om traumavrij op te groeien.
Vandaar dat er nog steeds niets geregeld is in Nederland. Heus, we hebben een minister, Ploumen, die echt
meent te moeten dat er iets aangekaart moet worden in de Verenigde Naties. In principe dan hè.
Gratis iets roepen, dat kunnen onze ministers wel. Maar daadkracht tonen, en ervoor zorgen dat de
omstandigheden waarin je in de moslimwereld een huwelijk kunt sluiten, hier niet als wettelijk worden
gezien, dat is dan ineens weer heel lastig.
Alsof het probleem niet allang bekend is. Alsof we niet allang weten dat het kindhuwelijk door
moslimgeestelijken in de hele wereld gepromoot wordt.
Nederland heeft er geen haast mee. Weer een voorbeeld dat de zichzelf superieur achtende regentenkliek
gewoon amoreel is.
En ondertussen wordt het probleem steeds dringender. Vanochtend gaf het CBS aan dat er nog zeer veel
vrouwen en kinderen na gaan reizen. Niemand die dat nog zal verbazen.
http://joostniemoller.nl/2015/09/moslims-mogen-naar-nederland-meegenomen-kindbruidjes-neuken/

Paus Franciscus voortrekker nieuwe wereldreligie
Het zal velen niet ontgaan zijn dat de paus op 24 september een
toespraak hield in de St. Patricks Cathedraal in New York en dat hij
vandaag een toespraak gaf in Philadelphia. Een dag voor Franciscus’
toespraak gaf popster Madonna op 23 september in Philadelphia een
optreden in het kader van haar Rebel Heart Tour met thema: ‘The
descecration of the christ and the comming of the falling angels‘. Hoe
de twee met elkaar in verband staan lijkt niet geheel op toeval
gebaseerd. Feitelijk betekent ‘to descecrate‘ zoveel als ‘afbreuk doen
aan een heilige plaats of object‘. Op onderstaande video ziet u de
boodschap van Madonna toegelicht vanuit een christelijk perspectief. Overigens zijn dit niet beelden van het
concert van 23 september, maar van eerdere opnamen. Het thema is echter duidelijk en let u daarbij vooral
niet te veel op de toelichting in de video gegeven, maar kijkt u liever naar wat er echt gebeurt. In mijn optiek
laat Madonna de afbreuk (descecration) van bestaande religieuze dogma’s zien en bij het breken van die
muur (op 2:17 min.) daalt de nieuwe koning af naar beneden. Daarbij vliegt de Saturnus symboliek je om de
oren, wat blijkt uit de piramide omringt door de bekende Saturnus
zonnestralen. Dit laatste is een verwijzing naar de oude planetaire
opstelling van de planeet Saturnus die in alle religies verheerlijkt
wordt. Deze oude planetaire constellatie wordt goed toegelicht in
deze documentaire. Er is iets bijzonders met die oude planetaire
opstelling en met de Saturnus verering in zowel bedrijfslogo’s ,
religie, muziek, film en ga zo maar door. Het feit dat ook Madonna de
nieuwe heerser in haar muziek omringt met Saturnus symboliek
aankondigt, is hier ook weer een overduidelijk bewijs van.

N I E U W S B R I E F 2 3 2 – 3 0 S E P T E M B E R 20 1 5 – P A G . 5 7

Een van de songs die Madonna afgelopen woensdag in Philadelpia gezongen heeft is het nummer ‘Devil
Pray’. In dit nummer komt bijvoorbeeld de volgende tekst voor: “The ground beneath my feet’s getting
warmer Lucifer is near“. En dat is precies wat ook in onderstaande video getoond wordt (in tegenstelling tot
de christelijke uitleg die in de video gegeven wordt). Op de foto rechts ziet u paus Franciscus de Saturnus
zonnegod dragen tijdens een mis. U ziet met welk een groot eerbied hij naar dit symbool kijkt. Feitelijk is dit
een directe verering van Saturnus en daarmee Satan. Een andere benaming hiervoor is Lucifer; de god van
Aleister Crowley, de god van de door Madonna aangehangen Kabbalah.
Wat vele websites in de alternatieve media inmiddels opgevallen is, is dat de paus erg zijn best doet om alle
religies bij elkaar te brengen. De christelijk getinte website Xandernieuws meldt zelfs [quote] De leider van
de Rooms-Katholieke Kerk profileert zich steeds duidelijker als iemand die gelooft dat alle religies dezelfde
god aanbidden. Ook de website Infowars meldt [quote] He pushed for globalization and his usual
immigration agenda, preaching for immigrants’ religious freedoms in the prescence of many celebrities which
arrived from all over America. This after receiving an unusual blessing from Madonna during her concert in
Philadelphia two days earlier, which featured lots of religious imagery including crosses used improperly, and
fake nuns. En even verder [quote] So why is the Jesuit Pope putting the sacrifice of the cross into question?
The answer is to gradually prepare us for “One World Religion,” where no symbol will prevail over the other
in the name of ecumenism. Als u het gehele artikel op Infowars leest, zult u ontdekken dat de paus nog al
een shockeffect in de christelijke wereld teweeg heeft gebracht. Men zou zijn teksten dusdanig hebben
geïnterpreteerd dat de kruisiging van Jezus een vergissing zou zijn geweest. Los van de speculatie over
deze woorden en de ware intentie erachter, is duidelijk dat de paus ook de islam en andere religies omarmt
(zie hier). Dit opgeteld bij de mengelmoes aan religieuze symboliek mag wel tot de conclusie leiden dat de
paus toe aan het werken is naar 1 wereldreligie.
And guess what!? Ik ga u een geheimpje vertellen! Vraagt u mij het te
bewijzen, dan moet ik een heel relaas beginnen over symboliek en
dan met name de Saturnus symboliek in alle religies. U heeft het
fotootje hierboven van paus Francis met Saturnus al gezien. In alle
religies komt deze Saturnus symboliek voor (zie hier). Het geheimpje
dat ik u ga vertellen is het volgende: De paus is de frontman van de
Saturnus cult die alle wereldreligies ooit bedachten. Deze religies
zitten vol met profetieën die als scripts dienen om volkeren tegen
elkaar op te zetten. Deze wereldreligies zijn gebaseerd op het dualistische model van God en Satan. Echter
wat de volhardende onderzoeker kan ontdekken na goed speurwerk op het wereldwijde web, is dat de God
in dat dualistische model heimelijk eigenlijk ook de Satan of te wel Lucifer was. Ja dat klinkt absurd en
compleet ‘van God los’, maar dat is de bottom line. Waarom kondigt Madonna alvast deze God van de
nieuwe wereldreligie aan als zijnde Lucifer? Dat was altijd al de God van alle religies, alleen hij heeft een
gouden masker gekregen in deze religies (die slechts verzinsels zijn van deze Saturnus cult).”Wat!?
Verzinsels van de Saturnus cult? Dus jij beweert dat alle religies bedacht zijn door deze zogenaamde
Saturnus cult?“. Ja het dualistische model van hel en verdoemenis versus hemel en verlossing vereiste een
good guy God en een bad guy Satan. Religie was, is en zal altijd het zelfde doel hebben: mind and soul
control van de massa.
De nieuwe God die onder de nieuwe wereldregering aangekondigd zal worden is Lucifer. En Lucifer is Satan
en Satan is eigenlijk Saturnus. “Ja, maar Saturnus is een planeet!“. Ja, dat is Saturnus in onze
materialistische 3dimensionale 5zintuigelijke belevingswereld inderdaad. Maar voor al deze hoog geplaatste
personen die Saturnus zo vereren is het meer dan een planeet, namelijk een goddelijke macht. Ik roep al
jaren dat de realiteit waarin wij leven een Saturnus matrix is en dat de software van de matrix aangestuurd
en beïnvloed wordt vanaf Saturnus (zie hier). Het heeft er alle schijn van dat de poorten van de matrix open
zullen gaan om de macht van Lucifer (Saturnus) over de mensheid verder te versterken. Misschien speelt
Cern daarin nog een rol (zie hier). Wie zal het zeggen. Men wil als het ware de greep op de mensheid (op de
menselijke ziel) dusdanig sterk maken dat er geen ontkomen meer aan lijkt.
Dat was mijn vertaling van de symboliek van Madonna en dat is mijn vertaling van de inzet van paus
Franciscus. Is er dan geen ontkomen aan? Zijn de plannen van deze Saturnus cult zo grootst en sterk dat
we ons er maar bij neer moeten leggen? Nou, om te beginnen zou het nuttig zijn als mensen in gaan zien
dat religie slechts gebruikt wordt om grote massa’s tegen elkaar op te zetten en zo oorlogen en “slachtoffers” te verwezenlijken. Daarnaast is religie een manier om mensen bereidwillig te maken hun ziel over te
geven aan een externe kracht. Als de mensheid gaat inzien dat zij zelf de baas is over haar ziel en dat zij
oppermachtig is ten opzichte van de matrix en de bewakers van die matrix, dan zijn ook de nieuwe plannen
van deze Saturnus cult – met hun aankondiging van een nieuwe wereldregering onder leiding van Lucifer –
niets anders dan gebakken lucht.
Bron linkvermeldingen: merriam-webster.com, infowars.com, xandernieuws
http://www.beyondthematrix.nl/2015/09/28/paus-franciscus-voortrekker-nieuwe-wereldreligie/
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Wereldregering wil internet aan banden leggen
Naarmate de tijd verstrijkt wordt steeds merkbaarder dat de
Verenigde Naties, de nieuwe wereldregering, iedere keer meer gezag
naar zich toe zal strekken.
Ook internet zal niet ontsnappen aan de regelgeving van de
wereldautoriteit.
We schreven al over de lancering van de wereldregering met de VN
als uitvoerende macht en ingeleid door de Paus, een Jezuïet.
Naast de aarde die moet worden gered van de ondergang door alle vernietigende acties van de mens zal
ook het internet gebruik drastisch aan banden moeten worden gelegd om een aantal groepen in de
samenleving beter te kunnen beschermen.
Dat is even de kort door de bocht de conclusie van een commissie van de VN. Deze commissie heet
Broadband Commission for Digital Development en hun onlangs uitgekomen rapport is bedoeld voor de
wereld om wakker te worden en te beseffen dat er wereldwijd cyber VAWG wordt gepleegd.
Niemand heeft uiteraard ooit gehoord van VAWG, wat betekent “violence against women en girls” (geweld
tegen vrouwen en meisjes). Volgens het rapport heeft dit inmiddels pandemische vormen aangenomen.
Dus stelt de commissie voor dat er proactief en radicaal wordt opgetreden tegen dit soort dingen op internet.
De meeste grote internetondernemingen zijn allemaal gevestigd in Amerika en daarom wordt in de praktijk
ook meestal de Amerikaanse wetgeving voor internet gehanteerd. Die zegt dat bijvoorbeeld grote sociale
netwerken zoals Twitter en Facebook in het algemeen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor wat
gebruikers daar op plaatsen. De VN commissie wil echter dat dit soort websites voortaan ieder aangemaakt
profiel en gepost bericht onderzoeken om te kijken of dit wel of niet geplaatst mag worden volgens de VN
regels. Het plan is dan verder dat nationale overheden alleen dan vergunningen zullen verstrekken aan
partijen die zich bereid verklaren om hier aan mee te werken.
Mensen worden online gepest en lastiggevallen en dan is de oplossing klaarblijkelijk internetcensuur.
Het rapport treedt op dit moment niet erg in detail over hoe dit in de praktijk uitgevoerd gediend zal worden,
maar het herhaalt diverse keren dat de sociale netwerken en nationale overheden veel strenger zullen
moeten optreden voor de bescherming van vrouwen en meisjes.
De VN die zich zorgen maakt over de vrouwen en meisjes op internet. Dit is dus dezelfde VN die onlangs
Saoedi Arabië voorzitter heeft gemaakt van de VN Mensenrechtenraad. (Rectificatie: Saoedie Arabië is niet
voorzitter van de HRC geworden maar van een panel of overleg comité, van dit orgaan, welke direct
betrokken bij de selectie van allerlei officials die op internationaal niveau meehelpen mensenrechten vorm te
geven.)
Als je een wereldranglijst zou moeten samenstellen van landen die de grootste overtreders zijn van
mensenrechten en zeker ook die van vrouwen dan zou Saoedi Arabië met stip de nummer één positie in
beslag nemen.
Toch hebben de Verenigde Naties in hun grote wijsheid geoordeeld dat dit het land is dat hoofd moet
worden van het zogenaamde VN Human Rights Council (HRC). De afdeling van de V.N. die zich bezighoudt
met mensenrechten.
Dit is vergelijkbaar met een Obama die de Nobelprijs voor de vrede krijgt toegekend precies op een moment
dat hij met een aantal buitenlandse oorlogen was begonnen en met zijn drones talloze burgers had gedood
zonder enige vorm van proces.
Afgelopen mei werd al duidelijk dat het land een poging zou doen om hoofd te worden van de VN
mensenrechtenorganisatie. Dat gebeurde ongeveer in dezelfde week dat ze een vacature plaatsten voor
beulen die bereid zijn om onthoofdingen uit te voeren.
Sommigen vergeleken de benoeming van Saoedi Arabië als hoofd van de HRC als het uitroepen van een
pyromaan tot hoofd van het brandweerkorps e weer anderen met een
andere goede bekende, Adolf.
Wanneer dan diezelfde VN die Saoedi Arabië benoemen als voorzitter
van de HRC komt met een verhaal dat alle vrouwen en meisjes
wereldwijd groot gevaar lopen op internet en dat er moet worden
ingegrepen dan weet je dat je te maken hebt met een
propagandaverhaal van de eerste orde.
Dan weet je, gezien ook alle andere ontwikkelingen, dat de nieuwe
wereldregering in de startblokken staat om internetvrijheid aan banden
te leggen.
Bron: Liberty Blitzkrieg
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9805:wereldregering-wil-internet-aanbanden-leggen&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Strenge winter gevolgd door extreem koude periode
Zoals wij enkele weken geleden schreven is er een Engels
meteorologisch instituut dat voor dit jaar een extreem strenge winter
voorspelt. Ze baseren dit op de warme Golfstroom doe afkoelt en
vertraagt.
Er zijn inmiddels meer berichten die niet alleen wijzen op een zeer
strenge winter, maar ook op een extreem koude periode daarna.
De eerste tekenen zijn er al want ook al hoor je overal de
klimaatprofeten verkondigen dat dit jaar zo’n extreem warm jaar is geweest; in werkelijkheid was voor een
groot deel van het noordelijk halfrond de afgelopen winter er een die nooit is weggegaan.
Zo komen er berichten uit Zweden dat de sneeuw van vorige winter nooit helemaal gesmolten is en dat er
inmiddels alweer nieuw valt. De dorpelingen in het plaatsje Klimpfjäll kunnen zich niet herinneren ooit zoveel
sneeuw te hebben gezien rond deze tijd van het jaar. IJsland heeft de koudste zomer sinds 1922
meegemaakt en er is sprake van enorme ijsopbouw rondom Groenland.
Dit zijn slechts een paar tekenen van de vele die erop wijzen dat de Golfstroom die formeel onderdeel vormt
van men noemt de Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), verzwakt. Deze zorgt voor onze
warmere luchttoevoer.
Ook hier heeft men een verklaring voor want dit zou worden veroorzaakt door de emissie van teveel
uitlaatgassen en andere uitstoot door mensen veroorzaakt en allemaal het vreselijke gevolg zijn van de
opwarming van de aarde.
Zo kan het dat de Washington Times enkele dagen geleden een artikel brengt waar ze keurig in de pas
lopen in het global warming sprookje en zich publiekelijk afvragen hoe het kan dat er zich een grote “blob”
met koud water heeft gevormd, midden op de Atlantische Oceaan.
Het is deze koude blob in de oceaan die gaat zorgen voor extreem
koud weer in onze contreien.
Het afzwakken van de AMOC wordt niet veroorzaakt door global
warming, maar heeft alles te maken met de activiteit van de zon.
Alhoewel dit in Rusland door de wetenschap wordt beaamd, zijn er in
het Westen nog maar enkelen die ook die mening zijn toegedaan.
Zo iemand is bijvoorbeeld Dr. Willy Soon, een wetenschapper
verbonden aan het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.
Hij is ervan overtuigd dat de temperatuurswisselingen op aarde alles
te maken hebben met zonneactiviteit en dat zaken zoals
broeikasgassen slechts een kleine ondergeschikte rol spelen.
Wanneer je kijkt naar de koude perioden op aarde de afgelopen eeuwen dan zie je dat die akelig nauwkeurig
overeenkomen met de activiteit van de zon.
In de volgende grafiek geeft de rode lijn de activiteit van de zon weer. Hoe hoger de lijn, hoe actiever was de
zon. Aan de rechterkant zie je de voorspelling van zonneactiviteit tot het jaar 2040 met een rode lijn die zo
goed als op het nulpunt ligt.
Wat duidelijk blijkt uit de grafiek, als je er vanuit gaat dat de zon
hoofdverantwoordelijk is voor de temperatuur op aarde, is dat we een
extreem koude tijd tegemoet gaan.
Het gaat nog verder. Niet alleen zullen de winters grote gevolgen
hebben voor de welvaart en de voedselvoorziening, maar ook voor
de grote veranderingen die historisch gezien altijd hebben
plaatsgevonden tijdens dit soort mini-ijstijden.
Iemand die daar uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan is de
bekende econoom Martin Armstrong. Deze man wordt door velen beschouwd als de beste econoom ter
wereld en heeft 7 jaar in gevangenschap doorgebracht zonder dat hij ergens van is beschuldigd. Hij
weigerde zijn algoritme, dat in staat is om precies economisch ineenstortingen te voorspellen, te
overhandigen aan de Amerikaanse overheid. Hij is ook bekend vanwege het blootleggen van de manier
waarop supercomputers voorrang krijgen op beurzen doordat ze preferent en op oneerlijke wijze op de
glasvezelkabel van de verbinding met de beurs komen.
Armstrong rekent in perioden (cycli) van 309,6 jaar en rekent dan terug vanaf de herfst van 2015, nu dus
eigenlijk.
Als we vanaf de huidige tijd die periode teruggaan dan komen we niet alleen terecht in tijden waarin het
klimaat transformeerde naar erg koud, maar ook van grote veranderingen op politiek en maatschappelijk
gebied.
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De achttiende eeuw was het tijdperk waarin de opstanden tegen de bestaande monarchieën begonnen. De
veertiende eeuw zag het begin van het kapitalisme en de Zwarte Dood waarbij 50 procent van de Europese
bevolking stierf. Armstrong gaat zelfs nog verder terug naar Karel de Grote en de val van het Romeinse Rijk.
Het is de overgang naar de koude periodes en de gevolgen daarvan die historisch gezien altijd hebben
gezorgd voor omvangrijke hongersnoden en intense spanningen.
Momenteel lijkt het dezelfde kant op te gaan. De bevolking wordt aan alle kanten misleid met de niet
bestaande opwarming van de aarde en de mens die daarvan de schuld zou zijn, terwijl overheden niets
doen om de mensheid voor te bereiden op de komende koude periode.
Bronnen: ; Washington Times ; Nature ; Next Grand Minimum ; No Tricks Zone ; What Does It Mean
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9811:strenge-winter-gevolgd-doorextreem-koude-periode&catid=37:wereld&Itemid=50

Zal Obama Syrië overhandigen aan Poetin?
Woensdag, 23 september 2015
Rusland heeft nu bevestigd dat ze zich actief bemoeien met de oorlog in
Syrië en wel aan aan de kant van de huidige president Assad.
Het lijkt alsof Amerika heeft geaccepteerd dat Rusland dit doet omdat de
VS klaarblijkelijk weinig trek hebben in een directe confrontatie met
Rusland in het Midden Oosten.
Poetin heeft eigenlijk een statement gemaakt naar de wereld dat
Rusland van plan is oorlog te voeren tegen ISIS en vergelijkbare
groeperingen, terwijl ze tegelijkertijd Assad wil behouden als de
belangrijkste bondgenoot in de regio. Rusland wil dat Amerika hun
militaire partner wordt in de strijd tegen ISIS.
Dat is dan wel even slikken voor de Amerikanen die zich nu in allerlei bochten lijken te wringen omdat ze niet
goed weten hoe ze hier mee om moeten gaan.
De Russische president Poetin is deze week in New York voor de vergadering van de V.N. en heeft
aangegeven een gesprek te willen met de Amerikaanse president Obama over Syrië.
Obama krabt zich nu achter de oren en kan heel goed besluiten om Rusland maar hun gang te laten gaan in
Syrië.
Dat betekent dan ook dat Amerika akkoord moet gaan met het voorlopig aanblijven van Assad.
Russische diplomaten hebben aangegeven dat ze willen dat Assad onderdeel gaat vormen van de
vredesonderhandelingen en dat alle partijen zullen moeten samenwerken met de Syrische overheid.
De Russen zeggen ook niet dat Amerika aan dezelfde tafel moet zitten als Assad, maar hij vertegenwoordigt de
wettige Syrische overheid en ze zullen dan ook met hem moeten samenwerken.
De Amerikaanse ambassadeur bij de V.N., Samantha Power, zei deze week tegen CNN dat ze veel kritiek had
op de Russische diplomatieke pogingen. Die zij uitlegt als een rehabilitatie van een regime dat z'n eigen
mensen vergast en de eigen bevolking bombardeert. Die mensen martelt en arresteert die protesteren tegen de
overheid en dat wat haar betreft de Russische plannen niet zullen werken.
Dit is ook het officiële standpunt van de Amerikaanse regering ondanks dat is bewezen dat het de door de
Amerikanen gesteunde rebellen waren die de chemische aanvallen op de bevolking hebben uitgevoerd.
De situatie is veranderd nu Rusland de druk opvoert voor een oplossing van het conflict in Syrië. Amerika
begrijpt ondertussen dat ze echt niet meer weg zullen gaan uit Syrië en dat houdt in dat Amerika weinig keus
heeft.
Met Europa dat wordt overspoeld met Syrische vluchtelingen wordt de druk van daaruit op Amerika ook steeds
groter om mee te werken aan de Russische oplossing.
Je kunt de recente ontwikkelingen in Syrië ook beschouwen als een nederlaag voor Wall Street. De geplande
gaspijplijn vanuit Quatar naar Europa zal er zeker voorlopig niet komen en Rusland behoudt hun grip op Europa
voor wat betreft energie.
Er is echter nog een belangrijke reden voor Rusland om ISIS in Syrië van de kaart te vegen: De originele
doelstelling van het creëren van ISIS door Amerika en Israël was het destabiliseren van het regime van Assad
zodat deze zou verdwijnen.
Een verdere rol zou zijn weggelegd voor ISIS in het destabiliseren van Rusland via de Kaukasus. ISIS zou ook
daar infiltreren en voor veel onrust en ellende kunnen zorgen aan de zuidgrenzen van Rusland.
Iets waar Poetin helemaal niet op zit te wachten. Ook vanuit dat oogpunt is het wegvagen van ISIS in Syrië wat
Rusland betreft een grote stap in de goede richting.
Bron: Zerohedge
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Undercover in migrantentrein: Enkel gepraat over roven en verkrachten in naam van Allah
‘Immigranten komen alleen voor Europese uitkeringen, niemand is van plan om te gaan werken of iets te
leren’ - ‘Het enige wat ze hebben te bieden is hun haat en verachting’
Een blonde vrouw die perfect Arabisch spreekt en de Koran goed
kent reisde undercover mee in een trein die volgepakt met moslim
migranten van Hongarije via Oostenrijk naar Duitsland werd
gestuurd. Voor een Hongaarse TV-programma getuigde ze dat de
zogenaamde ‘vluchtelingen’ voor 90% uit jonge en middelbare
mannen bestaan die maar over één ding met elkaar praten: hoe ze
in de naam van Allah zouden gaan beroven en verkrachten.
Aida Bolevár ging met een gewone trein van Boedapest naar Wenen die door migranten werd bestormd.
Beelden van precies deze volgepakte trein werden in heel Europa door de reguliere media getoond, maar
wat er zich aan boord afspeelde werd zorgvuldig weggelaten.
‘Ik heb 5 jaar in Arabische landen gewoond,’ vertelde Bolevár. ‘Ik spreek vloeiend Arabisch, ken de Koran
van binnen en van buiten en daarom is het simpelweg onmogelijk van mij te zeggen dat ik iets tegen andere
naties en religies zou hebben.’
Schreeuwende, scheldende en urinerende massa
‘Ik was in Boedapest om vrienden te bezoeken. Toen ik (voor mijn terugreis) op het Keleti station (Budapest
Oost) kwam, was ik geschokt door wat ik zag. Massa’s Arabieren, smerig, ongewassen en luidruchtig, die
weigerden mij toegang tot het station te geven. Ze riepen allerlei beledigingen in mijn richting en probeerden
mij bagage af te pakken. Omdat ik zoals ik al zei perfect Arabisch spreek kon ik ieder woord verstaan.’
‘Toen ik eindelijk op mijn trein wachtte zag ik wat er op het station gebeurde. Die mensen deden zonder
schaamte hun behoefte, gewoon waar ze stonden. De vrouwen schreeuwden om zich heen, ze werden door
hun mannen geslagen, niet door de politie, die hen niet één keer aanraakte.’
‘Kinderen blèrden, er was een enorme afvalberg. De mensen kenden niet één Europese taal, maakten
lawaai en schreeuwden, en alles waar ze aan konden denken was het stelen van de bagage van de
reizigers en hen allerlei obsceniteiten toebrullen.’
90% gezonde jonge mannen
‘90% waren mannen tussen de 18 en 45, volkomen gezonde mannen, die van tijd tot tijd wildvreemde
kinderen grepen en zich door het gewoel heen vochten, waarbij ze de kinderen als schild gebruikten.’
‘Vier personen met kaartjes kwamen in mijn coupé. Wij ging met z’n vijven zitten, de rest van de wagons
waren volkomen leeg. Binnen enkele minuten gebeurde er iets onvoorstelbaars: een massaal geschreeuw,
de ruiten barstten – de situatie was verschrikkelijk. Als een zwarte wolk stortte een mensenmassa over ons
heen. Er was ruzie, er waren vechtpartijen en andere afschuwelijke dingen.’
Enkel gepraat over beroven en verkrachten
‘Het kwam tot een hoogtepunt toen deze massa heel ontspannen met elkaar ging zitten praten en
overlegden of ze ons zouden beroven of niet. Immers, beroven zou Allah bevallen omdat wij ongelovigen
waren. Wat mij betreft was ik zonder twijfel rijp om verkracht te worden omdat ik niet als een zedige vrouw
gekleed was, geen hijab droeg en dus geen moslim en daarom slecht was.’
‘Het enige wat ze hebben te bieden is hun haat en verachting’
‘Toen stopte de trein. In het Duits en Engels werd omgeroepen dat de trein niet verder ging. Mijn vier
medereizigers en ik, die kaartjes hadden, vochten ons een weg door de Arabische massa heen. Vervolgens
wilden ze ons niet laten gaan en praten erover of ze ons zouden gijzelen.’
‘Afgezien van hun haat en hun absolute verachting hebben ze de Europeanen niets te bieden.’
‘Na te zijn gestopt werd de trein volkomen bestormd. Er verschenen nog meer illegalen die eten, brood,
appels en allerlei koekjes hadden, wat ze allemaal op de vloer gooiden en vertrapten. Ze riepen steeds
weer: GELD! Geef ons geld! Ze grepen mensen vast en probeerden waardevolle spullen te stelen. Ze
pakten hun bagage, lieten hen er niet door, duwden en scholden hen uit.’
‘Ze willen niet werken en alleen Europese uitkeringen’
‘Al deze immigranten willen enkel Europese uitkeringen. Niet één van hen is van plan om een beroep te
leren of zich ergens mee bezig te houden. Dus waarom was men zo verrast over die aanslag in de Thalys?
Deze mensen zijn precies dezelfde die Europa in naam van tolerantie opneemt. Voordat we hen toelaten stel
ik voor dat wij eerst Arabisch leren, zodat we begrijpen en zien dat zij ons in ons gezicht toelachen, maar
achter onze rug op ons spugen. Ik heb dat met mijn eigen ogen gezien.’ (1)
Xander - (1) PI-News / YouTube
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‘De Soevereine Mens’
2015 © Robert;boerman en Luca;van dinter
Wist je dat het woord ‘soeverein’ letterlijk ‘oppermachtig’ betekent..? Als
zelfstandig naamwoord betekent het ‘vorst’. In beide gevallen duidt het op een
zelfstandig onafhankelijk wezen. En dat is precies de reden waarom het in
2010 gekozen is als titel voor de beweging van Ik Claim Mijn Naam. Niet voor
niets luidt de subtitel ‘hoe een BurgerServiceNummer levend wordt’..!
Hoewel alle mensen ter wereld in de geest soeverein zijn, ziet de dagelijkse
praktijk er anders uit. Doordat met jouw namen, die jij van jouw ouders
gekregen hebt, door de Nederlandse regering een juridische etiket gemaakt is,
ben je helemaal niet meer vrij. Dat etiket wordt het staatsburgerschap met een
uniek BurgerServiceNummer en vanaf het moment, dat jouw namen in de
Basisregistratie Personen gezet is, ben jij voor de wet een Natuurlijk Persoon;
een etiket met die namen. En staatsburger van de Staat der Nederlanden. En
onderdaan van de koning van het Koninkrijk der Nederlanden. En dat is alles behalve soeverein..!
De perfecte gevangenis is er een, waarvan de tralies niet zichtbaar zijn. Waarvan jij je niet bewust bent, dat
je er in gevangen bent. Zie daar het staatsburgerschap! Zonder jouw toestemming gemaakt (bij de meesten
bij je geboorte als je ouders je aan de Staat geven door jouw namen te laten registreren in een
geboorteakte). Waarom? MACHT.
Door in alle wetten het woord –mens- weg te laten en alleen te praten over de rechten en plichten van een
Natuurlijk Persoon, wordt jij continue in de waan gelaten dat jij dat etiketje BENT.
Want als je maar blijft denken dat jij onderdaan van de koning en staatsburger bent, ben je automatisch
onderdanig aan de vertegenwoordigers van de koning en de staat. “In naam der Wet!,” riep veldwachter
Bromsnor vroeger op televisie al tegen Swiebertje. “In Naam des Konings”, staat er boven een vonnis van de
rechtbank of op een dwangbevel van deurwaarder.
Dat is weinig soeverein. Net zo min als dat jij 60-70% van jouw inkomen MOET betalen aan belasting. Terwijl
grote bedrijven met de Nederlandse belastingdienst geheime belastingakkoorden sluiten en jaarlijks
miljarden euro’s witwassen. Daarmee wordt overigens niet gezegd dat belasting onnodig is. Er zijn tal van
maatschappelijke voorzieningen, waar iedereen profijt van heeft en waaraan ieders bijdrage nodig is.
Een van de weinige initiatieven van burgers die zich zó ernstig
zorgen maken over het afglijden van de ‘staat der Nederlanden’, dat
zij hun éigen onafhankelijkheid weer hebben ‘teruggepakt’..!
Maar dat kan anders.
In dit nieuwe boek wordt beschreven hoe je met een eenvoudig
stappenplan ongedaan kunt maken, dat zonder jouw toestemming de
Staat jouw namen gebruikt heeft om er een juridisch etiketje aan te
hangen. Daarmee kun je het proces omkeren en terugkeren naar het
beginstadium, dat jij als Mens geboren werd. Zodat jouw namen weer
van jou worden en jij zelf mag beslissen wat er met die namen gebeurt.
In het boek wordt beschreven waar je in de praktijk tegen aan zult lopen.
Want de Nederlandse Staat, die de MACHT over jouw etiketje (de
Natuurlijk Persoon) niet graag kwijt raakt, is niet blij met mensen, die de tralies van de gevangenis zichtbaar
gemaakt hebben. Het goede nieuws is dat er iedere dag mensen bij komen, die deze tralies zichtbaar
maken. Het minder goede nieuws is dat de Staat blijft proberen MACHT over jou te behouden.
Machthebbers willen immers per definitie macht behouden en liefst nog groter maken.
Meestal zul je daar niet veel van merken. Zeker wie het claimen van de naam als een symbolische daad van
rechtmatigheid ziet en daarna rustig het oude leventje voort zet, zal er niets van merken. Immers blijft in
praktijk de MACHT van de Staat gehandhaafd. In het boek wordt beschreven hoe met kleine en grote
stapjes geëxperimenteerd wordt met het hervinden van de soevereiniteit van de Mens. Een boeiend proces,
omdat nergens in de wetboeken het woord –mens- voor komt. En dus het logisch is dat zoiets als een
Mensenrechtenverklaring ook niet kan gelden voor de wet. Dat doet hij ook niet. Je kunt je er niet op
beroepen bij de politie of een rechtbank.
De beide auteurs van het baanbrekende boek over de Soevereine
Mens: Luca van Dinther (r) en Robbert Boerman
Natuurlijk wordt er vanuit de Staat wel op het toneel mee gepronkt.
Immers moeten de tralies van de gevangenis wel onzichtbaar blijven
voor zoveel mogelijk burgers. Daarom wordt er ook steeds gesproken
over democratie en over stemrecht (jij mag eens in de vier jaar een
kruisje zetten achter een naam van een lijst mensen, die de Staat (de
Kiesraad) voor jou uitgekozen heeft).
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Tegenwoordig wijst iedereen meteen naar Brussel, als het om wetten gaat. Want onze
volksvertegenwoordigers en ex koningin Beatrix hebben “onze” soevereiniteit weggegeven aan de Europese
Unie in 2010. Als volk hadden we in 2006 wel een referendum, wat anders besliste, maar….
Soevereiniteit oftewel oppermacht is ook een weg naar binnen, in jouw zelf. Want als iedereen soeverein
zou zijn, vraagt dat van iedereen ook een grote verantwoordelijkheid. Oppermacht of vrijheid zonder
verantwoordelijkheid bestaat niet! Daarom zul je in het boek ook lezen, dat bij het claimen van de naam heel
veel nadruk komt te liggen op mensenrechten, compassie en bewustzijn voor alle leven op aarde. Egoïsme,
hebzucht, agressie enz. hebben totaal niets met soevereiniteit te maken!
En daar ligt voor velen van ons (niets menselijks is ons vreemd) een gigantische uitdaging. Die kun je alleen
gaan door bij het claimen van je naam ook naar binnen te gaan en jouw eigen goede en minder goede
eigenschappen kritisch te bekijken. Ben je wel klaar voor volledige vrijheid = verantwoording? Of doe je er
goed aan premier Rutte en de volksvertegenwoordiging nog een tijdje uit te laten maken wat goed voor jou
is.
In beide gevallen kun je desondanks veel leren uit de ontdekkingsreis, die in dit eerste deel van het boek
beschreven wordt. Er wordt de kiem gelegd voor een nieuw wereldbeeld. En in de praktijk voor een nieuw
stukje land; een stuk ‘niemandsland’ tussen Nederland en Duitsland, ter hoogte van Coevorden in Drenthe.
In dat nieuwe soevereine land gaan mensen het goede voorbeeld geven en in de praktijk brengen, wat de
ontdekkingstocht van de afgelopen 5 jaar opgeleverd heeft.
De eerte kentekenplaten van de Soevereine Mens zijn door het
Bureau Registratie Kentekenbewijzen toegekend aan de club van
Soevereine Mensen..!! (klik voor artikel)
http://www.wanttoknow.nl/politiek/het-boek-de-soevereine-mens/

Nederlandse woningzoekenden krijgen te horen dat asielzoekers voorrang hebben
Politie rukt massaal uit voor vechtpartij AZC Almelo – Grote onrust over aanrandingen Nederlandse vrouwen
en meisjes door asielzoekers Almere– Grof geweld in diverse Duitse opvangcentra, immigranten plunderen
en vernielen supermarkten.
Een plein in een willekeurige Duitse stad, volgepakt met asielzoekers.
In diverse plaatsen hebben Nederlanders die al tijden op een wachtlijst
staan voor een huurwoning te horen gekregen dat vanaf nu asielzoekers
voorrang krijgen (3*). De term ‘eigen volk eerst’ is in ons land een groot
taboe, want dat zou ‘rechts extremistisch’ zijn. Gezien deze
ontwikkelingen lijkt de politiek-correcte term anno 2015 juist ‘vreemd volk
eerst’ te zijn. Daarnaast vond er dit weekend in het AZC in Almelo een
massale vechtpartij plaats, waar 10 politiewagens voor moesten uitrukken (1). Dit krijgt u ‘natuurlijk’ niet te
horen van de reguliere media, want daarmee zou de door gevestigde orde gewilde massa immigratie in een
negatief daglicht komen te staan. In Almere is gebeurd waar veel burgers al voor vreesden, namelijk dat
asielzoekers vrouwen en meisjes aanranden. De politie erkende dat er vier verdachten van tussen de 18 en
20 zijn opgepakt, maar dat er ‘nooit mededelingen over hun eventuele afkomst’ worden gedaan. Een vader
wiens jongste dochter werd aangerand bevestigde echter dat het om asielzoekers ging, die ‘nog niet zo goed
begrijpen dat Nederlandse vrouwen het niet zo prettig vinden om na een avondje stappen aangerand te
worden.’ Een 17 jarig meisje werd eveneens het slachtoffer van dezelfde mannen. PVV-leider Geert Wilders
twitterde sarcastisch ‘Bedankt hè, Mark Rutte, dat je ze allemaal ons land binnenlaat.’ (2)
Geweld, plunderingen, aanrandingen, verkrachtingen, prostitutie, vernederingen
In Duitsland loopt het geweld in AZC’s zo de spuigaten uit –in opvangcentra in Calden, Kassel, Leipzig en
Chemnitz waren er ook dit weekend weer massale vechtpartijen met tientallen gewonden, waaronder ook
politieagenten-, dat de regering overweegt om mensen uit verschillende regio’s en met verschillende religies
van elkaar te scheiden (4). Veel zal dat niet gaan helpen, omdat ze het leeuwendeel van hen dezelfde
islamitische cultuur en religie hebben. Zolang die niet erkend wordt als het grootste probleem zal het geweld
eerder toenemen. Behalve aanrandingen, verkrachtingen en gedwongen prostitutie moeten vrouwen in
asielzoekerscentra nog grotere vernederingen ondergaan: in Erfurt blijken moslim mannen namelijk te pas
en te onpas over vrouwen te urineren (7).
Een voormalige Amerikaanse soldaat beschrijft chaotische toestanden in Europa en Duitsland (6),
waaronder het doelbewust plunderen en vernielen van supermarkten door zogenaamde ‘vluchtelingen’. Bij
een supermarkt werd de toegesnelde politie door de massa migranten gewoon omver gelopen. En ook bij
onze Oosterburen is hier vrijwel niets van in de reguliere media te lezen. (5)
Xander ; (1) Almelo 112 Scannernieuws ; (2) Telegraaf ; (3) (o.a.) Facebook / AZC Alert Enschede ; (4)
Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (5) Hartgeld/multikulti ; (6) N8wächter
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Nederlandse-woningzoekenden-krijgen-te-horen-datasielzoekers-voorrang-hebben
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Financiële ineenstorting verloopt volgens verwachting
Je zou denken dat het gelijktijdig ineenstorten van de al de grootste
aandelenmarkten ter wereld voorpagina nieuws is.
Niets is minder waar want uit de manier waarop het door de
mainstream media in Amerika en Europa wordt behandeld, hebben
we hier slechts te maken met een niets betekenend dipje en kunnen
koopjesjagers en dames hun slag slaan.
Waar we in werkelijkheid tegenaan kijken is de grootste val van de
beurzen wereldwijd sinds 2008. Desondanks gaat iedereen vrolijk
verder en verwachten dat de markt binnenkort weer naar ongekende hoogte gaat stijgen.
Toen de Dow Jones Index op 29 september 2008 met 777 punten naar beneden viel, schrok iedereen zich
rot. Een crash van de aandelenbeurs hoeft echter niet noodzakelijkerwijs op een en dezelfde dag plaats te
vinden.
Begin dit jaar stonden de beurzen op een absolute piek en gedurende de laatste twee maanden hebben we
twee van de tien grootste dalingen ooit op één dag op de beurs meegemaakt, die op de achtste en tiende
plaats van de lijst. Je zou zeggen dat dit toch iets is waardoor de mensen wakker schrikken, maar dat schijnt
toch niet het geval te zijn.
Nu is wat in Amerika is gebeurd mild vergeleken met andere plaatsen in de wereld.
Op dit moment worden er kapitalen weggevaagd van investeringen op aandelenbeurzen over de hele
wereld. Hierna volgt een overzicht van wat we de afgelopen weken hebben meegemaakt.
1) Amerika
De Dow Jones Index, de belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeter is gedaald met meer dan 2.000
punten sinds het hoogtepunt van de beurs eerder dit jaar. Vorige maand hebben we in een dag een verlies
gezien van meer dan 500 punten voor de eerste keer ooit op een aantal elkaar opvolgende handelsdagen.
Er is niet meer zoveelzoveel tumult op de beurs geweest sinds de herfst van 2008.
2) China
De belangrijkste Chinese beursgraadmeter, de Shanghai Composite Index, is met meer dan 40 procent
gedaald sinds de piek aan het begin van dit jaar. De Chinese economie zit in een neerwaartse spiraal en
onlangs is bekend geworden dat een andere belangrijke graadmeter, de zogenaamde manufacturing index,
de laagste stand heeft bereikt in 78 maanden. Deze laatste is een graadmeter voor de productie van
goederen in China.
3) Japan
De Japanse Nikkei index heeft een aantal zeer heftige bewegingen meegemaakt de laatste tijd en is nu
meer dan 3.000 punten lager dan de piek van begin 2015. Zowel het Japanse financiële systeem als de
economie zijn patiënten die op de intensive care afdeling thuis horen en er zal niet veel voor nodig zijn om
hier een volledige financiële ineenstorting te bewerkstellingen.
4) Duitsland
Ongeveer een kwart van de waarde van de Duitse beurs is al weggevaagd en voor Duitsland schijnt de
ellende nu pas goed te beginnen. Gecombineerd daarmee hebben de Duitsers te maken met het
uitstootschandaal van Volkswagen en de bestaande en groeiende problemen bij de Deutsche Bank.
5) Engeland
De Britse aandelen zijn ongeveer met 16 procent gekelderd vanaf de piek eerder dit jaar en ook de Engelse
economie is niet erg stabiel.
6) Frankrijk
De aandelen in Frankrijk zijn met bijna 18 procent gedaald en naarmate de tijd verstrijkt wordt het steeds
duidelijker dat ze exact hetzelfde pad zullen bewandelen als dat van de Grieken.
7) Brazilië
Brazilië is met recht het epicentrum te noemen van de Zuid Amerikaanse financiële crisis van 2015. De
aandelen in dat land hebben al meer dan 12.000 punten verloren sinds de piek en het land is officiëel aan
een nieuwe recessie begonnen.
8) Italië
Kijk uit voor Italië. De Italiaanse aandelen zijn al met 15 procent gedaald en hou de krantenkoppen de
komende maanden in de gaten voor wat betreft de Italiaanse economie.
9) India
De aandelen in India zijn nu met bijna 4.000 punten gedaald en analisten maken zich grote zorgen over de
export van dit land naarmate de wereldhandel verder gaat krimpen.
10) Rusland
Alhoewel de olieprijs tot een recordniveau is gezakt, doet Rusland het beter dan al de anderen op de lijst. De
Russische aandelen zijn met ongeveer 10 procent gedaald en als de olieprijs langere tijd laag blijft, kan
Rusland meer schade oplopen.
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De Shemitah zoals wij eerder beschreven komt iedere zeven jaar terug. Wanneer we teruggaan in de tijd en
dan startenin 1966 ziet dat er zo uit:
In 1966 was er een crash van de aandelenmarkt van 20 procent
Zeven jaar later verloor de markt opnieuw 45 procent
Zeven jaar later was het begin van de “harde recessie” (1980)
Zeven jaar later hadden we Zwarte Maandag in 1987
Zeven jaar later hadden we de crash van obligaties in 1994
Zeven jaar later was er 9/11 en de ineenstorting van de “tech bubble” (2001)
Zeven jaar later was er de crisis van 2008
Zeven jaar later komen we uit op nu
Veel mensen zaten met spanning te wachten op bepaalde dagen in september. De werkelijkheid laat zien
dat een ineenstorting niet iets is wat op één bepaalde dag plaatsvindt.
Bovenstaande toont het begin van de ineenstorting van de afgelopen maanden en daarvan is het einde nog
lang niet in zicht. Voor het gros van de bevolking is er dan niets gebeurt omdat er niet “een (heftige)
gebeurtenis” die zij kunnen waarnemen, voorviel op een bepaalde dag.
In bovenstaande afspiegeling van de ineenstorting is de komende derivatencrisis zelfs helemaal buiten
beschouwing gelaten. Ook dit zal nog even tijd nodig hebben om echt zichtbaar te worden.
Bron: The Economic Collapse
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9813:financiele-ineenstorting-verlooptvolgens-verwachting&catid=15:financieel&Itemid=28

De echte reden waarom er steeds wordt bezuinigd, is niet wat men je vertelt
Robin de Boer 29 september 2015
Wie verder kijkt dan de populistische retoriek van de
‘noodzaak om te bezuinigen’ ziet de rauwe realiteit: de
wraak van de elites die na de Tweede Wereldoorlog een
deel van hun rijkdom kwijtgeraakt waren. Een heldere
analyse van De Wereld Morgen.
“Bezuinigingen zijn niets anders dan klassenstrijd.” – Noam Chomsky
Er wordt vandaag de dag vooral bezuinigd over de rug van zieken, werklozen en gepensioneerden. Toch is
Nederland één van de rijkste landen ter wereld. Ons land heeft meer dan genoeg rijkdom om alle inwoners
te voorzien van een royaal inkomen.
“Er is geen geld,” wordt steeds beweerd. Dat is wellicht de grootste leugen van de naoorlogse geschiedenis.
Wereldwijd zitten de grote bedrijven op een berg van 7000 miljard dollar waar ze niets mee doen. In
Nederland bedraagt dat kapitaaloverschot vele tientallen miljarden. Er is dus absoluut geen geldtekort.
Ruimer historisch plaatje
Bij de bedrijven is sprake van een kapitaaloverschot en de overheid heeft te kampen met een geldtekort.
Een groot deel van de middelen van diezelfde overheid gaat naar de grote bedrijven, die al niet weten wat ze
met al hun geld moeten doen. Dus gaat de overheid het geld maar halen bij de gewone verdieners en
zwakken van onze samenleving. Het matteüseffect heeft surrealistische proporties aangenomen.
Om te kunnen begrijpen wat we vandaag de dag meemaken moet je het historische plaatje ruimer bekijken.
Zo’n 100 jaar geleden was de kloof tussen rijk en arm gigantisch. Na de Tweede Wereldoorlog was het
fascisme verslagen en de arbeidersbeweging stond sterker dan ooit. De extreem ongelijke verdeling
verbeterde geleidelijk aan.
De toplaag van de samenleving zag haar aandeel in de rijkdom gevoelig zakken en zon op wraak. De elites
begrepen dat ze de geesten van de mensen moesten winnen. Ze stopten tientallen miljoenen in rechtse
denktanks, die een overtuigende ideologie moesten uitbouwen als alternatief voor de welvaartsstaat.
Opgeklopte terreurdreiging en een zelfgeorganiseerde vluchtelingencrisis
Net zoals topgeleerden in de jaren veertig bijeen werden gebracht om een atoombom te maken, zo werden
de knapste koppen nu ingezet om een ideologisch kernwapen te maken: het neoliberalisme. Dat beleid werd
gekenmerkt door bezuinigingen, minder overheidsuitgaven, privatisering, deregulatie en vrijhandel.
Het einde van de welvaartsstaat, waar koning Willem-Alexander in 2013 in zijn troonrede al naar verwees, is
in alle landen in zicht. Het is een goed gecamoufleerde poging van de elites om hun verloren rijkdom te
heroveren. Ze spelen sluw in op onzekerheden en angsten bij de bevolking en leiden de aandacht af naar
een opgeklopte terreurdreiging en een zelfgeorganiseerde vluchtelingencrisis.
Dit antisociale offensief is geheel conform aan de neoliberale theorie, waarbij de gehele middenklasse
buitenspel wordt gezet. De honger van het kapitaal is nog lang niet gestild. Het hangt af van de
krachtsverhoudingen of de elites nog meer rijkdom en welvaart zullen kunnen inpikken.
[De Wereld Morgen]
http://www.ninefornews.nl/de-echte-reden-waarom-er-steeds-wordt-bezuinigd-is-niet-wat-men-je-vertelt/
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NASA, opgericht om wereldbevolking te misleiden (video)
De persconferentie waar de hele wereld naar uit had zitten kijken,
werd het zoveelste fabeltje voor een goedgelovige bevolking.
Er is water ontdekt op Mars, maar wij zijn en blijven het enige tot nu
toe ontdekte leven in het heelal.
Dit is de eindconclusie van de “spannende” Mars persconferentie:
,,Tot nu toe zijn wij het enige bewijs van leven, hier op aarde. Zelfs
wij weten niet zeker hoe wij zijn ontstaan, dus kun je nagaan hoe
moeilijk het is om erachter te komen hoe en of er leven op Mars is (geweest).''
Het thema van de persconferentie was dat er vloeibaar water was ontdekt op Mars en hoewel dit een sterke
aanwijzing is dat er op z'n minst in ieder geval leven is geweest op deze planeet, blijft de eindconclusie van
NASA dat wij helemaal alleen zijn in het oneindige heelal. NASA is wat dit soort zaken betreft verre van
betrouwbaar waarover wij onder meer schreven in een eerder artikel: Sinds de oprichting van NASA in 1958
is er alles aan gedaan om de occulte oorsprong van dit instituut voor het publiek verborgen te houden. De
oorsprong die direct leidt naar wat men wel het “slechtste mens ooit” op aarde noemt, Alistair Crowley.
De hoogste rangen binnen NASA werden gedomineerd door leden van de geheime genootschappen zoals
de Vrijmetselaars en voormalige Nazi’s, waarvan de meest bekende Wernher von Braun is.
Dan is duidelijk dat je op iedere persconferentie wordt voorgelogen, dat er allang een geheime ruimtevloot
bestaat, dat er mensen op Mars wonen en dat buitenaardsen overeenkomsten hebben gesloten met
overheden. Dat alles wat NASA aan het grote publiek vertelt, gebaseerd is op leugens en dat ze met de
technologie zoals ze die tonen aan de buitenwereld nog niet eens de Van Allen Gordel kunnen passeren met
bemande ruimtevluchten. Zoals een lezer schrijft (dank!):
Onderstaand filmpje waarin NASA zelf bevestigt hoe goed ze bezig zijn! Ze kunnen nog steeds NIET door
die van Allen Belts! Dus die hele maanlanding is HOAX bewezen.
En inderdaad, wanneer je de onderstaande video bekijkt, dan valt je mond open van verbazing.
Terry Virts, de commandant van het Internationale Ruimtestation, weet te vertellen dat de volgende stap in
de ontdekking van de ruimte de lancering van de Orion module is met zwaardere raketten waardoor
bemande vluchten buiten de atmosfeer van de aarde mogelijk zullen worden.
Hij zegt dus letterlijk dat wij als mensen op dit moment alleen maar in een baan om de aarde kunnen
vliegen! Hij vertelt bovendien dat als wij eenmaal in staat zullen zijn om bemande vluchten buiten de
atmosfeer van de aarde te laten vliegen, wij zelfs naar de maan zouden kunnen gaan.
https://youtu.be/51DED8dcNkA
https://youtu.be/51DED8dcNkA
https://youtu.be/51DED8dcNkA
Het is dan de Orion capsule waarmee het allemaal moet gaan gebeuren. Waar het echter op lijkt is alsof ook
die gebruikt zal worden voor een nieuwe ronde van sprookjes voor het grote publiek.
Zoals dezelfde lezer schrijft:
Nu wordt het echt interessant: onderstaand filmpje over de Orion capsule die gelanceerd is (ze bevestigen
het gewoon zelf dat ze nog steeds geen mensen erdoorheen kunnen sturen!) en 2e filmpje hoe die
zogenaamd weer terug is gekomen!!!!
Let op de details van 2e filmpje bij 1.52 min. zo grappig! Als die capsule zo'n hitte heeft meegemaakt (!) how
the fuck kan dat Amerikaanse vlaggetje dan zo mooi erop zitten... Echt niet logisch om die eerst erop te
plakken als ze er nog heen moeten varen en gezien hoe die is gebouwd en dan pas te shooten..al zie ik ze
ervoor aan! ...een HOAX. https://youtu.be/PbRgTRSdBLg
Ook NASA is niets meer dan een instrument om het publiek sprookjes te vertellen en af te leiden zodat ze
vooral de waarheid niet te weten zullen komen.
Iets waar ook de eerder genoemde lezer van overtuigd is:
Als grote fan van uw site kon ik het niet laten aanvullend te reageren op uw laatste NASA bericht:
Mijn hobby is al jaren o.a. conspiracy theories uit te pluizen en weerleggen met de feiten. De NWO is een feit
en duidelijk: als je nog dieper de rabbit hole in gaat kom je uit op Antartica. We mogen er nog steeds niet
heen of overheen en er staan daar gigantisch veel onderzoekgebouwen op oude grote bunkers van Hitler.
Afgezien van prins Harry en onze Willem die er heen zijn gegaan, hoor je alleen maar sprookjes!
De NASA is duidelijk een zeer sterk super vergevorderd dekmanteltje: er gaan honderden miljarden ergens
naar toe, waarschijnlijk de meest fantastische projecten, maar gaat zeker niet op aan die filmpjes industrie
die zo'n leuke plaatjes van onze aarde en het heelal inkleuren, of onderwater feestjes en vluchtjes met een
G force om te laten zien dat we vooral goed bezig zijn....
Hou toch op lieve mensen met je NASA! Enfin kan pagina's vullen van Generaal Bird zijn expedities tot aan
de ufootjes die Hitler al had. Gigantische sigaren van 1 of 2 km lang maken ze ik weet niet hoe breed met
wel 2000 man aan boord! Allemaal op zwaartekracht gestuurd! WAKE up mensen!
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9815:nasa-opgericht-om-wereldbevolkingte-misleiden&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Prikbord nr. 463 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Cultuur
In Duitse opvangcentra voor asielzoekers blijkt dat het onverdraagzame tuig mee de grenzen overtrekken
om hier hun ‘cultuur’ voort te zetten. Aanvallen op mensen van een andere religie, mishandeling en erger
van vrouwen, ‘eisen’ stellen aan het gastland, hun rotzooi niet opruimen, hun behoefte doen waar het
uitkomt etc. Dit aan de kaak stellen heeft niets met islamfobie te maken, maar met een grondige afkeer van
allerlei gelukszoekers die zich niet wensen aan te passen aan een andere cultuur of daarvoor respect te
tonen. De linkse prietpraat hierover in de media begint steeds meer op hersenspoelen te lijken, terwijl
intussen hier 13-jarige echtgenotes in bescherming moeten worden genomen en onze ‘gasten’ (Waalwijk)
met zelfmoord dreigen als ze hun zin niet krijgen…
De Groene Draeck
Het onderhoud aan het plezierbootje van de koninklijke familie viel in 5 jaar tijd ruim € 220.000 duurderuit.
Dus daar was wel geld voor bij Defensie! Doch de tanks moesten worden afgedankt, omdat het onderhoud
te duur werd. Wat zal het klusje aan de Gouden koets dan totaal gaan kosten?
Europese asielregels
Als de EU-commissie 19 landen kan aanklagen voor het schenden van asielregels, waarom wordt de rest
van de wereld dan niet aangeklaagd? Of hebben we ons regels laten opdringen, die verder gaan dan de VNverdragen? In dat geval wordt het tijd dat Nederland weer eigen beleid maakt en het vluchtelingenverdrag
opzegt. Want van de door Brussel toegezegde ‘bewaking’ van de buitengrenzen is nog weinig
terechtgekomen en ook de interpretatie van het Schengen-verdrag (helemaal geen controles tenzij…) is
tegenstrijdig; hoe kun je dan vaststellen of bepaalde personen en goederen onder de Europese (asiel)regels
vallen…
Justitie
Zou Ine Veen dan toch gelijk hebben, dat Volkert een geheime overeenkomst heeft met Justitie? Zodat hij
daarmee kan chanteren nu hij vrij is…
Koenders
Een mevrouw uit Emmen overlijdt in de omgeving van Mekka aan een ziekte. Minister Koenders condoleert
de familie. Waarom; doet hij dit bij alle moslims met een Nederlands paspoort of zelfs bij alle Nederlanders
die in het buitenland overlijden? Of is dit een PvdA-gewoonte met bijzondere bedoelingen…
Leugens, leugens en nog eens leugens
Het is opvallend hoeveel leugens er worden verspreid over de zgn. vluchtelingen, niet alleen door de Duitse
overheid en de VN, maar ook door Brussel en Den Haag. Om te beginnen is het helemaal geen Europees
probleem, maar wij weten niet meer wat grensbewaking betekent, of grensschending en illegaal verblijf op
ons grondgebied.
De VN heeft ‘gewoon’ de fondsen voor de eigen kampen gehalveerd in de hoop dat de bewoners vertrekken,
maar Hongarije mag ze van de Europese media niet tegenhouden.
Zeker niet met geweld. Hoe dit te rijmen is met ‘selectiekampen’ buiten Europa, moet de VVD nog maar
eens uitleggen. Want wie wordt afgewezen komt toch. Ook over de landen van herkomst, de gezinnen, de
nood, de bedoeling van hun immigratie, de uitzetmaatregelen, de leeftijd en aantallen mannen, de
opleidingsniveaus en de nationaliteit worden we misleid, evenals over de kosten. Net als over de criminele
achtergrond en de politiek-culturele overtuiging waardoor velen niet integreerbaar zijn. En de grootste leugen
is dat ze nodig zijn en een verrijking van de samenleving. De misdragingen beginnen al in de opvangcentra
met verkrachtingen, diefstal en geweld.
Succes
Jarenlang werden vluchtelingenorganisaties door ons gesponsord – ook via de Postcodeloterij- zodat ze hun
werk(?) konden blijven doen tot in de vluchtelingenkampen van de VN. Niet dat ze daar iets te zoeken
hadden, maar het leverde ‘leuke’ plaatjes op en men kon meteen uitleggen waar Holland ligt. Het heeft even
geduurd, maar nu is er dan toch het beoogde ‘succes’.
Verdachtmaking
In navolging van Frau Merkel heeft nu ook bluffer Timmermans zijn retoriek aangepast, teneinde de
tegenstanders van de immigratiechaos verdacht te maken. U wordt dan in verband gebracht met extreemrechts en moet dus verder uw mond houden. Duitse politici zijn de gang van zaken inmiddels beu en eisen
een limiet voor het aantal toe te laten gelukszoekers. Er zijn al weer 18.000 onderweg, die allemaal vallen
onder het failliete asielverdrag.
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Monsanto koloniseert Oekraïne met steun van de EU
Er zijn veel facetten aan het conflict in Oekraïne die door de
meeste media over het hoofd gezien zijn. De rol die Westerse
biotechbedrijven spelen is maar één van die facetten.
Vindt u dit artikel de moeite? Geef ons dan uw fair share.
De enorme graanvelden in het westen van Oekraïne waren tot
voor kort van de overheid en worden nu door de regering in Kiev
voor spotprijzen aangeboden aan giganten als Monsanto
(kpl.net.ua)
Met de hulp van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wordt, naast het aan de gang
zijnde conflict, door de biotechindustrie nog een andere oorlog uitgevochten.
Er bestaat niet de minste twijfel over dat het verloop van dat andere conflict innig verbonden is met de
belangen van bedrijven als Monsanto, Dow, Bayer en andere grote spelers in de sector van de
voedselvergiftiging.
Monsanto neemt over
Monsanto heeft een kantoor in Oekraïne. Terwijl dit gegeven niet direct een reden is om hen schuldig aan
misdaden te verklaren, is het toch ook niet zonder belang. Het is wel vergelijkbaar met de gewoonte van het
Amerikaanse leger om basissen te installeren in regio’s of landen waar de VS hun politieke controle willen
vergroten. De opening van het Monsanto-kantoor viel samen met het inpalmen van gronden, bovendien
gefinancierd met leningen van het IMF en de Wereldbank aan één van de meest gehate concerns ter
wereld, dat alles om de ‘biotech takeover’ te ondersteunen.
Voordien was het privébezit van land in Oekraïne verboden. Gelukkig voor Monsanto werd dit verbod net op
tijd opgeheven, zodat het zijn gang kon gaan.
Daar kwam bij dat met wat politiek gemanoeuvreer door het IMF een lening van 14,7 miljard euro aan
Oekraïne werd verstrekt, op voorwaarde dat het land zich openstelde voor de biotechteelt en de aankoop
van giftige gewassen en chemicaliën van Monsanto, om aldus één van de meest natuurlijke
landbouwgronden van Europa te verwoesten. Het bedrijf John Deere, de fabrikant van landbouwwerktuigen
heeft, samen met de producenten Dupont en Monsanto de champagnekurken laten knallen.
Graanschuur van Europa
Onder het mom van ‘steun’ werd beslag gelegd op de enorme landbouwrijkdommen van Oekraïne.
Oekraïne is in de wereld de derde grootste exporteur van maïs en de vijfde grootste exporteur van graan.
Oekraïne beschikt over diepe, rijke, donkere grond waar bijna alles groeit en dit potentieel om in grote
hoeveelheden genetisch gemanipuleerd graan te produceren, zoog de biotechindustrie als een magneet
naar zich toe.
Zoals te lezen stond in The Ecologist, die The Oakland Institute citeert: “Alhoewel volgens de Oekraïense
wet het gebruik van GGO’s in de landbouw niet is toegestaan, is in artikel 404 van het associatieverdrag met
de EU, een clausule te vinden, die veelal onopgemerkt is gebleven. Deze clausule bepaalt onder andere dat
beide partijen zullen samenwerken om het gebruik van biotechnologie te bevorderen."
"Zonder twijfel beantwoordt deze bepaling aan de verwachtingen van de biotechindustrie. Michael Cox,
directeur onderzoek van de investeringsbank Piper Jaffray liet optekenen dat Oekraïne, en bij uitbreiding
Oost-Europa, tot de meest beloftevolle groeimarkten behoorden, zowel voor werktuigengigant John Deere
als voor de zaadproducten Monsanto en DuPont’”.
Oekraïne was de graanschuur van Europa en zal nu, als een deel van bio-oorlogsvoering, grote
hoeveelheden grond zien verloren gaan, net zoals dat in de VS is gebeurd, door de teloorgang ten gevolge
van overvloedig gebruik van herbiciden, de uitputting van de gronden en in het algemeen het verwoesten
van een perfect ecosysteem.
Waar de gezanten van de VS-regering op uit zijn, is natuurlijk de overname van Oekraïne voor biotechnische
doeleinden (dit is slechts één van hun doeleinden, een ander behelst het in stand houden van een falend
duister banksysteem, dat ook door Rusland werd afgewezen in het kader van zijn nieuwe samenwerking met
de BRICS landen en zijn eigen betaalsysteem naast SWIFT). De gelijkenis met het streefdoel van de
biotechindustrie omHawaïaanse eilanden en gronden in Afrika in te palmen, is opvallend.
De oorlog in Oekraïne bevat vele elementen en invalshoeken die niet zichtbaar zijn voor de publieke opinie.
Je kan er zeker van zijn dat de biotechnische industrie daar voor een belangrijk deel mee tussen zit.
© 2015 Natural Society
Christina Sarich is redacteur bij de Amerikaanse organisatie Natural Society die zich inzet voor gezonde
voeding. Het artikel What They’re Not Telling You About Monsanto’s Role in Ukraine werd vertaald door
Agnes Hollanders. Deze vertaling kan worden overgenomen voor niet-commerciële doeleinden en met
weblink naar deze vertaling en naar het origineel.
Zie ook Monsanto and Ukraine: GM Food and the Return of Hill & Knowlton
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/01/18/monsanto-koloniseert-oekraine-met-steun-van-de-eu
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Een Nieuwe Beurskrach is ONVERMIJDELIJK
Aangeleverd door: Wim Grommen
Nieuwe beurskrach onvermijdelijk
Helaas de bijbehorende grafieken en andere visuele afbeelding gaan op de een of andere manier
verloren en kunnen daardoor niet geplaatst worden. Wij hopen echter dat de tekst alleen voldoende
duidelijkheid kan verschaffen. (Red. Boinnk)
Iedere productiefase, of iedere maatschappij of ander menselijk verschijnsel, doorloopt een zogenaamd
transformatieproces. Transities zijn maatschappelijke transformatieprocessen, die tenminste één generatie
beslaan. In dit artikel wil ik aan de hand van zo’n transitie aangeven, waar we met onze huidige
maatschappij staan en dat een nieuwe beurskrach onontkoombaar is.
Transities
Iedere productiefase, of iedere maatschappij of ander menselijk verschijnsel, doorloopt een zogenaamd
transformatieproces. Transities zijn maatschappelijke transformatieprocessen, die tenminste één generatie
beslaan.
Transities hebben de volgende eigenschappen:
 het betreft een structurele verandering van de (wereld)-maatschappij, of een complex deelsysteem
daarvan;
 er is sprake van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende technologische, economische,
ecologische, sociaal-culturele en institutionele ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus;
 het is de resultante van langzame veranderingen (ontwikkelingen in voorraden) en snelle dynamiek
(stromen).
Een transitie ligt niet bij voorbaat vast, omdat er gedurende een veranderingsproces altijd sprake is van
aanpassen aan, leren van, en inspelen op nieuwe situaties. Een transitie is dus geen wetmatigheid.
Vier transitiefasen
Kijkend naar de kenmerken van de fasen waarin maatschappelijke transformatieprocessen zich voltrekken,
zou het heel goed kunnen, dat we nu aan het eind van de zogenaamde derde industriële revolutie
zittenKijkend naar de kenmerken van de fasen waarin maatschappelijke transformatieprocessen zich
voltrekken, zou het heel goed kunnen, dat we nu aan het eind van de zogenaamde derde industriële
revolutie zitten.
Figuur: Er zijn over het algemeen vier fasen in een transitie, die zich het beste laten visualiseren middels een
S-curve
In het algemeen beschrijven transities de S-curve en zijn vier transitiefasen te onderscheiden:
1. een voorontwikkelingsfase van dynamisch evenwicht waarin de status-quo niet zichtbaar verandert;
2. een ‘take-off’-fase waarin het veranderingsproces op gang komt, doordat de toestand van het
systeem begint te verschuiven;
3. een versnellingsfase waarin zichtbaar structurele veranderingen plaatsvinden door een cumulatie
van op elkaar inspelende sociaal-culturele, economische, ecologische en institutionele
veranderingen; in de versnellingsfase is sprake van collectieve leerprocessen, diffusie en processen
van inbedding;
4. een stabilisatiefase waarin de snelheid van maatschappelijke verandering afneemt en al lerend een
nieuw dynamisch evenwicht wordt bereikt.
Ook een productlevenscyclus en een bedrijfslevenscyclus beschrijven een S-curve. In dit geval is er nog een
vijfde fase: de aftakelingsfase, waarin kosten stijgen door overcapaciteit en waarin een producent zich
uiteindelijk terugtrekt uit de markt.
Als we terugkijken in de geschiedenis, dan hebben in de laatste twee eeuwen drie ingrijpende transities
(industriële revoluties) plaatsgevonden:
e
1. De 1 industriële revolutie (1780 tot circa 1850); de stoommachine
e
2. De 2 industriële revolutie (1870 tot circa1930); electriciteit, olie en auto
e
3. De 3 industriële revolutie (1950 tot ….); computer en microprocessor
Het ontstaan van een beurshausse
In de voorontwikkelingsfase en take-off-fase van een industriële revolutie ontstaan er veel nieuwe bedrijven.
e
Al deze bedrijven doorlopen min of meer gelijktijdig dezelfde levenscyclus. Tijdens de 2 industriële revolutie
e
waren dit de bedrijven in de staal-, olie-, auto- en elektriciteitsindustrie. Tijdens de 3 industriële revolutie
waren dit de bedrijven in de hardware-, software-, consultancy- en communicatieindustrie. Tijdens de
versnellingsfase van een industriële revolutie bevinden veel van deze nieuwe bedrijven zich, min of meer
gelijktijdig, in de versnellingsfase van hun levenscyclus.
Figuur: Verloop van een marktontwikkeling: introductie, groei, bloei en verval
De verwachte waarde van de aandelen van deze bedrijven, die in de versnellingsfase van hun bestaan
komen, stijgt enorm. Dit is de reden waarom aandelen in de versnellingsfase van een industriële revolutie
erg duur worden. De koers-winstverhouding van aandelen is tussen 1920 – 1930, de versnellingsfase van de
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e

e

2 industriële revolutie, enorm gestegen en ook tussen 1990 – 2000, de versnellingsfase van de 3 industriële
revolutie.
Figuur: Twee industriële revoluties: koers-winstverhouding (Shiller PE Ratio)
Aandelensplitsingen versterken beurshausse
De stijging van de koers-winstverhouding wordt nog eens versterkt, doordat veel bedrijven tijdens de
versnellingsfase van hun bestaan, besluiten hun aandelen te splitsen. Een aandelensplitsing is gewenst, als
de beurswaarde van een aandeel te groot is geworden en daardoor de verhandelbaarheid onvoldoende is.
Omdat er bij de lagere koers meer potentiële beleggers zijn, heeft een splitsing dus een positief effect op de
waarde van het aandeel. Tussen 1927 – 1929 en 1990 – 2000 zijn er veel aandelensplitsingen geweest, die
de koers-winstverhouding positief hebben beïnvloed.
Datum
Bedrijf
Splitsing
31 december 1927 American Can

6 voor 1

31 december 1927 General Electric

4 voor 1

31 december 1927 Sears, Roebuck & Company

4 voor 1

31 december 1927 American Car & Foundry

2 voor 1

31 december 1927 American Tobacco

2 voor 1

5 november 1928

4 voor 1

Atlantic Refining

13 december 1928 General Motors

2 1/2 voor 1

13 december 1928 International Harvester

4 voor 1

8 januari 1929

American Smelting

3 voor 1

8 januari 1929

Radio Corporation of America 5 voor 1

1 mei 1929

Wright-Aeronautical

2 voor 1

20 mei 1929

Union Carbide split

3 voor 1

25 juni 1929
Woolworth split
2 1/2 voor 1
Tabel 1: Aandelensplitsingen voor de beurscrash van 1929
Datum
Bedrijf
Splitsing
22 januari 1990

DuPont

3 voor 1

14 mei 1990

Coca-Cola Company

2 voor 1

22 mei 1990

Westinghouse Electric stock

2 voor 1

1 juni 1990

Woolworth Corporation

2 voor 1

11 juni 1990

Boeing Company

3 voor 2

12 mei 1992

Coca-Cola Company

2 voor 1

18 mei 1992

Walt Disney Co

4 voor 1

26 mei 1992

Merck & Company

3 voor 1

15 juni 1992

Proctor & Gamble

2 voor 1

5 mei 1993

Goodyear Tire & Rubber Company 2 voor 1

15 maart 1994

AlliedSignal Incorporated

11 april 1994

Minnesota Mining & Manufacturing 2 voor 1

16 mei 1994

General Electric Company

2 voor 1

13 juni 1994

Chevron Corporation

2 voor 1

27 juni 1994

McDonald’s Corporation

2 voor 1

6 september 1994

Caterpillar Incorporated

2 voor 1

27 februari 1995

Aluminum Company of America

2 voor 1

2 voor 1

18 september 1995 International Paper Company

2 voor 1

13 mei 1996

2 voor 1

Coca-Cola Company

N I E U W S B R I E F 2 3 2 – 3 0 S E P T E M B E R 20 1 5 – P A G . 7 1

11 december 1996

United Technologies Corporation

2 voor 1

11 april 1997

Exxon Corporation

2 voor 1

14 april 1997

Philip Morris Companies

3 voor 1

12 mei 1997

General Electric Company

2 voor 1

28 mei 1997

International Business Machine

2 voor 1

9 juni 1997

Boeing Company

2 voor 1

13 juni 1997

DuPont Company

2 voor 1

14 juli 1997

Caterpillar Incorporated

2 voor 1

16 september 1997 AlliedSignal

2 voor 1

22 september 1997 Proctor & Gamble

2 voor 1

20 november 1997

Travelers Group Incorporated

3 voor 2

10 juli 1998

Walt Disney Company

3 voor 1

17 februari 1999

Merck & Company

2 voor 1

26 februari 1999

Alcoa Incorporated

2 voor 1

8 maart 1999

McDonald’s Corporation

2 voor 1

16 april 1999

AT&T Corporate

2 voor 1

20 april 1999

Wal-Mart Incorporated

2 voor 1

18 mei 1999

United Technology Corporation

2 voor 1

27 mei 1999

International Business Machine

2 voor 1

1 juni 1999

Citigroup Incorporated

3 voor 2

31 december 1999

Home Depot

3 voor 2

Tabel 2: Aandelensplitsingen tijdens de periode 1990 – 2000
Aandelensplitsingen laten telkens Dow Jones Index exploderen
De Dow Jones Index wordt voor het eerst gepubliceerd op 26 mei 1896. De index wordt berekend door de
som van de aandelen te delen door 12:
Dow_12_26_mei_1896 = (a1 + a2+ ……….+a12) / 12
Op 4 oktober 1916 wordt de Dow uitgebreid naar 20 bedrijven; er verdwijnen 4 bedrijven en er komen 12
nieuwe bedrijven bij.
Dow_20_4_okt_1916 = (a1 + a2+ ……….+a20) / 20
Twee jaar voor de beurscrash oktober 1929, op 31 December 1927, werden van een aantal bedrijven voor
het eerst de aandelen gesplitst. Bij elke wijziging in het mandje van de Dow Jones of bij een
aandelensplitsing, wordt de formule waarmee de Dow Jones wordt berekend aangepast. Dit gebeurt omdat
de index, de uitkomst van de twee formules van beide mandjes, op het moment van verandering dezelfde
uitkomst moet opleveren. Voor die aandelen, die op 31 december 1927 worden gesplitst, wordt een
wegingsfactor in de berekening meegenomen.
De formule ziet er als volgt uit (American Can wordt met 6 vermenigvuldigd, General Electric met 4 enz).
Dow_20_31_dec_1927 = (6.a1 + 4.a2+ ……….+a20) / 20
Op 1 oktober 1928 wordt de Dow Jones verder uitgebreid naar 30 aandelen.
Omdat men nog alles met de hand moet uitrekenen wordt de berekening van de index eenvoudiger. De
wegingsfactor van de gesplitste aandelen verdwijnt en men introduceert de Dow Divisor. De index wordt
berekend door de som van de aandelen te delen door de Dow Divisor. Omdat de index op 1 oktober 1928
niet mag veranderen, krijgt de Dow Divisor de waarde 16.67. De index-grafiek van de twee tijdsperioden
moet per slot van rekening wel op elkaar aansluiten.
Dow_30_1_okt_1928 = (a1 + a2+ ……….+a30) / 16.67
In het najaar van 1928 en het voorjaar van 1929 vinden er 8 aandelensplitsingen waardoor de Dow Divisor
daalt naar 10.77.
Dow_30_25_juni_1929 = (a1 + a2+ ……….+a30) / 10.47
Vanaf dat moment levert een waardestijging van de 30 aandelen bijna driemaal zoveel indexpunten op dan
31 december 1927. Bij de oude formule zou de som van de aandelen worden gedeeld door 30.
Figuur: Dow Jones Index voor en na Black Tuesday
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De extreme stijging van de Dow Jones in de periode 1920 – 1929 en met name tussen 1927 – 1929, is dus
vooral veroorzaakt omdat de verwachte waarde van de aandelen van bedrijven, die in de versnellingsfase
van hun bestaan komen, enorm stijgt. De waardestijging van de aandelen wordt door aandelensplitsingen
nog verder versterkt en als klap op de vuurpijl wordt deze waardestijging van de aandelen nog een keer
uitvergroot in de Dow Jones Index, omdat achter de schermen bij aandelensplitsingen, de formule van de
Dow Jones wordt aangepast.
Tijdens de versnellingsfase van de derde industriële revolutie, 1990 – 2000, heeft de geschiedenis zich
herhaald. In deze periode zijn er weer vele aandelensplitsingen geweest, m.n. in de jaren 1997 en 1999.
Jaar Dow Jones som 30 aandelen in $ Dow Divisor Wijzigingen in Splitsing van
punten
samenstelling aandelen
1990 2810

1643

0.586

0

5

1991 2610

1318

0,505

3

0

1992 3172

1782

0.559

0

4

1993 3301

1535

0.463

0

1

1994 3754

1675

0.447

0

6

1995 3834

1425

0.372

0

2

1996 5117

1770

0.346

0

2

1997 6448

2100

0.325

4

10

1998 7902

1985

0.251

0

1

1999 9181

2228

0.243

4

9

2000 11497
2317
0.201
Tabel 3: Overzicht Dow Jones, Dow Divisor en aantal splitsingen tussen 1990 – 2000
De formule die op 1 januari 1990 werd gebruikt om de Dow Jones te berekenen was: Dow_30_1_jan_1990 =
(a1 + a2+ ……….+a30) / 0.586
De formule die op 31 december 1999 werd gebruikt om de Dow Jones te berekenen
was:Dow_30_31_dec_1999 = (a1 + a2+ ……….+a30) / 0.20145268
Op 31 december 1999 levert een waardestijging van de 30 aandelen ook weer bijna driemaal zoveel
indexpunten op, dan dezelfde waardestijging op 1 januari 1990.
Beursindexen zijn fata morgana’s
Wat zegt een beursindex zoals DJIA, S&P 500 en AEX nou eigenlijk?
De Dow Jones Industrial Average (DJIA) index is de oudste aandelenindex van de Verenigde Staten. Een
select clubje journalisten van The Wall Street Journal beslist welke bedrijven deel uitmaken van
invloedrijkste beursindex ter wereld. Integenstelling tot de meeste andere indices is de Dow een
prijsgewogen index. Dat betekent dat aandelen met een hoge absolute beurskoers een grote stempel
drukken op de beweging.
De S&P index is een marktwaarde gewogen index. De 500 grootste Amerikaanse bedrijven gemeten naar
hunmarktkapitalisatie zijn opgenomen in deze index, die samengesteld wordt door de kredietbeoordelaar
Standard & Poor’s.
De Amsterdam Exchange Index (AEX) is de belangrijkste Nederlandse beursindex. De index geeft het beeld
weer van de koersontwikkeling van de 25 meest verhandelde aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs.
Uit het gewogen gemiddelde van de koersen van deze aandelen wordt de stand van de AEX berekend.
In veel grafieken is de y-as een vaste eenheid, zoals kg, meter, liter of euro.
Bij deze index-grafieken lijkt dit ook zo, want op de y-as wordt de eenheid in punten gebruikt. Niets is echter
minder waar! Een index-punt is nl. geen vaste eenheid in de tijd en je mag er dan ook historisch gezien geen
enkele betekenis aan hechten.
Een index wordt berekend aan de hand van een mandje aandelen. Bij elke index gebeurt dat volgens een
bepaalde formule en de uitkomst van de formule levert een aantal punten op. Een grote fout die veel
mensen maken is, dat er waarde gehecht wordt aan deze grafieken. Deze grafieken zijn echter erg
bedriegelijk.
 Een index wordt berekend aan de hand van een mandje aandelen. Bij elke index gebeurt dat
volgens een bepaalde formule en als uitkomst krijg je dan een aantal punten. Dat mandje van
aandelen wordt bij elke index echter regelmatig veranderd. Voor de nieuwe periode wordt dus de
waarde van een ander mandje aandelen gemeten. Het is natuurlijk vreemd dat je de verschillende
mandjes als zelfde eenheid projecteert.
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Na een periode van 25 jaar wordt de waarde van een mandje appels vergeleken met de waarde van een
mandje peren. Er zitten momenteel nog maar 6 van de 30 oorspronkelijke bedrijven in de Dow Jones in
vergelijking met het tijdstip (1979) dat de versnellingsfase van de laatste revolutie begon.
 Het wordt nog vreemder als bij elke overgang van mandjes ook nog eens de formule waarmee de
index wordt berekend, verandert. Dit gebeurt omdat de index, de uitkomst van de twee formules van
beide mandjes, op het moment van verandering dezelfde uitkomst moet opleveren. De index-grafiek
van de twee tijdsperioden moet per slot van rekening wel op elkaar aansluiten. Bij de Dow Jones
bijvoorbeeld, worden alle koersen van de dertig Dow-aandelen bij elkaar opgeteld en vervolgens
door een getal gedeeld. Door wijzigingen in het mandje en door aandelensplitsingen wordt de deler
telkens veranderd. De deler bedraagt momenteel 0,15 terwijl in 1985 de deler nog meer dan 1 was.
Een indexpunt in de ene periode wordt dus op een hele andere manier berekend dan in een andere
periode.
Dow1985 = (x1 + x2 + ……..+x30) / 1
Dow2015 = (x1 + x2 + …….. + x30) / 0,15
In de jaren 90 van de vorige eeuw zijn er veel aandelensplitsingen geweest. Om de breuk gelijk te houden is
zowel de teller als de noemer van de breuk veranderd. Een koersstijging van 1 dollar van het mandje in 2015
levert dus de facto 7,5 meer indexpunten op dan in 1985. Omdat er in de jaren 90 nogal wat
aandelensplitsingen zijn geweest, is dit de oorzaak waarom de Dow Jones in deze periode bijna
exponentieel is gestegen.
Momenteel staat de Dow op 16300. Bij het hanteren van de formule uit 1985 zou de index nu op 2186 staan.
 Het meest vreemde is natuurlijk de steeds wijzigende samenstelling van het mandje. Over het
algemeen is het zo dat bij het wijzigen van het mandje, bedrijven die in een stabilisatiefase of de
aftakelingsfase van hun cyclus zitten, uit het mandje gehaald worden. Bedrijven die in de ‘take-off’fase of versnellingsfase van hun cyclus zitten worden toegevoegd. De kans dat de index na de
wijziging van het mandje en de formule stijgt, is dan natuurlijk vele malen groter dan dat de index
gaat dalen. Daar hoef je geen kansberekening op los te laten, met name als deze methode wordt
toegepast in de versnellingsfase van een transitie. Vanaf 1980 zijn 7 ICT-bedrijven ( 3M, AT&T,
Cisco, H P, IBM, Intel, Microsoft), de motoren van de laaste revolutie toegevoegd aan de Dow Jones
en 5 financiële instellingen, deze spelen een belangrijke rol bij elke transitie.
In principe is er een piramidespel gecreëerd. Dit gaat goed zolang er bedrijven die in de ‘take-off’-fase of
versnellingsfase van hun cyclus zitten, worden toegevoegd. Aan het eind van een transitie zullen dit er
echter steeds minder worden. De laatste 18 jaar werden 21 bedrijven in de Dow Jones vervangen, een
percentage van 70%.
Overzicht wijzigingen Dow Jones vanaf 1997:
21 winnaars erin – 21 verliezers eruit (70 %)
19 maart 2015: Apple vervangt AT&T. Om het aandeel Apple geschikt te maken voor de Dow
Jones, vond er op 9 juni 2014 nog een splitsing van het aandeel Apple van 7 voor 1 plaats.
23 september 2013: Hewlett – Packard Co., Bank of America Inc. en Alcoa Inc. worden vervangen door
Goldman Sachs Group Inc., Nike Inc. en Visa Inc. Alcoa is van $40 in 2007 gezakt naar $8.08. HewlettPackard Co. is van $50 in 2010 gezakt naar $22.36. Bank of America is van $50 in 2007 gezakt naar $14.48.
Maar Goldman Sachs Group Inc., Nike Inc. en Visa Inc. zijn in 2013 respectievelijk 25%, 27% en 18%
gestegen.
20 september 2012: UnitedHealth Group Inc ( UNH ) vervangt Kraft Foods Inc. Kraft Foods Inc werd
opgesplitst in twee bedrijven en werd daarom minder representatief geacht en dus niet meer geschikt voor
de Dow . De waarde van het aandeel van UnitedHealth Group Inc. was gedurende twee jaar voor opname in
de Dow met 53 % gestegen. 8 juni 2009: Cisco en Travelers vervangen Citigroup en General Motors.
Citigroup en General Motors hebben miljarden dollars van de Amerikaanse regering ontvangen om te
overleven en waren niet representatief voor de Dow.
22 september 2008: Kraft Foods Inc. vervangt American International Group. American International Group
werd vervangen na de beslissing van de regering om een belang van 79,9 % in de verzekeringsreus nemen.
AIG werd ternauwernood gered van de ondergang door een noodkrediet van de Fed. 19 februari 2008:
Bank of America Corp en Chevron Corp vervangen Altria Group Inc en Honeywell International. Altria werd
opgesplitst in twee bedrijven en werd niet langer geschikt geacht voor de Dow. Honeywell werd verwijderd
uit de Dow omdat de rol van de industriële bedrijven in de Amerikaanse aandelenmarkt in de afgelopen jaren
was gedaald en Honeywell de kleinste omzet en winst onder de deelnemers in de Dow had. 8 april 2004:
Verizon Communications Inc , American International Group Inc en Pfizer Inc vervangen AT & T Corp. ,
Eastman Kodak Co. en International Paper. De AIG-aandelen waren in het vorige decennium meer dan 387
% gestegen en Pfizer hadden een stijging van meer dan 675% achter de rug. Aandelen van AT & T en
Kodak, daarentegen, waren in de afgelopen tien jaar meer dan 40% gedaald en werden derhalve uit de Dow
verwijderd. 1 november 1999: Microsoft Corporation, Intel Corporation, SBC Communications en Home
Depot Incorporated vervangen Chevron Corporation, Goodyear Tire & Rubber Company, Union Carbide
Corporation en Sears Roebuck.
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17 Maart 1997: Travelers Group, Hewlett-Packard Company, Johnson & Johnson en Wal-Mart Stores
Incorporated vervangen Westinghouse Electric Corporation, Texaco Incorporated, Bethlehem Steel
Corporation and Woolworth Corporation.
Figuur: Wijzigingen in de Dow Jones over de laatste twee industriële revoluties.
Figuur: Het Koersverloop van de Dow Jones over de laatste twee industriële revoluties. Vanaf 1990 is de
koersstijging in punten in een enorme versnelling terechtgekomen.
Zullen Beursindexen verder dalen?
Het bepalen van de beursindexwaarden zoals hierboven beschreven en de weergave van indexen in
historische grafieken zijn bruikbare indicatoren om aan te geven in welke fase een industriële revolutie zich
bevindt.
De derde industriële revolutie bevindt zich duidelijk in de verzadigings- en aftakelingsfase. Deze fase
kenmerkt zich, doordat de markt verzadigd is en de concurrentie toeneemt. Alleen de sterkste bedrijven
kunnen de concurrentie aan, of nemen de concurrentie over (denk aan de overnames die Oracle en
Microsoft de laatste jaren hebben gedaan). Onder de motorkap is er in ICT-land relatief weinig technisch
nieuws meer onder de zon, alhoewel de marketingmachines vanuit Amerika ons anders willen laten geloven.
In de voorontwikkelingsfase en take-off fase van een transitie ontstaan er veel nieuwe bedrijven. Het is een
divergerend proces. Met name financiële instellingen spelen een belangrijke rol. Er is in deze fase per slot
van rekening veel financiering nodig. De grafiek van salarissen van de financiële sector vertoont dan ook
dezelfde s-curves als van beide ind. revoluties.
Beleggers worden euforisch bij het horen van fusies en overnames. In feite geven fusies en overnames de
convergerende processen weer aan het einde van een transitie. Objectief gezien is elke fusie of overname
een vermindering van economische activiteiten. Dit wordt pijnlijk duidelijk als we naar de werkloosheidscijfers
van diverse samenlevingen kijken.
Nieuwe industriële revoluties ontstaan door nieuwe ideeën, uitvindingen en ontdekkingen, ofwel nieuwe
kennis of inzichten. Ook hier hebben we als mensheid een verzadigingspunt bereikt. Er zullen steeds minder
bedrijven komen in de ‘take-off’-fase of versnellingsfase die de bedrijven in de stabilisatiefase of de
aftakelingsfase in het indexenmandje kunnen vervangen.
Bij een (dreigende) recessie probeert de centrale bank de economie te stimuleren door renteverlaging.
Leningen worden hierdoor goedkoper waardoor burgers en bedrijven meestal meer besteden. In geval van
sterk oplopende werkloosheid en dalende prijzen werkt dit echter aanmerkelijk minder. Dit is ook het geval
naarmate de officiële rentetarieven lager worden, of zelfs tot nagenoeg nul dalen. Ongeacht de rentestand
zullen dan geen (grote) leningen worden afgesloten en zullen dure aankopen worden uitgesteld. Verdere
renteverlagingen of zelfs een rentestand van nul leiden dan niet tot toename van economische activiteiten en
een afnemende vraag leidt tot verdere prijsdalingen (deflatie). De centrale bank kan in dat geval besluiten
om de geldhoeveelheid (kwantitatieve versoepeling of quantitative easing) te vergroten. Een grotere
geldhoeveelheid leidt immers tot prijsverhogingen en doorbreking van de deflatoire spiraal. Vroeger zou
hiertoe de geldpers worden aangezet maar nu koopt de centrale bank staatsobligaties, hypotheekobligaties
of andere obligaties en financiert deze transacties door de eigen balans te verhogen. Er worden dus geen
fysieke bankbriefjes bijgedrukt. Het mechanisme werkt aldus dat centrale banken in de markt, of rechtstreeks
van banken, obligaties kopen, hetgeen via banken wordt afgewikkeld. Banken worden voor het
aankoopbedrag gecrediteerd in de rekeningen die zij bij de centrale bank aanhouden. Op deze wijze
verkrijgen banken liquiditeiten. Tegenover deze liquiditeiten kunnen banken dan nieuwe leningen
verstrekken.
Figuur: Het kwantitatieve versoepelingsbeleid van de FED (Amerikaanse centrale bank) en het effect
daarvan op de S & P 500
Figuur: Twee industriële revoluties: koers-winstverhouding (Shiller PE Ratio)
Door zowel het rentebeleid als de kwantitatieve versoepeling van de centrale banken is er vanaf
2008 weer veel geld naar de beurzen gestroomd en is er in feit een fictieve beurshause
gecreëerd. Dit is duidelijk te zien in de koers-winstverhouding grafiek (Shiller PE Ratio), die
vanaf 2008 weer is gestegen. De centrale banken hebben nu echter al hun munitie verschoten
e
om de deflatoire spiraal te doorbreken. Aan het einde van de 2 industriële revolutie in 1932
zakte deze PE Ratio naar 5. Momenteel staat deze verhouding, mede door het gedrag van de
centrale banken, op 23. De koersen zullen dus nog een factor 4 kunnen dalen.
De geschiedenis herhaalt zich
e
De mensheid wordt momenteel geconfronteerd met dezelfde problemen als aan het eind van de 2
industriële revolutie, zoals dalende beursindexen, oplopende werkloosheid, torenhoge schulden van
bedrijven en overheden en de slechte financiële posities van banken.
Figuur: Twee industriële revoluties en de schuldenlast van Amerika
Transities worden geïnitieerd door uitvindingen en ontdekkingen, dus de kennis van de mens. Nieuwe kennis
heeft weer invloed op de 4 andere componenten in een samenleving. Er worden momenteel weinig nieuwe
uitvindingen of ontdekkingen gedaan. Dus de kans op een nieuwe industriële revolutie is niet erg groot.
De historie heeft geleerd dat 5 pijlers voor een stabiele samenleving onontbeerlijk zijn.
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Figuur: De 5 pijlers voor een stabiele samenleving
Aan het eind van elke transitie komt de pijler welzijn in het gevaar. Dit hebben we na elke industriële
revolutie kunnen constateren. De pijler “WELZIJN” van een samenleving dreigt ook nu weer om te vallen.
De historie heeft geleerd dat het omvallen van de pijler “WELZIJN” altijd resulteert in revolutie. Door de grote
werkloosheid na de 2e industriële revolutie is er door veel samenlevingen een nieuwe transitie geïnitieerd,
nl. het creëren van een oorlogseconomie. Deze economie bloeide m.n. in de periode 1940 – 1945.
Samenlevingen zullen ook nu weer een keuze moeten maken welke transitie zal worden ingezet.
Wim Grommen

Duitse media weigeren te berichten over verkrachtingen door moslimmigranten
‘Media op last van regering vastbesloten om iedere oppositie tegen de massa immigratie te breken’ – Nu
4200 migranten naar NL per week = straks instorting sociale zekerheid voor ouderen, chronisch zieken,
werklozen en bijstandsgezinnen
Vorige week nog eens 4200 erbij = op jaarbasis bijna 220.000.
De Duitse media weigeren te berichten over verkrachtingen door
moslims, naar verluid omdat ze bang zijn dat de honderdduizenden
migranten in het land zich mogelijk beledigd zullen voelen en de
spanningen met het Duitse volk verder zullen oplopen. Zoals we
vorige week schreven luidden welzijnsorganisaties in Duitsland de
noodklok, omdat tal van vrouwen en zelfs kinderen in
asielzoekerscentra letterlijk loslopend wild blijken te zijn voor moslim
mannen, die behalve hen verkrachten hen in sommige gevallen ook prostitueren.
De pers besteedde nauwelijks aandacht aan de waarschuwingen van de organisaties omdat de gevestigde
orde in media en politiek koste wat het kost een uitsluitend positief beeld wil blijven schetsen van de 1
miljoen moslims die alleen al dit jaar in Duitsland worden verwacht.
‘Regering en media vastbesloten iedere oppositie tegen migranten te breken’
De ook in Nederland te ontvangen ZDF, de grootste publieke zender in Duitsland, neemt op last van de
regering Merkel al tijden extreem eenzijdige pro-islam en pro-migrant standpunten in, en heeft daarom
besloten om negatieve informatie over verkrachtingen en andere misdaden door moslims te censureren. ‘We
willen de situatie niet ophitsen en de negatieve stemming verspreiden. De migranten verdienen dat niet,’
legde hoofdredacteur Ina-Maria Reize-Wildemann uit.
Klaarblijkelijk verdienen de soms zeer jonge slachtoffers van de verkrachters het dus eveneens niet dat de
Duitse media aandacht aan hun lot besteden.
‘De Duitse media zingt geheel in koor met de regering en praat prettig en positief over de gigantische
migrantencrisis die nu Europa treft,’ schrijft Vijeta Uniyal. ‘De reguliere media in Duitsland zijn niet alleen
gewillige uitvoerders van Merkels open-grenzen beleid, maar ook ideologische partijen die vastbesloten zijn
iedere oppositie tegen dit plan te breken.’
Geen aandacht voor door moslim verkracht 7 jarig Duits meisje
Eerder deze maand werd in een park in Chemnitz een 7 jarig Duits meisje verkracht door een moslim
migrant. Ook hier werd door de media nauwelijks aandacht aan besteed. Dat was ongetwijfeld totaal anders
geweest als het meisje zelf migrant was geweest en de dader een blanke Duitser.
Duitse scholen in de buurt van asielzoekerscentra kregen enkele maanden geleden al de waarschuwing om
meisjes niet langer met rokjes naar school te laten komen, omdat ze de moslim migranten dan mogelijk
zouden ‘uitlokken’ tot ‘aanrandingen’.
Niet uit Syrië en geen vluchtelingen
Net als in Nederland houden ook de Duitse media steevast het valse beeld overeind dat het om een
‘Syrische vluchtelingen’crisis zou gaan. Het is echter vastgesteld dat tussen de 80% en 90% van de
vluchtelingen helemaal niet uit Syrië komen, noch uit een ander oorlogsgebied – kortom: dat het
gelukszoekers en profiteurs zijn die enkel naar Europa komen voor de hogere levensstandaard en goede
sociale voorzieningen. (1)
Nu 4200 per week = straks instorting sociale zekerheid
Die –als de huidige toestroom van 4200 immigranten per week naar Nederland (2) nog een poosje
aanhoudt- over enkele jaren volledig zullen instorten, omdat er dan zo’n massaal beroep op zal worden
gedaan dat ze onbetaalbaar worden. Maar bijna alle politici en media kopstukken –die zelf hun schaapjes
natuurlijk al lang op het droge hebben- vinden klaarblijkelijk dat onze ouderen, chronisch zieken, werkelozen
en bijstandsgezinnen dat er maar voor over moeten hebben.
Xander ; (1) Infowars ; (2) NU
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Duitse-media-weigeren-te-berichten-over-verkrachtingen-doormoslim-migranten
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Home NUwij Nieuws & Updates Het doel van de vluchteling ! WO III ?
by dr.snuggles - sep 18, 2015
Onrust, bangmakerij en propaganda, het heerst. Algemene
verontwaardiging heeft toegeslagen. De politici wringen zich in
bochten om de stroom vluchtelingen toch maar op te nemen. Ons
kleine landje wordt overspoeld. Althans, dat wordt gezegd en niet
vaak genoeg. De media staat geheel in het teken van de opname van
vluchtelingen uit het brandhaard het Midden Oosten. Hulp uit
onverwachte hoek, Israel. Zij bieden een directe hulp in goederen,
mondjesmaat, maar ze doen een duit in het zakje. De Nederlander
ziet die stroom niet zitten. “We hebben hier al genoeg problemen, een terugtrekkende economie, armoede
en sociale ontwrichting van de samenleving “.
Eveneens in België, Duitsland, Frankrijk, Italië en andere lidstaten
van de EU. De enige die de problemen bespaart blijft is Zwitserland
en andere landen die geen deel uitmaken van de Europesche Unie.
Toch gonst het op sociale media van de negatieve reacties inzake de
“vluchteling”. ier expres even tussen aanhalingstekens. De echte
vluchteling zit er ook tussen, maar de goed gesitueerden komen naar
Europa. Een nieuwe leven beginnen. Het kapitaal wat hard nodig is
voor opbouw van die landen hebben ze betaald aan “smokkelaars”
die hun een enkeltje Europa “gunden”. De waarheid is geheel anders,
en als we de berichten op sociale media en de nieuwsdiensten van de alternatieve media moet geloven is
een wereldoorlog onvermijdelijk. Complottheorieën zijn niet langer actueel, behalve die van Nesara en de
Illuminatie. Ook de katholieke kerk speelt een grote rol. De politiek zegt: “Wij houden ze arm, jullie houden
ze dom” En dat gaat nog steeds op. De gehele problematiek is terug te voeren op maar 2 dingen, dat is geld
en macht. Wat blijkt ? De geldstromen drogen op voor de USA, de petro-dollar heeft zijn langste tijd gehad
en de US kan zijn schulden niet langer betalen. Dat is niet goed voor de politieagent van de wereld.
Het “spel” begint ten tijden van Nixon, de US heeft bij wet vastgelegd dat
voor elk dollarbiljet een gegarandeerde hoeveelheid goud wordt
uitgekeerd. Al die jaren ging het goed en die wet werd nageleefd. Totdat
het moment kwam van een “kleine” economische crisis in Europa ( Toen
nog EEG) West-Europesche landen probeerden dollars in te wisselen
voor goud, en de FED zag dat er tekorten zouden ontstaan, er was teveel
geld in omloop, ze konden dus niet langer uitbetalen in goud. In de jaren
70 werd door de Nixon administratie en de Fed besloten de wet op te
schorten. Tot op de dag van vandaag is dit nog steeds het geval. De
west-europesche landen waren woedend en beschuldigden de US van
diefstal. De US sloeg hard terug, en probeerde middels de Olie in het
midden-oosten zijn geldwaarde opnieuw te dekken. Olieproducerende
landen kregen in ruil voor militaire bescherming, een gegarandeerde
afname van olie in Dollars. Alleen de Dollar werd nog geaccepteerd als betaling. De geboorte van de Petrodollar was een feit. Alles liep weer keurig in het gareel en de dollar was weer waardevast.
In Iran was de Sjah aan de macht, in Irak was het Saddam Hoessein,
in Libië Kadaffi. In Syrië was Sadat een grote speler. Een grote blije
familie van OPEC landen met aan de knoppen de US. De US was
echter hel verbaast over de hebzucht van de Midden -Oosten leiders
en zagen dat sommigen vervelend deden en de Olie verkochten in
andere valuta. Sadat was de eerste die vermoord werd, zogenaamd
door een aanhanger van de Syrische staat ( wilden een vuist maken
tegen Israel om een Palestijnse staat op te richten. Toen begonnen
andere landen zich zorgen te maken, en een revolutie in Iran was
aanstaande. De sjah werd afgezet en een islamitische staat werd
opgericht. Nu de Koerden nog in het gareel en de macht van de
Petro-dollar was weer gegarandeerd. Maar de hebzucht van afvallige
leiders bleef een probleem. De schulden van de US bleven oplopen
en ze begonnen aan macht in te boeten. Saddam zag zijn kans schoon en probeerde de Petro-Dollar
onderuit te halen door de olie aan te bieden in Euro’s. Dat vond de FED niet zo’n goed idee en de
propagandamachine deed het werk.
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Irak had vernietigingswapens, en om de woorden kracht bij de zetten
werden de Twin towers opgeblazen. Nu was er een reden om de “War on
Terror” uit te roepen.
De landen Irak en Iran werden onder de voet gelopen in een korte
onrechtvaardige oorlog. Koeweit was de uitvalsbasis en was de reden dat
de US mocht ingrijpen. Kom niet aan de Olie en de petro-dollar. Dat was
de les die de US meegaf aan Irak. Saddam werd afgezet en naderhand
vermoord. Het land werd door de amerikanen beheerd en economisch
werden ze zo afgeknepen dat er duizenden doden vielen door gebrek aan
voedsel en zorg. En wie profiteerden ervan ? De banken en andere
economische grotmachten, maar nog was het niet genoeg. Er moest een signaal uitgaan naar de rest van de
wereld dat er alleen gehandeld werd in Dollars. De Opec, ook geen kleintje begon zich te verzetten
hiertegen want olie bracht ruim minder op en de voorraden zouden behoorlijk slinken. Ze gingen in verzet en
verkochten olie in Roebels en Euro’s. Dit bracht de markt uit balans en de US ging weer ingrijpen.
De verhalen dat Al Qaida een staat aan het oprichten was, waren schromelijk
overdreven en ze bedachten een list. Egypte, Libië werden gestraft, de landen
kwamen terecht in chaos en een burgeroorlog, Syrië daarentegen kreeg te
maken met een stroom vluchtelingen uit het westen (Libië). Egypte, deed
ineens aan democratie, en de Islam won daar. Tegen het zere been van de US
en ook daar grepen ze in. Mubarak werd vervangen door Morsi, echter die
luisterde naar zijn volk. Dat kwam Morsi duur te staan en hij werd veroordeeld
tot de strop. Deze straf is nog niet uitgevoerd, maar ook daar destabilisatie. Op
naar Syrië, ook dat land stond de macht af en de burgerbevolking werd tot op
het bot verdeeld en een burgeroorlog was aanstaande.
De propaganda machine van de US bleef werken op volle toeren, de
vluchtelingenstroom rukte op naar Afghanistan en Irak. De buurman Turkije
werd er ook in betrokken. Deze vluchtelingen ook wel IS rebellen genaamd
werden geacht een islamitische staat te gaan vormen. Met Israel aan de rand.
Dat laatste was onaanvaardbaar voor de US want Israel zijn de ogen en oren
van de US en een trouwe bondgenoot. vlak de Palestijnse zaak niet uit, want dat zou zomaar ineens kunnen
gebeuren. De bombardementen op “IS” werden een feit en de stroom vluchtelingen werd richting Italië
gedirigeerd.
Poetin speelde het spel echter niet mee en moest in diskrediet gebracht worden, een Oekrainse oorlog werd
in scene gezet en de Krim was de inzet. Poetin trok zich er weinig van aan en hield zich neutraal. Europa en
de US probeerden Poetin op de knieën te krijgen door sancties, deze faalden jammerlijk, dus de dollar
moest op een andere manier gered worden, een informatica aanval op de Aziatische beurzen was zeer
succesvol, ze gooiden de Aziaten een aantal jaren terug in de economische tijd, maar ze vergisten zich
schromelijk. De Aziaten gingen een samenwerking aan met het Rusland van Poetin en zijn nu aan het
herstellen.
De bedoeling was nu echter dat de vluchtelingen Europa zouden overspoelen, nu dat weten we inmiddels,
het halve Midden-Oosten staat aan de ( gesloten grens) met Hongarije, Europa nog steeds niet hersteld van
de economische (banken) crisis, en Griekenland als zwakke schakel in de grens, waren nu het middel bij
uitstek om de Euro te vernietigen. De vluchtelingen moeten angst oproepen, teveel en alles gaat
destabiliseren, de welvaart maar ook de macht van de EU. Voorzichtig worden de europesche volkeren
gemasseerd om bang te worden, bang voor de Islam, bang voor aanslagen. De dupe zijn de volkeren van
het europesche continent. Maar de boosdoener is dat de goudreserves van die landen zijn geconfisqueerd
door de US. Maar ook wij hebben bodemschatten en die moeten verhandeld worden in petro-dollars. Goed
voor de US ! Slecht voor Europa als topografisch gebied. Verdeeldheid voor macht en geld, maar het
systeem komt tot stilstand, het duurt nu niet meer lang voordat een wereldoorlog aanstaande word, maar wij,
als gewaarschuwd burger kunnen het voorkomen.
Burgerlijke ongehoorzaamheid, protesten, product boycots en heel
belangrijk een oplossing voor het vluchtelingen probleem. Nu we dit
weten en laten doordringen moeten we “onze” leiders gaan masseren
de vluchtelingen opnieuw aan boord te brengen van immense
schepen en voor de kusten van de US en Australië af te zetten. De
Islam is nauwelijks een bedreiging, maar wel een propaganda-middel
om de bevolking onder de duim te houden door angst. Het zijn
mensen met hoop en dromen net als wij, maar iemand wil doen
geloven dat dat niet zo is. Meelij hebben is goed, maar de deur in
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Europa zal wel op slot moeten, we zijn er niet op voorbereid en nog lang niet toe om een smeltkroes te
worden !
De vervuiler betaald, maar dat willen ze liever niet. Het doel is oorlog, want dan wordt er weer gebouwd, het
geld wordt dan geherwaardeerd en het systeem loopt verder. Miljoenen doden om macht en geld, we doen
er wat aan, het spel is doorzien en de zwarte piet, die hier voor een ongewenste verontwaardiging geleid
heeft, wordt neergelegd bij het inhalige kapitalistische/dictatoriale continent genaamd de verenigde Staten
van America. Dat de machthebbers met pek en veren worden ingesmeerd ( naar het aloude wilde westen)
en vervolgd worden tot in lengte van jaren voor misdaden tegen de mensheid.
De enige manier om oorlog te voorkomen is de manier hoe zij het
spelen. Ze zijn hun macht aan het kwijtraken, het laatste zetje
moeten we doen ! Wees creatief, zorg voor de medemens,
gehoorzaam onzinnige regelgeving niet langer. Stel vragen, bezet
regeringsgebouwen die er niet toe doen ( CJIB). Onze politici zijn
gekozen door het volk maar dienen nu de belangen van de USA
en het grootkapitaal. De Ultieme machthebbers !
http://nuwij.me/het-doel-van-de-vluchteling-wo-iii/

Duitsland: 230.000 migranten in 3 weken = 4 miljoen per jaar, kosten € 168 miljard; Minister Saarland
spreekt van totale chaos
‘Autoriteiten zijn controle volledig kwijt over ongeordende, wilde asielstroom’ – Ongewijzigde toestroom
asielzoekers kost Nederland dit jaar € 15,4 miljard
In het huidige tempo komen er in één jaar maar liefst 4 miljoen
immigranten naar Duitsland. Professor econoom Hans-Werner Sinn
rekende uit dat dit € 168 miljard gaat kosten.
De schattingen van 800.000 tot 1 miljoen ‘vluchtelingen’ die Duitsland
dit jaar te verwerken zou krijgen blijken zeer conservatief te zijn
geweest. De afgelopen 3 weken lieten onze oosterburen maar liefst
230.000 immigranten toe. Op jaarbasis zijn dat er 4 miljoen (1),
waarmee bondskanselier Merkels officieuze streefaantal -15 tot 20 miljoen moslims importeren in 4 à 5 jaar
tijd- inderdaad gehaald lijkt te worden. Dat betekent tevens dat het stabiele, vreedzame en welvarende
naoorlogse Duitsland zoals we dat allemaal hebben gekend al over 5 jaar niet meer bestaat. Klaus Bouillon,
minister van de Duitse deelstaat Saarland, spreekt nu al van chaotische toestanden.
De regering in Berlijn zou zogenaamd grenscontroles hebben ingevoerd, maar daar is in de praktijk
helemaal niets van te merken. Het tegendeel gebeurt juist: de immigranten tsunami neemt alleen maar
grotere proporties aan.
Minister Saarland: Nu al totale chaos
Minister Bouillon van Saarland waarschuwde de afgelopen weken dat er in meerdere deelstaten nu al grote
chaos heerst. ‘De ministers van Interne Zaken weten niet eens of we in Nordrhein-Westfalen 200.000 of
250.000 mensen hebben opgenomen.’ Volgens hem is er sprake van een ‘ongeordende, wilde asielstroom
die door Duitsland trekt’ waar de autoriteiten de controle volledig over zijn kwijtgeraakt. Dagelijks zet
Oostenrijk zo’n 3000 asielzoekers op speciale treinen naar Duitsland. Duizenden anderen stromen te voet of
via andere manieren de grens over, waardoor het totaal op minstens 10.000 per dag wordt geschat.
Bondskanselier Merkel staat onder steeds grotere druk van partijgenoten om een halt toe te roepen aan de
migranten invasie, en heeft aangekondigd treinen uit Oostenrijk mogelijk niet meer toe te laten. (2)
4 miljoen immigranten kosten Duitsland jaarlijks € 168 miljard
De Duitse econoom professor Hans-Werner Sinn berekende dat de kosten van één immigrant het afgelopen
jaar een kleine € 70.000 bedroegen. Bij één miljoen asielzoekers is Duitsland dit jaar € 42 miljard euro kwijt.
Worden het er inderdaad 4 miljoen, dan hebben we het over een duizelingwekkende € 168 miljard . Zelfs
Duitsland zal zo’n bedrag onmogelijk kunnen betalen. Het gevolg zal zijn dat het land al binnen enkele jaren
volledig zal instorten.
Nederland: Dit jaar € 15,4 miljard kwijt
Ervan uitgaande dat Nederland per immigranten net zoveel kwijt is en de huidige toestroom ongewijzigd
blijft, dan gaan 220.000 asielzoekers ons dit jaar € 15,4 miljard kosten, en € 61,6 miljard als de vloedgolf net
als in Duitsland 4 x zo groot blijkt. Dus ouderen, bejaarden, chronisch zieken, werklozen, bijstandsgezinnen:
maakt u maar weer op voor de zoveelste ronde strenge bezuinigingen, want al die migranten moeten ergens
van betaald worden. En de ervaring leert dat altijd de minst weerbare mensen de eerste slachtoffers zijn.
Xander - (1) Bild, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Duitsland-230000-migranten-in-3-weken-4-miljoen-per-jaarkosten-168-miljard-Minister-Saarland-spreekt-van-totale-chaos
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Paus pleit in VS voor globalisering en immigratie en bidt opnieuw tot Allah
Franciscus woorden over ‘mislukking van het kruis’ uit hun verband gerukt – Paus werkt in VS verder aan
oprichting één-wereldreligie – Belangrijke Amerikaanse imam: ‘Deze
paus is onze paus’
De leider van de Rooms-Katholieke Kerk profileert zich steeds
duidelijker als iemand die gelooft dat alle religies dezelfde god
aanbidden.
Zoals verwacht heeft Franciscus, de eerste Jezuïtische paus, zich
afgelopen weekend in de VS achter de Nieuwe Wereld Orde
doelstellingen geschaard door te pleiten voor meer globalisering,
meer immigratie en meer maatregelen tegen de zogenaamde
‘klimaatverandering’. Tot zover bracht hij feitelijk niets nieuws. Wat de meeste media over het hoofd zagen
was zijn reactie op het drama in Mekka, waar minstens 770 moslims omkwamen tijdens de jaarlijkse Hadj. ‘Ik
verenig mijzelf met jullie allen. Een gebed tot almachtige god, all merciful.’ De term ‘geheel (of meest)
genadig(e)’ is een van de bekendste titels waarmee de moslimgod Allah in de Koran wordt aangesproken.
Franciscus bevestigde daarmee opnieuw dat hij de belangrijkste kracht is achter de oprichting van een éénwereld religie.
Woorden over het kruis uit hun verband
Wereldwijd reageerden veel christenen geschokt toen de paus in de St.Patrick kathedraal in Manhattan zei
dat ‘we ons moeten herinneren dat wij volgelingen van Jezus Christus zijn, en zijn leven menselijkerwijs
gesproken in een mislukking eindigde, de mislukking van het kruis.’
Deze woorden werden echter uit hun verband gerukt. Wat de paus zei, namelijk ‘menselijkerwijs gesproken’,
klopt: toen Jezus aan het kruis hing kraaiden zijn vijanden –zowel menselijke als duivelse- victorie, omdat ze
dachten dat ze hadden gewonnen. Zijn volgelingen waren verslagen, omdat ze inderdaad dachten dat
Jezus’ missie was mislukt. Toen Jezus op de derde dag opstond uit de dood bleek zijn ‘mislukking’, zijn
‘nederlaag’ aan het kruis, echter de grootste overwinning te zijn geweest. Dat was wat Franciscus bedoelde.
Paus bidt openlijk tot Allah
Het écht schokkende wat de paus in de kathedraal zei werd vreemd genoeg amper opgemerkt. Dat hij zijn
medeleven betoonde aan ‘zijn moslim broeders en zusters’ kan nog worden begrepen, net als het
overbrengen van ‘zijn groeten terwijl zij het offerfeest vieren’. Maar toen kwam het: ‘Mijn gevoelens van
nabijheid tijdens deze tragedie die ze in Mekka hebben geleden. Op dit moment verzeker ik hen voor hen te
bidden. Ik verenig mezelf met jullie allen. Een gebed tot almighty god, all merciful.’
Deze term is een van de bekendste aanspreektitels van Allah. Franciscus liet hiermee ondubbelzinnig blijken
dat hij daadwerkelijk denkt dat de christenen en moslims een en dezelfde god aanbidden, dat de God van de
Bijbel dezelfde is als Allah uit de Koran.
Islamitische versie van Jezus enkel een profeet
Hoe er in de islam écht over christenen en Jezus Christus wordt gedacht behoeft gezien de uitroeiingsoorlog
van jihadgroepen zoals ISIS en Boko Haram, maar ook de onderdrukking van het christendom in tal van
moslimlanden zoals Saudi Arabië en Pakistan, geen uitleg. En wat Jezus betreft, ‘Issa’ in de islam: die is in
hun ogen enkel een van de profeten die minder is dan Mohammed, en die volgens velen van hen straks als
helper van de Mahdi, de moslim messias, zal terugkeren om de hele wereld te onderwerpen aan de islam.
Basis christelijk evangelie is grootste godslastering in islam
Dat Jezus de Zoon van God was, ‘God in het vlees’, aan het kruis stierf en weer opstond uit de dood –de
basis van het evangelie- wordt niet alleen fel ontkend in de islam, maar is in de ogen van moslims zelfs de
ergst mogelijke godslastering (‘shirk’). De ontkenning van dit evangelie is volgens de Bijbel echter hèt
kenmerk van (de) ‘antichrist’, en heeft eeuwige verwerping tot gevolg. Groter kan het verschil tussen het
christendom en de islam dus niet zijn, maar klaarblijkelijk is dat in Franciscus’ ogen geen enkel bezwaar om
een gebed tot hun god uit te spreken.
Franciscus bad in Istanbul al eerder tot Allah
Overigens was het niet voor het eerst dat Franciscus zich publiekelijk rechtstreeks tot Allah wendde. Tijdens
zijn bezoek aan de Turkse stad Istanbul eind vorig jaar boog de paus in de Blauwe Moskee tijdens het
gebed van de grote mufti Rahmi Yaran tot Allah eveneens zijn hoofd richting Mekka.
Intergeloof-ceremonie
Gedurende de ‘intergeloof’ceremonie op 25 september bij het ‘Ground Zero’ (9/11) gedenkteken werd de
paus bijgestaan door onder andere de New Yorkse bisschop James Massa, nationaal pleitbezorger voor
toenadering tussen de religies; de Joodse rabbi Ellito Cosgrove, lid van de Council on Foreign Relations, en
de Grieks-Orthodoxe aartsdiocees van Amerika, aartsbisschop Demetrios, die opviel vanwege zijn
afstandelijke en volgens sommigen zelfs kille houding tegenover Franciscus.
In zijn toespraak waarschuwde de paus weliswaar voor ‘ideologisch extremisme’ en ‘religieus
fundamentalisme’, maar waakte hij ervoor om ook maar één keer het woord islam in de mond te nemen. Een
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week voor zijn reis naar Amerika had Franciscus nog de vrees geuit dat ‘ISIS Europa kan infiltreren door
zich te verbergen onder de tienduizenden vluchtelingen uit Syrië en Libië’ (2).
Imam: ‘Deze paus is onze paus’
Kort voor het historische bezoek van de paus aan de VS verklaarde moslim imam Sayyid M. Syeed dat ‘ook
veel Amerikaanse moslims opgewonden zijn over Franciscus’ eerste bezoek aan de VS... Zijn bezoek is
zelfs belangrijker voor moslims dan voor katholieken, want deze paus is onze paus.’
Op de site van het Vaticaan is het officiële katholieke geloofsartikel (clausule 16) terug te vinden, waar staat
dat ‘het verlossingplan ook degenen die de Schepper erkennen omvat, in die eerste plaats de moslims, die
het geloof van Abraham belijden en samen met ons de enige en barmhartige God aanbidden, die op
de jongste dag de mensheid zal oordelen.’ (3)
Één-wereldreligie?
Of het al zover is dat de lang verwachte –en vooral door christenen gevreesde- één-wereldreligie onder
leiding van de paus nu echt is geboren, valt moeilijk te zeggen. De bovengenoemde gebeurtenissen en
uitspraken tonen echter aan dat leiders van diverse religies, en vooral die in het Vaticaan, hier hard naartoe
werken. Xander ; (1) Infowars ; (2) World Net Daily ; (3) Vatican

Rusland beveelt Amerikaanse luchtmacht Syrië te verlaten, VS weigert
Rusland zou ook in andere landen Midden Oosten militaire operaties willen uitvoeren – Gerucht: Israël
bereidt grondinvasie tegen Iraanse troepen in Zuid Syrië voor
Deze week kwamen 6 van deze hypermoderne Russische Su-34
gevechtsvliegtuigen in Syrië aan. De Amerikanen hebben nog altijd geen
antwoord op de razendsnelle Russische militaire opbouw in Syrië.
Een dag nadat het Witte Huis beweerde dat Obama van Putin
‘opheldering’ had gekregen over de Russische bedoelingen in Syrië,
hebben Russische diplomaten het bevel overgebracht dat de
Amerikaanse luchtmacht het Syrische luchtruim dient te verlaten, omdat
daar nu Russische toestellen vliegen. Bronnen van de US Air Force deelden Fox News mee dat de eis van
het Kremlin niet zal worden ingewilligd. Ondertussen benadrukt Israël dat zijn luchtmacht het recht
voorbehoudt om eveneens boven Syrië te blijven opereren, met name om te voorkomen dat de door Iran
aangestuurde islamitische terreurbeweging Hezbollah opnieuw geavanceerde wapens in handen krijgt.
Kortom: de situatie in en boven Syrië wordt met de dag gevaarlijker nu zowel Amerika, Rusland, Iran als
Israël daar militair actief zijn. De Russische Federatieraad gaf vandaag formeel toestemming voor het
gebruik van militair geweld in Syrië. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2014, toen Russische troepen
de bevolking op de Krim, dat in een referendum bijna unaniem voor aansluiting bij Rusland had gekozen,
gingen beschermen tegen wraakacties van het Oekraïense leger.
Russisch-Iraanse war room in Baghdad operationeel
Putins KGB verleden komt steeds duidelijker naar voren. Zo verklaarde hij op 28 september nog voor de
camera’s van CBS dat hij ‘niet van plan was om meteen’ Russische troepen in Syrië in te zetten. Tegelijkertijd werd in het met Syrië, Iran en Irak opgezette coördinatiecentrum in Baghdad begonnen met voorbereidingen om ook in andere landen in de regio militaire operaties uit te voeren. De Russisch-Iraanse ‘war room’
in Baghdad is de tegenhanger van het Amerikaanse commandocentrum bij de Jordaanse hoofdstad Amman,
waar samen met Saudi Arabië, Jordanië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Israël operaties
worden geleid die de islamistische rebellen steunen in hun strijd tegen de Syrische president Assad.
Razendsnelle Russische militaire opbouw
Gisteren instrueerde de Amerikaanse minister van Defensie zijn staf nog om een communicatiekanaal met
het Kremlin op te zetten, om te verzekeren dat beide luchtmachten boven Syrië niet per ongeluk in conflict
met elkaar zullen komen. Het Russische ministerie van Defensie verwees de Amerikanen daarvoor naar het
nieuwe centrum in Baghdad. Inmiddels zijn er via Irak 6 hypermoderne Russische Su-34 gevechtsvliegtuigen
op de Al-Assad luchthaven bij Latakia geland. De razendsnelle Russische militaire opbouw in Syrië wordt
daarmee veel omvangrijker dan het Pentagon aanvankelijk had ingeschat, en overtreft in intensiteit nu al de
operaties van het door Amerika geleide commandocentrum in Jordanië.
Israël zal Hezbollah en Iran niet tolereren, zou grondinvasie voorbereiden
De Israëlische minister van Defensie Moshe Ya’alon ontkende gisteren dat zijn land militaire operaties
coördineert met de Russen, en benadrukte dat Israël zich ten allen tijde het recht voorbehoudt om
luchtaanvallen op met name Hezbollah in Syrië uit te voeren, of om op Syrische raketbeschietingen op de
Golanhoogte te reageren. Ya’alons collega minister Steinitz was nog duidelijker, en stelde dat Israël in geen
geval Iraanse troepen bij de grens op de Golanhoogte zal toestaan. Er zijn zelfs geruchten dat Israël een
grondinvasie van Zuid Syrië voorbereidt als daar Iraanse troepen worden gelegerd. (2)
Xander ; (1) DEBKA ; (2) Infowarshttp://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Rusland-beveeltAmerikaanse-luchtmacht-Syri-te-verlaten-VS-weigert
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Daar komen de Turken
Door: Luc Panhuysen - HN nr. 10/2011
In augustus 1683 staan de Turken voor de poorten van Wenen. Al twee eeuwen zijn islamitische Ottomanen
steeds verder Europa binnengedrongen. Maar omdat de Poolse koning met zijn gevreesde huzaren de
Habsburgers te hulp schiet, verliezen de Turken deze krachtmeting met christelijk Europa. Het vormt een
keerpunt in de machtsbalans tussen Oost en West.
Wenen, 12 augustus 1683. Rond twee uur in de middag gaat er een schokgolf door de stad, direct gevolgd
door een brul uit het binnenste van de aarde. Soldaten op het Burgbastion zien hoe een deel van het
ravelijn, een verdedigingswerk tussen hen en de vijand, in een paar seconden wordt opgetild, gebroken en
wordt opgeslokt door een fontein van aarde en brokstukken.
Het is de succesvolste ondergrondse mijn die de Turken tot dusver tot ontploffing hebben weten te brengen.
Een mist van kruitdamp en stof stijgt op; overal is het gekletter van vallend puin hoorbaar. Dan vult de lucht
zich met een nieuw geluid: gejuich en aanvalskreten, ondersteund door opzwepende tromslagen en
dolzinnig jammerende blaasinstrumenten. Uit de stofwolken doemen ze op, de gevreesde janitsaren:
mannen in wapperende kledij, die zich met kromzwaard en musket op de nog verdoofde verdedigers storten.
Een uur later is het ravelijn in Turkse handen, een zware slag voor Wenen.
Het beleg was een maand geleden begonnen. Een legermacht van 130.000 Turken, hun bondgenoten en
gevolg was op bevel van de grootvizier vanaf Istanbul dwars door Hongarije gemarcheerd om deel te nemen
aan de onderneming. Halverwege juni was de stad aan de overkant van de Donau en aan de landzijde
ingesloten door een onafzienbare vlakte van tenten. Terwijl het leger van de sultan zich om de stad
bekommerde en begon met de aanleg van loopgraven, werd de wijde omgeving geteisterd door horden
Tataarse ruiters, die stadjes en kloosters uitmoordden, op massale schaal plunderden en verkrachtten,
oogsten en dorpen platbrandden en overlevenden afvoerden naar de slavenmarkt.
Voor Europa waren de Ottomanen al langer dan twee eeuwen een min of meer vertrouwde dreiging. Sinds
de verovering van Constantinopel in 1453 was de grens van hun immense rijk steeds dieper het Avondland
in gedrongen. In 1529 had sultan Suleyman de Prachtlievende een poging gedaan om Wenen te veroveren,
hetgeen tot opluchting van de christenheid was mislukt.
In de zeventiende eeuw vormden de Turken een factor waar half Europa rekening mee moest houden.
Duitsland betaalde Türkensteuer – ‘Turkenbelasting’ – om de keizerlijke strijd tegen de heidenen te
bekostigen. De Ottomanen heersten over het grootste deel van Hongarije en waren eind jaren zeventig, een
paar jaar voor het beleg van Wenen, hardhandig in botsing gekomen met de koning van Polen en de tsaar
van Moscovië.
Het Ottomaanse Rijk, ongeveer vijfhonderd jaar eerder door een zekere Osman gesticht in Anatolië, was op
dat moment de grootste staatkundige eenheid ter wereld. De bijna 50 miljoen onderdanen bewoonden een
oppervlak dat zich uitstrekte van Algerije in het westen tot voorbij Bagdad in het oosten en van het huidige
Jemen in het zuiden tot voorbij de Krim in het noorden. De officiële godsdienst was de islam. Het hoogste
gezag lag formeel bij de sultan; in 1683 was dat Mehmed IV, bijgenaamd ‘de Jager’.
Maar de macht van de sultan was in de voorgaande halve eeuw door intriges en schandalen aan erosie
onderhevig geraakt; wie nu sturing en daadkracht gaf aan de regering was de grootvizier, sultans eerste
minister. Mehmeds grootvizier was Kara Mustafa, een buitengewone persoonlijkheid. Kara (‘zwarte’) Mustafa
hield van het theater van de macht en de bijkomende geneugten; zijn harem telde 1500 vrouwen. Hij was
grenzeloos ambitieus; personen die zijn verlangens in de weg stonden waren hun leven niet zeker. Bekend
was de wreedheid waarmee hij vijanden behandelde; in 1679 had hij alle gevangenen uit een Pools stadje
levend laten villen.
Deze grootvizier koesterde de wens de schande van Suleyman uit te wissen. Wenen was met 100.000
inwoners veruit de grootste stad in Midden-Europa. Al generaties lang werd Wenen door hofdichters en
sultans verlekkerd aangeduid als ‘de gouden appel’. Hij, Kara Mustafa, zou deze appel veroveren en
hiermee onsterfelijke roem vergaren voor zijn meester, voor de islam, en natuurlijk voor hem persoonlijk.
In de oceaan van tentdoek rond Wenen stak het onderkomen van Kara Mustafa omhoog als een
onmiskenbaar hoofdkwartier; zes wimpels wapperden boven deze burcht van doek. Behalve personeel
troffen bezoekers er tal van huisdieren aan, zoals katten, konijnen, papegaaien en zijn oogappel, een
struisvogel.
Voor de Ottomanen ontleende de gouden appel onder andere zijn glans aan de belangrijkste bewoner:
keizer Leopold I. Deze telg uit het huis van Habsburg was nominaal heerser over een deel van Hongarije,
over de traditionele Oostenrijkse erflanden en stukken van Italië, en over het Heilige Duitse Rijk.
Wat voor de Ottomanen telde was dat hij in Europa de enige ‘keizer’ was, hoger dan koningen, titulair
erfgenaam van de roemruchte Romeinse caesars. Niet voor niets hadden de Turken in voorgaande eeuwen
ook Rome – bovendien zetel van de paus – omschreven als de gouden appel. Behalve als een opening naar
een aanzienlijke gebiedsuitbreiding zag Kara Mustafa de onderwerping van Wenen als noodzakelijk in een
epische krachtmeting tussen wereldrijken.
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Maar de keizer was allesbehalve de krachtpatser voor wie de Turken hem hielden. Over het Duitse Rijk had
hij nauwelijks iets te zeggen; zijn leger mocht niet zonder toestemming van de Rijksdag voet op Teutoonse
bodem zetten. Oostenrijk was het enige gebied waarover hij alleenheerser was. Leopold had permanent
geldgebrek. Als keizer bewoonde hij de Hofburcht, vlak bij het Burgbastion, en liet hij zich omringen door een
hofceremonieel dat in heel Europa berucht was om zijn omslachtigheid en geldverslindende klatergoud,
maar met zijn nog geen 15 miljoen onderdanen kon het keizerrijk zich nauwelijks meten met het imperium
van de Ottomanen.
De keizer was een uitdaging, maar de Turken konden geen respect voor hem opbrengen. Door generaties
van inteelt hadden de Habsburgers bepaalde opvallende lichamelijke kenmerken ontwikkeld, waarvan de
vooruitstekende onderkaak altijd de meeste aandacht trok. Een paar jaar voor het beleg was een Turkse
delegatie bij Leopold op bezoek geweest en had een lid de volgende beschrijving van de keizer gegeven:
‘Zijn lippen zijn uitstulpend als die van een kameel, in zijn mond zou een heel brood passen. Tijdens het
spreken druipt het speeksel van zijn kamelenlippen, waardoor zijn stralend mooie pages voortdurend zijn
mondhoeken met rode lappen moeten deppen.’
Zo’n tegenstander boezemde geen ontzag en al helemaal geen vrees in. Daar kwam bij dat Leopold geen
daadkrachtig heerser was. Zijn besluitvorming kenmerkte zich door traagheid, door gebrek aan richting en
visie. Het enige wat de keizer met ziel en zaligheid nastreefde waren twee zaken: ceremonieel en geloof, het
katholieke geloof.
Dat laatste had de keizer in botsing gebracht met zijn Hongaarse onderdanen, van wie een aanzienlijk aantal
hartstochtelijk het lutheranisme was toegedaan. De opmars van de Reformatie, en dus van de protestantse
kerken, was de Habsburgers al een eeuw lang een gruwel; Leopold zag het als zijn belangrijkste taak de
Roomse moederkerk te redden, te beginnen in zijn eigen rijk.
Zijn inquisiteurs zaaiden angst, dood en verderf; de Hongaren kwamen in opstand, en erger: ze zochten
contact met Istanbul. Zij wisten dat de religieuze tolerantie in het Ottomaanse Rijk groter was dan die onder
Habsburg. De aanval van Kara Mustafa op Wenen werd zodoende gedragen door een monsterverbond van
Turken, Tataren en lutheraanse Hongaarse rebellen.
De raadgevers van de keizer zagen in dat het rijk slecht op de krachtmeting was voorbereid en dringend
hulp nodig had. Op hun aandringen stuurde Leopold, zij het met tegenzin, bodes naar omringende vorsten
met een oproep keizer en christendom te hulp te komen tegen de sikkelmaan.
Terwijl de keizer zijn residentie ontvluchtte en koers zette naar Passau, tweehonderd kilometer
stroomopwaarts aan de Donau, galoppeerden zijn boodschappers naar de keurvorst van Saksen, naar de
(protestantse) rijksmaarschalk graaf van Waldeck, naar de keurvorst van Beieren en naar Jan III Sobieski,
de strijdvaardige koning van Polen en grootvorst van Litouwen. Op het moment dat de Turken hun eerste
succes boekten bij het Burgbastion had Sobieski in Warschau juist een begin gemaakt met de
voorbereidingen om met zijn legermacht van 30.000 man, onder wie de beroemde ‘gevleugelde huzaren’,
zuidwaarts te marcheren.
In de eerste maand van het beleg hadden de troepen van Kara Mustafa de zwakste plekken van de Weense
vesting onder vuur genomen. De keurtroepen, dat wil zeggen de janitsaren en fanatieke vrijwilligers, hadden
stormlopen op de omwalling en bastions uitgevoerd. Maar de Turkse kanonnen waren te licht en de
vestingwerken van de stad ongeschikt voor stormladders. De oorlog boven de grond bezorgde de Weners
en hun commandant, Rüdiger von Starhemberg, dan ook nauwelijks kopzorgen.
De ondergrondse oorlog daarentegen des te meer. De Turkse mineurs waren specialisten in hun vak.
Geduldig groeven ze hun gangen; als muskusratten boorden ze zich een weg om onder de bolwerken hun
springladingen tot ontploffing te brengen. Von Starhemberg riep alle Weners op om dagelijks in hun kelders
te gaan zitten en hun oren te spitsen. Wie gekras of gerommel hoorde, moest het onmiddellijk melden.
Klokkenspelen werd het zwijgen opgelegd, kerkklokken mochten alleen nog het hele uur slaan, want Wenen
luisterde.
Het kwam geregeld tot paniek – en vergissingen. Een bewoner meldde de aantocht van mineurs, maar het
geluid bleek afkomstig uit een naburige stal met enkele nerveuze paarden. De kans op herhaling van
dergelijke vergissingen werd overigens vanzelf kleiner naarmate voedselschaarste de paardenpopulatie
uitdunde.
In augustus kreeg de angst de Weners in zijn greep. Om de paar dagen liet de grommende siddering van
een exploderende mijn zich voelen. Dan vielen overal in de stad de gesprekken stil, peilde men de omvang
van de stofzuil, luisterde men ingespannen naar de aanvalskreten, de razernij van het janitsarenorkest, het
vuur van de eigen verdedigers. Von Starhemberg stuurde graafploegen de bodem in om contragangen aan
te leggen; soms kwam het tot gevechten, maar meestal groef men langs elkaar heen.
Eind augustus hadden de mijnen de eigenlijke stadsmuren bereikt. Hier en daar waren bressen ontstaan
waar vijftig man naast elkaar doorheen konden. Nu stonden de Weners oog in oog met de fine fleur van de
Ottomaanse troepen. Janitsaren vochten met doodsverachting; de vrijwilligers leken opzettelijk hun einde te
zoeken. Kara Mustafa gaf goed geld voor ieder afgehakt hoofd; naarmate de maand vorderde steeg de
koers. Het beleg was anderhalve maand oud en de Weners vroegen zich wanhopig af hoe lang ze het nog
konden volhouden. Wanneer kwamen de bondgenoten van de keizer?
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Op termijn was de strijd hopeloos. De commandant had bij elkaar nauwelijks meer dan 15.000 man om de
stad te verdedigen, tegenover een onuitputtelijk reservoir van Turken. Weliswaar zwierf rond de stad een
leger rond onder leiding van de capabele Karel van Lotharingen, zwager van de keizer, maar dat was met
zijn 18.000 man niet tegen de overmacht opgewassen. Tot de ontzettingstroepen opdaagden, stond Wenen
er helemaal alleen voor.
Wat de verdedigers stimuleerde in hun verbetenheid was de wetenschap dat ze vochten tegen een
genadeloze vijand. Aan de stedelingen had Kara Mustafa laten weten: ‘Ik zal nog geen vrucht in de
moederschoot sparen.’ Vanaf de wallen konden de verdedigers duidelijk de op staken gezette hoofden van
hun collega’s waarnemen.
Hun numerieke zwakte wisten ze voorlopig te compenseren door hun modernere bewapening. Zo maakten
ze gebruik van handgranaten en hadden ze lichte kanonnen die ze volstopten met schroot. Wanneer de
janitsaren zich in dichte meuten in de bressen stortten, vormden die voor deze wapens een gemakkelijk
doelwit. Niettemin werd de verdediging na iedere mijn hachelijker. Het moment kwam naderbij dat de
bressen één groot gat zouden vormen. Als het zover kwam, zou het materiële voordeel worden
weggespoeld door de Ottomaanse mensenmassa.
Maar ook Kara Mustafa voelde zich niet op zijn gemak. De sultan liet vanuit het Topkapi-paleis weten dat
nogal wat hovelingen verbaasd waren dat de overmacht nog niet had geleid tot een klinkende overwinning.
Dat was ergerniswekkend, maar ronduit onverteerbaar vond de grootvizier de onbewimpelde hoon waarmee
de hoofdman van de Tataren zijn verrichtingen becommentarieerde.
De Tataren koesterden hun ruige, nomadische levenswijze en keken neer op de decadente Ottomanen. In
hun opinie was het beleg in al zijn weekhartigheid een lachwekkende vertoning. Op zijn beurt was Kara
Mustafa vol minachting voor zijn Mongoolse bondgenoten. Bij een bezoek van hun hoofdmannen aan zijn
tentburcht liepen ze alle geprepareerde delicatessen voorbij en schrokten als wilde dieren het rauwe
ongezouten vlees naar binnen.
Ondertussen ging het niet goed met de inwoners van de stad. De ‘rode loop’ (dysenterie) had zijn intrede
gedaan, eerst bescheiden, maar na een paar weken lagen in de hospitalen honderden koortsige, hoogst
besmettelijke patiënten. Er was nog een aandoening waarvoor de stadscommandant beducht was: verraad.
Steeds meer inwoners en soldaten begonnen de moed te verliezen. Een nieuwsgierig jongetje dat
rondneusde op het Burgbastion werd ondervraagd en bekende voor de Turken te spioneren. Anderen
wachtten op een moment om over te lopen. Von Starhemberg trad rigoureus op; iedereen met dergelijke
plannen, ook het vijftienjarige jochie, werd terechtgesteld.
De bondgenoten van de keizer hadden haast. Maar de afstanden die ze moesten overbruggen verschilden
nogal: Maximiliaan II van Beieren hoefde maar driehonderd kilometer af te leggen, Jan Sobieski van Polen
daarentegen ruim achthonderd. Het was van groot belang dat ze elkaar eerst ontmoetten voordat ze zich op
de vijand zouden werpen.
Eind augustus was de wanhoop in de stad tot een hoogtepunt gestegen. De Turken bereidden
verschillende mijnen voor; veel langer kon de stad niet meer standhouden. In de nacht van de 28ste steeg
vanaf de Hofburg een bundel van 36 vuurpijlen op, in de hoop dat de bondgenoten die zouden opmerken.
Karel van Lotharingen wist het signaal te duiden, Kara Mustafa evenzeer.
Vier dagen later kwamen de bondgenoten bijeen in Tulln an der Donau, hemelsbreed nog geen vijfentwintig
kilometer van Wenen. Ze werden hierin op geen enkele manier gehinderd door de Tataren, die alles
gadesloegen, maar het vertikten voor de grootvizier risico’s te lopen. In Tulln wachtten de bondgenoten op
Sobieski en zijn hoofdmacht.
Kara Mustafa maakte ondertussen vorderingen; een groot stuk van het Burgbastion vloog de lucht in,
waardoor een gapend gat was ontstaan in de laatste muur rond de stad; de Turken maakten zich op voor
een grote stormloop. Maar tegen die tijd arriveerden de Polen en kon men beginnen met de aanval. Om de
Weners hun komst te melden schoten ze een vuurpijl af. De volgende morgen trokken de bondgenoten, bij
elkaar een man of 70.000, samen met Karel van Lotharingen door het Wienerwald. Een etmaal later, op 12
september, keken ze bij het licht van de opkomende zon vanaf de rug van de Kahlenberg neer op het
benarde Wenen.
In het dal, onder de muren van de vesting, hoorden de Ottomanen het tromgeroffel, het gesnerp van de
schalmeien en koper van de trompetten. De ceremoniemeester van Kara Mustafa zou de aanblik van het
aanvallende christelijke leger niet meer vergeten. In zijn dagboek schreef hij: ‘Als zwarte pek, die alles op
zijn weg vernietigde, stroomde het de helling af.’ Aanvankelijk boden de Ottomanen nog tegenstand, maar
nadat de Poolse huzaren egaal terrein hadden bereikt en hun drie meter lange lansen hadden kunnen
vellen, was het een bekeken zaak. Rond vijf uur in de middag sloegen de Turken massaal op de vlucht. De
Slag van Kahlenberg was voorbij.
Toen de keizer een paar dagen later in Wenen aankwam, weigerde hij de uitgestoken hand van de Poolse
koning. Leopold was beledigd dat Sobieski het in zijn hoofd had gehaald de stad eerder binnen te komen
dan hij. Het was een hoogmoedige geste; het keizerrijk, en mogelijk de christenheid, was aan een ramp
ontsnapt. Tot in Nederland onderkende men het belang; kunstenaar Romeyn de Hooghe vervaardigde een
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prentenreeks waarmee hij een aanzienlijk publiek bereikte. Het Habsburgse keizerrijk zou aan een tweede
bloei beginnen en nog grote delen van Hongarije veroveren.
Voor het Ottomaanse Rijk was de neergang begonnen. Algemeen wordt de mislukte aanval op Wenen
gezien als een keerpunt in de machtsbalans tussen Oost en West. Kara Mustafa had na de terugtocht nog
bijna drie maanden te leven. In die tijd bracht hij tal van zondebokken voor de nederlaag ter dood, maar zijn
eigen einde heeft hij niet kunnen afwenden.
Mustafa’s vijanden aan het hof hadden weinig moeite de sultan te overtuigen. Op 25 december ontving Kara
Mustafa van een boodschapper het zijden koord. Nadat hij was gewurgd werd zijn hoofd afgehakt, met stro
opgevuld en als bewijs opgestuurd naar Mehmed in Istanbul.
Meer weten?
Boeken
Het standaardwerk over 1683 is van John Stoye uit 1964: The Siege of Vienna. Meer recent zijn Wien anno
1683 (2006), door Johannes Sachslehner, en van Andrew Wheatcroft: De vijand voor de poort (2010).
Van die laatste auteur is ook een monografie over de Habsburgers, de dynastie die Leopold I afleverde: The
Habsburgers (1995). De gezaghebbende biografie van deze keizer is van John Spielman: Leopold of
Austria uit 1977. Friedrich Weissensteiner is in Die groβen Herrscher des Hauses Habsburg (1997) mild
over Leopold. Minder positief zijn Konrad Kramar en Petra Stuiber in hun Die schrulligen Habsburger.
Marotten und Allüren eines Kaiserhauses (2010).
Wie meer over het Ottomaanse Rijk wil weten, die slaat Lords of the Horizon. A History of the Ottoman
Empire (1999) open, of De droom van Osman. Geschiedenis van het Ottomaanse Rijk 1300-1923
(2008) van Caroline Finkel.
De Ottomaanse bronnen zijn goed toegankelijk gemaakt. Het citaat over de aanval vanaf de Kahlenberg is
afkomstig uit: Kara Mustafa vor Wien. Das türkische Tagebuch der Belagerung Wiens 1683, verfasst
vom Zeremonienmeister der Hohen Pforte (1967); hierin ook een inleiding over de persoon van de
grootvizier.
http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/28341/daar-komen-de-turken.html
'IS plant nucleaire holocaust'
RAQQA - Terroristen van IS hebben plannen voor de 'grootste
religieuze zuivering in de geschiedenis' met behulp van nucleaire
wapens. Dat beweert een Duitse journalist die tien dagen undercover
doorbracht bij de terreurorganisatie.
Foto: C.Bertelsmann
De 75-jarige Jürgen Todenhöfer, een voormalig parlementslid, heeft
zijn ervaringen opgeschreven in zijn boek Inside IS - 10 Tage im
'Islamischen Staat'. Hij waarschuwt erin voor een 'nucleaire tsunami'
tegen het westen en iedereen die zich tegen IS keert.
De journalist denkt dat het westen militair niet opgewassen is tegen het kalifaat, schrijft
hij volgens de Britse krant Express. "De kracht van IS wordt enorm onderschat," aldus
Todenhöfer. "Ze hebben nu een gebied van twee keer de grootte van het Verenigd
Koninkrijk in handen en worden gesteund door een enorm enthousiasme dat ik nog
nooit heb meegemaakt in een oorlogsgebied. En elke dag melden zich honderden
vrijwilligers aan van over de hele wereld."
Met gruwelijke video's van onthoofdingen wil de terreurorganisatie angst zaaien bij hun
vijanden. "En dat lukt heel goed. Kijk maar hoe makkelijk Mosul werd ingenomen met
minder dan vierhonderd man," zegt hij. "Dit zijn de wreedste en gevaarlijkste strijders
die ik ooit ben tegengekomen."
IS traint kinderen als toekomstige terroristenFoto: .
Onderhandelen
Na maanden onderhandelen via Skype mocht Todenhöfer vorig jaar
komen. Hij maakte de reis samen met zijn zoon, die ook filmde. De
twee werden begeleid door de Britse terrorist Jihadi John, die bekend
werd door zijn rol in verschillende onthoofdingsvideo's.
Voor zijn vertrek maakte hij zijn testament op. "Natuurlijk had ik de
verschrikkelijke onthoofdingvideo's gezien en het was mijn grootste
zorg om dat te voorkomen."
Volgens critici kon Todenhöfer alleen zo dicht bij IS komen vanwege
zijn reputatie als felle criticaster van het Amerikaanse beleid in Irak
en Afghanistan.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24555408/___IS_plant_nucleaire_holocaust___.html
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De Nederlandse versie van de Luciferiaanse bloedeed
Dinsdag, 29 september 2015
Om te begrijpen hoe de duistere machten achter de schermen
opereren, is het belangrijk om te weten welke eed zij onderling
afleggen.
Vorige week publiceerden wij een artikel over de Luceferiaanse
bloedeed van de Illuminati met alleen de Engelse tekst en vandaag is
deze beschikbaar in het Nederlands.
Vorige week schreven wij een artikel over de eed die leden van de
Illuminati afleggen wanneer ze lid worden van die illustere club.
Zo schreven wij onder andere:
In de zomer van 2002 werd een anonieme e-mail verzonden naar een website bankindex.com door een
Canadese dame die zei dat ze lid was van de Illuminati.
Bijgevoegd bij die e-mail was wat zij noemde het geheime convenant. De stille overeenkomst waaruit duidelijk
wordt hoe de Illuminati van plan is controle over de wereld te nemen.
Zoals vaak bij dit soort documenten is er geen garantie dat het echt is, maar wanneer je het leest dan zal het je
desondanks bekend voorkomen want alles waarover in dat convenant wordt gesproken, is dagelijkse praktijk.
Hierbij maakt het niet uit of je de duistere machten Jezuïeten (die ook een eigen gruwelijke Jezuieteneed
hebben), Illuminati of Elite noemt. Het is een relatief kleine groep satanische mensen die controle over de
wereld willen ten koste van de bulk van de bevolking.
Bijgevoegd bij dat artikel was de originele Engelse tekst van deze eed. Nu is dat voor veel mensen moeilijk om
te lezen en dus wij zijn heel blij dat een lezer uit Rotterdam de moeite heeft genomen om dit te vertalen naar
Nederlands (dank!). De Nederlandse tekst volgt hierna met daaraan toegevoegd een stukje commentaar van de
vertaler: Een waanidee zal het zijn, op zo’n grote schaal, zo kolossaal en veelomvattend dat het hun
waarneming te boven zal gaan.
De mensen die het begrijpen zullen verdacht worden van krankzinnigheid. We zullen gescheiden fronten
creëren om te voorkomen dat ‘’ze’’ – de mensheid - noot vertaler – een samenhang zullen ontdekken tussen
‘’ons’’ (…?!) en hun. We zullen ons gedragen alsof we niet verbonden zijn met hun wereld om de illusie van de
door ons geïmplanteerde waanideeën in leven te houden. Ons doel zal stap voor stap volbracht worden om
geen argwaan te wekken en ons niet onder verdenking te komen laten staan. Dit zal ook voorkomen dat de
veranderingen en gebeurtenissen die zich voltrekken zullen opvallen.
We zullen altijd boven hun beperkte beleving van de werkelijkheid staan want wij kennen de geheimen van het
absolute. Wijzelf zullen altijd met elkaar samenwerken en verbonden blijven door bloed, en geheimhouding. De
dood zal volgen wie zijn mond voorbijpraat. We zullen hun levensspanne kort houden en hun geest verzwakken
maar hun het tegenovergestelde doen voorhouden. We zullen op subtiele manieren gebruik maken van onze
kennis, wetenschap en technologie zodat ze nooit zien wat er gebeurt. We zullen zachte metalen,
verouderingsversnellers en pijnstillende middelen toevoegen aan voedsel en water, zelfs in de lucht. Ze zullen
overdekt worden met vergiften overal waar zij zich wenden.
De zachte metalen zullen tot gevolg hebben dat ze hun verstand verliezen. We zullen genezing beloven op vele
fronten maar zullen intussen nog meer vergif toedienen. De vergiften zullen geabsorbeerd worden door hun
huid en mond, dat zal hun verstand en voortplantingsorganen vernietigen. Als resultaat zullen hun kinderen
dood geboren worden, en wij zullen deze informatie blijven verbergen.
De vergiften zullen verborgen zijn in alles wat hun omgeeft, in wat zij drinken, eten, ademen en dragen. We
moeten vindingrijk zijn in het toedienen van het vergif want ze kunnen helderziend en helder wetend zijn. We
zullen hun laten zien dat de vergiften goed bedoeld zijn, met grappig beeldmateriaal en gepresenteerd met
leuke deuntjes. Hun eigen gekozen mensen waar zij tegenop zien zullen ons helpen. Deze mensen zullen we
voor ons winnen om de vergiften op de markt te brengen.
De mensen zullen onze producten in werking zien op het witte doek, film en 2 media, en zullen gewend raken
aan hun werking en zullen nooit te weten komen wat hun echte effect is. Wanneer ze bevallen zullen wij
vergiften injecteren in het bloed van hun kinderen en hun overtuigen dat het voor hun eigen bestwil is. We
zullen hiermee vanaf hun geboorte beginnen, wanneer hun geest jong is, we zullen op hun kinderen loslaten
met wat kinderen het lekkerst vinden, zoetigheid.
Wanneer hun tanden bederven zullen we deze vullen met metalen die hun geest doden en hun toekomst
stelen. Wanneer hun vermogen om te leren is aangetast, zullen we medicijnen scheppen die hun zieker zullen
maken en nog weer andere ziektes zullen veroorzaken waarvoor we nog meer medicijnen zullen maken. We
zullen hun volgzaam maken en machteloos tegenover onze macht. Ze zullen depressief worden, traag en
zwaarlijvig, en wanneer zij bij ons komen voor hulp, zullen we hen nog meer vergif aanpraten.
We zullen hun aandacht richten op geld en goederen zodat ze zich nooit kunnen verbinden met hun innerlijke
zelf. We zullen hun afleiden met overspel, ontucht en zinnelijke pleziertjes en door massaal het
wedstrijdelement toe te passen, zodat ze nooit de eenheid zullen ervaren die overal in aanwezig is. Hun geest
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zal aan ons toebehoren en zij zullen doen zoals wij zeggen. Als ze weigeren zullen we manieren vinden om hun
bewustzijn te vernauwen met geest manipulerende technologieën.
We zullen angst gebruiken als ons wapen. Wij zullen hun regeringen grondvesten met daarin oppositiepartijen.
We zullen beide kampen beheersen. We zullen altijd ons doel verbergen maar ons plan ten uitvoer brengen. Zij
zullen het werk verrichten en wij zullen gedijen op hun zware arbeid. Onze eigen familie zal zich nooit
vermengen met hun ras. Ons bloed moet puur blijven, want dat is de bedoeling. We zullen zorgen dat ze elkaar
doden wanneer ons dat uitkomt. We zullen hun gescheiden houden van eenheid door dogma en religie. We
zullen alle aspecten van hun levens controleren en hun vertellen wat ze moeten denken, en hoe ze moeten
denken. We zullen hun welwillend begeleiden en laten denken dat ze meester zijn over hun leven.
We zullen vijandschap en verbittering aanmoedigen tussen hun gelederen door middel van partijdigheid, via het
denken heimelijk ingesteld. Wanneer er een licht zal schijnen onder een van hen, zullen we dat vernietigen, of
hun doden, dewelke ons het beste uitkomt. We zullen hun zover krijgen dat ze elkaars 3 hart openrijten en hun
eigen kinderen doden. Wij zullen dit bewerkstelligen door haat te gebruiken als onze bondgenoot, boosheid als
onze vriend. De haat zal hun helemaal verblinden, en ze zullen nooit zien dat wij uit hun conflicten herrijzen als
hun heersers. Ze zullen bezig zijn elkaar te vermoorden. Ze zullen baden in hun eigen bloed en hun buren
doden als we dit raadzaam achten.
We zullen enorm profijt trekken uit deze gang van zaken, want ze zullen ons niet zien, omdat ze ons niet
kunnen zien. Wij zullen doorgaan met te gedijen op hun oorlogen en hun moordpartijen. We zullen dit net
zolang herhalen tot ons uiteindelijke doel is volbracht. We zullen voortgaan met hun te laten leven in angst en
boosheid door middel van beeldmateriaal en geluid. We zullen alle werktuigen en methoden gebruiken die we
in onze mars hebben om dit tot stand te brengen. De werktuigen zullen door hun eigen arbeid verschaft
worden. We zullen hun schuldgevoel en zelfhaat aanwakkeren en hun doen schamen voor hun intolerantie
jegens hun buren. We zullen altijd de goddelijke waarheid voor hun verborgen houden, de waarheid dat we
allemaal een zijn. Dit mogen zij nooit te weten komen en ervaren. Zij mogen nooit te weten komen dat kleur een
illusie is, zij moeten zich altijd bedenken dat ze niet gelijkwaardig zijn. Druppelsgewijs, stap voor stap, zullen we
vooruitgaan met onze doelstellingen. We zullen hun land overnemen, hun hulpbronnen en hun rijkdom toeeigenen, om totale controle te verkrijgen. We zullen hun misleiden om wetten te accepteren die de weinige
resterende vrijheid die ze hebben af zal pakken. We zullen een geldsysteem invoeren dat hun voor altijd
gevangen zal zetten, hun en hun kleinkinderen in een staat van schuld houdend.
Wanneer zij ons zullen vervloeken, zullen we hun schuldig verklaren van misdrijven, en hun een ander verhaal
voorhouden van de werkelijkheid, want we zullen alle media in ons bezit hebben. We zullen deze media
gebruiken om de stroom van informatie te controleren, en daarbij ook hun sentimenten gebruiken in ons
voordeel. Wanneer ze opstaan tegen ons zullen we hun verpletteren als insecten, want zij zijn minder waard
dan deze. Ze zullen hulpeloos zijn om ook maar iets uit te richten want zij hebben geen wapens.
We zullen sommige van hun eigen ras rekruteren om onze plannen naar 4 buiten te brengen, we zullen deze
uitverkorenen eeuwig leven beloven, maar eeuwig leven zullen zij nooit smaken want zij behoren niet tot ons.
Deze aangeworven mensen zullen ‘’ingewijden’’ genoemd worden en zullen geïndoctrineerd worden om valse
godsdienstige praktijken bij te wonen waar doorgang wordt gegeven tot hogere dimensies. Leden van deze
groep zullen denken dat zij een en gelijkwaardig met ons zijn, nooit de waarheid kennende.
Zij mogen ons bestaan nooit onderkennen of leren begrijpen want zij zullen zich dan tegen ons keren. Voor hun
door ons opgedragen werk zullen zij beloond worden met aardse verlokkingen, rijkdom en hoge titels, maar ze
zullen nooit onsterfelijk worden en zich verenigen met ons, nooit zullen ze het licht ontvangen en de sterren
bereizen. Ze zullen nooit de hogere staten van bewustzijn bereiken, omdat het uitmoorden en vermoorden van
hun eigen ras doortocht zal verhinderen naar dit niveau van verlichting. Dit zullen ze nooit te weten komen.
Onze waarheid zal voor hun ogen verborgen blijven, zo dichtbij dat ze niet in staat zullen zijn zich erop te
focussen totdat het te laat is. O ja, zo groots, verheven en plechtig zal de illusie van hun vrijheid zijn, dat ze
nooit te weten zullen komen dat ze onze slaven zijn. Wanneer alles in kannen en kruiken is, zal de realiteit die
wij voor hun hebben gecreëerd hun volledig beheersen. De door ons gemaakte maatstaven zullen voor hun een
gevangenis zijn. Ze zullen in zelfbedrog leven. Wanneer ons doel is bereikt zal een nieuw tijdperk van
dominantie beginnen. Hun geest zal aan onze verzonnen geloofsovertuigingen geklonken zijn, programma’s die
wij tot stand brachten en hebben gegrondvest sinds onheuglijke tijden.
Maar wanneer zij ooit te weten zullen komen dat zij gelijk aan ons zijn en ons kunnen evenaren, zullen wij
verdwijnen, omkomen en vergaan. DIT MOGEN ZIJ NOOIT TE WETEN KOMEN. Als ze ooit te weten komen
dat ze gezamenlijk ons kunnen overwinnen, bedwingen en weerleggen, zullen ze actie ondernemen. Ze mogen
nooit en te nimmer te weten komen wat wij hebben gedaan, want als zij tot deze slotsom zouden komen, zullen
wij geen plek hebben om heen te gaan, want het zal makkelijk te zien zijn wie wij zijn, als eenmaal de sluier is
opgetrokken. Onze handelingen zullen onthullen en verraden wie wij zijn en ze zullen ons achterna zitten en
genadeloos achtervolgen en klem zetten en niemand zal ons beschermen.
Dit is het geheime verbond waar we de rest van ons huidige leven en onze 5 toekomstige levens mee zullen
leven, want deze realiteit en wetenschap zal vele generaties en levensspanne overtreffen en te boven gaan. Dit
verdrag is bezegeld door bloed, ons bloed. Wij, de enigen die van de hemel naar de aarde kwamen.
Dit verdrag mag NOOIT EN TE NIMMER geopenbaard worden, of gekend zijn in zijn bestaan. Het mag NOOIT
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EN TE NIMMER opgeschreven zijn of besproken worden want het is, het bewustzijn wat het tot gevolg zal
hebben en voortbrengen, zal de woede van de OORSPRONKELIJKE SCHEPPER over ons uitroepen en we
zullen in de diepte vanwaar wij kwamen geworpen worden, en daar verblijven tot in het einde der tijden van
oneindigheid zelf.
Tot zover dit manuscript. Epiloog:
Zelfs al ben ik mijn hele leven intens met deze materie bezig, ik moest toch weer die enorme schokgolf
doorstaan bij het doornemen van dit materiaal. Het lijkt een open schuldbekentenis en iets wat we allemaal
heimelijk wel weten. Het zit diep in ons verscholen als een grandioos schuld- en minderwaardigheidsgevoel ons
zo te kunnen hebben laten gebruiken.
Trouwens, bijbels aandoend taaltje, vindt u niet? U zult dit… en dat…
Als tegenwicht ging ik naar het strand en riep mijn beschermheer aan. Hij riep zachtjes via mijn binnenste oor
de woorden ‘herinner je waar je vandaan komt’ en ‘jij bent niet een van hen’.
Op bladzijde 987 van het grote gedicht Savitri schrijft Sri Aurobindo op regel 55 ‘ In het wakende Verstand heeft
de Denker zijn huis gebouwd’.
Rotterdam 28 september 2015.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9818:de-nederlandse-versie-van-deluceferiaanse-bloedeed&catid=69:occult&Itemid=81
Wat te doen tegen de opkomst van de z.g. “SMARTMETERS”
Smartmeters, zie ook video: https://www.youtube.com/watch?v=v4HsxNG2-4M
Geachte medebewoner van het Brunsvelt,
Vandaag 29-9-2015, zag ik in de lift een brief hangen met de mededeling van WBV Ieder1 dat een
“slimme meter zal worden geplaatst in de algemene ruimte. Het bedrijf Enexis gaat over de plaatsing
van de “Slimme meter” en onze mening over die plaatsing is niet gevraagd… Graag wil ik u alert
maken op het volgende:
In die brief staat dat een goede meter zorgt voor digitale elektriciteits- en gasverbruik meting. Die meter zal
(zo staat in de brief) begin oktober 2015 worden geïnstalleerd. Graag wil ik u erop attent maken dat het een
onderwerp is om serieus te nemen, zowel wat betreft uw privacy als uw gezondheid, alsmede de
verminderde brandveiligheid van het gebouw..(Zoek maar op smartmeters en burning house bij You Tube..)
Gezondheid
De slimme meter stuurt ongeveer iedere 20 minuten er krachtig signaal, nog sterker dan dat van een
mobiele telefoon. De straling van de ‘slimme meters’ is dus vrijwel continu aanwezig, en niet slechts een of
twee keer per jaar, zoals een meteropnemer. De straling heeft een schadelijk effect op onze gezondheid,
zeker merkbaar voor mensen die er gevoelig voor zijn. Gelukkig kunt u de slimme meter voor uw woning
weigeren zodat u, uw buren en huisgenoten niet onnodig bestraald worden! De
website www.groenengezond.nl heeft een goed artikel geplaatst over de gevaren: no.nl/hrMO is de link
daarvoor. Ik adviseer u deze informatie te lezen voordat u toestemming geeft voor het plaatsen van de
‘slimme meter’ vanwege deze risico’s.Verder een link van Dokter Klinghardt over de zogenaamde Slimme
Meters: no.nl/CaAH
Bron: EM Facts 13 Okt. 2012 From Andrew Goldsworthy: “Dit is een uitstekende video over de risico’s van
electromagnetische velden, inclusief magnetron oventjes en ook slimme Meters.” Dr Klinghardt is een
internationaal bekend expert op dit onderwerp. Hij raad het toepassen van dergelijke apparaten ernstig af en
indien u de moeite neemt om filmpjes te bekijken (drie kwartier) dan zult u begrijpen waarom.. We zien de
laatste jaren een enorme toename van chronische vage klachten, vermoeidheid, slapeloosheid e.d. Er komt
steeds meer bewijs voor een relatie tussen deze klachten en de toename van UMTS-masten in onze directe
omgeving en andere bronnen van straling. (WIFI, mobiel, DECT-telefoons e.d.)
Besluitvorming rond de wetgeving
Dinsdag 22 februari 2011 heeft de Eerste Kamer, met 2 jaar vertraging eindelijk de nieuwe gas- en
elektriciteitswetten aangenomen. De vertraging werd vooral veroorzaakt doordat het verplichte karakter van
de zogenaamde ‘slimme’ metersvoor energieverbruik in 2009 geen goedkeuring kreeg van de Eerste
Kamerleden.
Het wetsvoorstel bepaalde oorspronkelijk dat iedereen die zou weigeren om een digitale, op afstand
uitleesbare energiemeter in zijn huis of werkplaats te laten installeren, zich schuldig zou maken aan een
economisch delict. Wie weigerde om voor het berekenen van de kosten van zijn energieverbruik een
meetsysteem te accepteren wat ieders gedrag ‘achter de voordeur’ tot op de minuut op afstand in kaart kan
brengen, zou hier alsnog onder politiebewaking toe gedwongen worden en fikse boetes of vervangende
hechtenis oplopen. Dat wetsvoorstel was zo bizar, en strijdig met alle fundamentele grondrechten ter
bescherming van de persoonlijk vrijheid, dat de Eerste Kamerleden besloten dat die verplichting uit het
wetsvoorstel zou moeten worden gehaald.Daarom werd het hele traject van wetvoorbereiding opnieuw
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gedaan, omdat de instemming vereist was van de Tweede Kamer die de eerste keer vóór de verplichting
had gestemd. Dit keer stemde de Tweede Kamer in met de clausule dat het niet verplicht zou worden om
aan het installeren van ‘slimme’ meters mee te werken.
Door de goedkeuring van de Eerste Kamer is de vrijwillige basis nu bij wet vastgelegd.
De Burgerrechten beweging Vrijbit is welliswaar niet 100% tevreden met de formulering dat mensen de
mogelijkheid hebben om de meters ‘te weigeren of ze op afstand te laten uitzetten’, maar ze gaan ervan uit
dat de rechtszekerheid voor de vrijwilligheid zo voldoende is gewaarborgd. Dus een kleine vereniging als
Vrijbit, heeft kans gezien, met steun van velen, om miljoenen huishoudens ervoor te behoeden dat zij
verplicht zouden moeten meedoen aan een privacyschendend systeem waar naast de aspecten van privacy
nog heel veel meer bezwaren tegen kunnen worden ingebracht.
Waakzaamheid blijft geboden
De inzet van de energieleveranciers en netbeheerder om de ‘slimme’ meters alsnog aan de consumenten op
te dringen vormt big business. Met deze eerste stap naar energieleverantie via ‘smartgrid’ systemen zijn
miljarden gemoeid. Het ministerie van Economische Zaken heeft gepland dat de komende twee jaar
consumenten via een charmeoffensief enthousiast moeten worden gemaakt om de ‘slimme’ meters te
accepteren. Daarna volgt een grootscheepse landelijke ‘uitrol’ om te bewerkstelligen dat minstens van
minstens 80% van de verbruikers het gas-en elektriciteitsgebruik via ‘slimme’ meetsystemen wordt
berekend. Wie in de toekomst alsnog op problemen stuit omdat men op ongeoorloofde wijze onder druk
wordt gezet om akkoord te gaan met het installeren van ‘slimme ‘meters. Of onterecht kosten in rekening
worden gebracht voor het fysiek laten verwijderen van ‘slimme’ meters of op ongeoorloofde wijze
toestemming wordt verkregen om persoonlijke gebruiksgegevens af te staan, kan op de steun van
Vereniging Vrijbit rekenen.
Actievoeren helpt
De Vereniging Vrijbit constateert dat dit dossier er mede toe heeft geleid dat steeds meer mensen in de
politiek gaan inzien dat de registratie- en controledrift te ver is doorgeslagen. En dat
internationale wetgeving als het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens geëerbiedigd moeten
worden. Ook wordt hiermee een krachtig signaal afgegeven naar de mensen die beweren dat men ‘niks’ kan
doen tegen de overmatige overheidsbemoeienis.
Voorbeeldbrief Wilt u ook een brief sturen, dan kunt u een voorbeeldbrief gebruiken om bezwaar te maken
tegen het voornemen voor de plaatsing van de slimme meter. Wilt u meer informatie, of wilt u een sticker
voor op de deur of in de meterkast dan kunt u die bij mij aanvragen. Ik ga in elk geval bezwaar maken tegen
de plaatsing van een ‘slimme meter’ zelfs voor de gemeenschappelijke ruimte, want ook dáárdoor worder
bewoners bestraald!
Met vriendelijke groet, Cathalijne Zoete (Kranenburg 25)

Zeven Europese Landen Verbieden Monsanto Producten
Posted by: Rob Vellekoop 21/09/2015
In totaal hebben 7 Europese landen aangekondigd het verbouwen
van Monsanto’s GMOs niet binnen hun grenzen toe te staan: naast
Frankrijk en Rusland zijn dat Duitsland, Schotland, Letland en
Griekenland. Daarnaast heeft Hongarije al eerder het gebruik
verboden. Zowel Rusland als Frankrijk hebben officieel
aangekondigd Monsanto’s genetisch gemanipuleerde gewassen te
verbieden. “Wat genetisch gemodificeerde organismen betreft hebben we besloten geen GMO in de
voedselproduktie te gebruiken,” zei Ruslands vice premier Arkady Dvorkovich tijdens een wereldwijde
conferentie over biotechnologie in de Russische stad Kirov volgens RussiaToday.
“Dit is geen simpele zaak, we moeten grondig te werk gaan en een wettelijke basis hiervoor leggen,” zei hij.
Rusland heeft vergelijkbare plannen aangekondigd in het verleden, maar de verklaring is nog
belangwekkender nu meer landen overgaan tot het verbieden van GMO in Europa.
Frankrijk heeft verklaard GMO Vrij te willen blijven door gebruik te maken van de “opt-out” clausule binnen
de EU. Met deze clausule kunnen individuele lidstaten van de EU zich afmelden van deelname aan GMO
cultivatie. De Duitse landbouwminister Schmidt maakte melding hiervan in augustus, waarmee de Duitsers
een vergelijkbare actie van het Schotse parlement volgden om “Schotland’s schone en groene status te
beschermen”.
Belangrijke wetenschappers waaronder Prof. Carlo Leifert hebben hierop aangedrongen en gewaarschuwd
voor potentieel gevaarlijke gezondheidsrisico’s, negatieve biodiversiteit en milieu consequenties van het
verbouwen van genetisch gemodificeerde gewassen.
Peru heeft sinds 2011 voor een periode van 10 jaar GMO gewassen verboden.
Info over acties tegen Monsanto zie March against Monsanto
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