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Rusland doet in 3 dagen wat het Westen 3 jaar niet wilde doen: ISIS verjagen
Xander 03-10-2015
Was het nu echt zo moeilijk voor de VS en de NAVO om dit
soort moslimbendes plat te bombarderen? Of was het, zoals we
al jaren schrijven, pure onwil?
Rusland laat de wereld zien dat het voor een modern leger
helemaal niet zo moeilijk is om islamitische terreurgroepen uit te
schakelen. De Russische luchtmacht bombardeerde in 3 dagen
meer dan 50 ISIS-doelwitten en heeft daarmee bereikt wat het
Westen in 3 jaar niet heeft kunnen en vooral niet heeftwillen
doen: moslimterroristen op de vlucht jagen. Volgens Rusland
voert Amerika in werkelijkheid zelfs helemáál geen bombardementen op ISIS uit (2). Ook dat bevestigt wat
wij al jaren schrijven, namelijk dat de Westerse gevestigde orde onder leiding van president Obama
welbewust de kant heeft gekozen van de radicale islam, maar dit zoveel mogelijk voor de eigen kiezers
verborgen probeert te houden.
De afgelopen jaren kwam het Witte Huis met tal van smoesjes om uit te leggen waarom het sterkste leger
van de wereld –althans, zo zien ze dat zelf- het maar niet lukte om de opmars van ISIS te stoppen.
Sommigen zeiden dat de regering in Washington niet weer in een oorlog in het Midden Oosten betrokken
wilde raken. Probleem: die in Syrië ontstane oorlog hebben de Amerikanen zelf veroorzaakt.
Anderen stelden dan ook dat ISIS, dat door de CIA en de Turkse inlichtingendiensten werd gecreëerd, als
werktuig wordt gebruikt om chaos te creëren, de Syrische president Assad op te ruimen en zo de weg vrij te
maken voor een pro-Amerikaans Islamitische Kalifaat. Aangezien die laatste twee doelen nog steeds niet
zijn gerealiseerd zijn willen de VS, de NAVO en de EU in werkelijkheid helemaal geen einde maken aan
ISIS, noch aan andere islamitische terreurgroepen zoals Al-Nusra/Al-Qaeda en de al even extreme
islamisten van het Free Syrian Army.
ISIS in paniek
En toen grepen de Russen ondanks dreigementen uit Washington in. Vandaag verklaarde het Russische
ministerie van Defensie dat er de afgelopen 3 dagen ruim 50 ISIS-doelwitten zijn gebombardeerd –kijk
bijvoorbeeld hier wat er gebeurde toen de Russen bij Raqqah een versterkt ISIS ‘commandocentrum’
hadden gelokaliseerd-, waardoor er in de jihadgroep paniek is uitgebroken en al meer dan 600 terroristen
zijn gedeserteerd.
Su-24 en Su-34 gevechtsbommenwerpers hebben zo al tal van ISIS-doelwitten vernietigd, inclusief het
hierboven genoemde oorlogshoofdkwartier bij Raqqa. Daarbij werd ook een ondergrondse opslagruimte vol
met explosieven en munitie geraakt. ‘Zoals u kunt zien werd de installatie totaal verwoest,’ gaf een
Russische woordvoerder uitleg bij de beelden.
Westen verbijsterd
Het Westen kan enkel met verbijstering toekijken hoe de Russen in onvoorstelbaar snel tempo korte metten
maken met ISIS. In het huidige tempo zal er waarschijnlijk al over enkele weken amper meer iets zijn
overgebleven van een de wreedste moslimgroeperingen die er ooit op deze aarde hebben rondgelopen. We
kunnen alleen maar hopen dat de andere, door het Westen gesteunde en bewapende terreurbewegingen –
die Syrië zouden gaan ‘bevrijden’ en ‘democratie’ gingen brengen- hetzelfde lot zullen ondergaan.
VS en EU in niets meer te vertrouwen
De gang van zaken toont hoe dan ook óf de enorme militaire incompetentie van de VS en zijn Europese
bondgenoten aan, óf het onderstreept dubbel en dwars dat het inderdaad nooit de bedoeling is geweest om
ISIS te vernietigen – of misschien wel beide. Daarmee wordt opnieuw bevestigd dat niet de Russische, maar
de Westerse media vooral de afgelopen jaren schaamteloze propagandakanalen zijn geworden en in vrijwel
niets meer te vertrouwen zijn.
Max Boot, neocon ideoloog van de Council on Foreign Relations, schreef al in februari in Newsweek dat
‘Obama’s strategie in Syrië en Irak niet werkt, omdat de Amerikaanse bombardementencampagne tegen
ISIS opmerkelijk ingetogen is.’ Deze week beschuldigde ook de Libanese premier Salam het Westen ervan
‘duidelijk geen ernst te maken’ met de oorlog tegen ISIS. Michel Chossudovsky schrijft zelfs dat ‘de
(Amerikaanse) luchtacties NIET tegen ISIS zijn gericht. Het bewijs toont aan dat IS niet het doel is – juist het
tegendeel.’
Deze absolute schande van het Westen werd al eerder in 10 seconden samengevat door president Putin in
wat één van zijn geweldigste reacties ooit kan worden genoemd, en tegelijkertijd één van de grootste
vernederingen voor de Westerse ‘kwaliteits’media was - en daarmee ook van ‘onze’ politici, die ons
schijnbaar al jaren glashard voorliegen over wat hun echte bedoelingen met ISIS en daarmee de islam zijn.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Rusland-doet-in-3-dagen-wat-het-Westen-3-jaar-niet-wildedoen-ISIS-verjagen
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Internationale petitie eist aftreden bondskanselier Merkel vanwege massa-immigratie
Xander 03-10-2015
Hoofd Duitse politie vakbond: Burgers krijgen van autoriteiten doelbewust maar een fractie te horen over
geweld immigranten – Peilingen: Merkel verliest steun van steeds meer Duitsers
Links: Tal van immigranten hebben foto’s van Merkel bij zich.
Rechts: Spotprentje op de Duitse bondskanselier, met één van
haar meest schokkende uitspraken: ‘Niemand is van plan om te
voorkomen dat het Duitse volk schade lijdt.’
Op change.org is een internationale internet petitie gestart
waarin het aftreden van de Duitse bondskanselier Angela
Merkel wordt geëist vanwege haar ‘onverantwoordelijke’ massa
immigratie beleid, dat niet alleen Duitsland, maar heel Europa in
gevaar brengt. Uit recente peilingen blijkt dat inmiddels een
meerderheid van de Duitsers bang is voor de gevolgen van de
komst van miljoenen migranten naar Europa. Die angst zal verder gevoed worden door uitspraken zoals die
van Rainer Wendt, hoofd van de Duitse politievakbond, die waarschuwt dat de burgers van de autoriteiten
doelbewust nauwelijks iets te horen krijgen over het vele geweld wat al maanden door asielzoekers wordt
gepleegd.
De petitie, die inmiddels ruim 131.000 handtekeningen heeft gekregen, wijst erop dat Merkel wetten buiten
werking heeft gesteld zonder over de gevolgen na te denken. ‘Zij en haar regering zijn niet langer meester
over de situatie en daardoor niet meer in staat om Duitsland te regeren, noch bij de voor de EU relevante
belangen verstrekkende besluiten te nemen.’
‘Niemand wil schade aan Duitse volk voorkomen’
Op diverse websites en forums nemen veel mensen zelfs het woord ‘hoogverraad’ in de mond. Dat is niet zo
vreemd gezien Merkels eerdere uitspraken, waarmee ze bijna letterlijk alle moslims die naar Europa willen
komen uitnodigde door te stellen dat ze niemand zou terugsturen. En toen er eenmaal honderdduizenden
waren gekomen en ze ook uit haar eigen gelederen kritiek te verwerken kreeg, antwoordde ze: ‘Het kan me
niet schelen of ik schuldig ben aan de toestroom van de vluchtelingen. Ze zijn er nu eenmaal.’
Een van haar meest schokkende uitspraken is echter dat ‘niemand van plan is te voorkomen dat het Duitse
volk schade lijdt’ door de massa immigratie. Met andere woorden: ze weet niet alleen heel goed wat ze in
haar land en in Europa veroorzaakt met het toelaten van miljoenen moslims, maar doet dit zelfs doelbewust.
Daarmee verklaarde ze zichzelf tot de gevaarlijkste Europese leider sinds haar beruchte voorganger met zijn
kenmerkende korte snorretje.
Merkel verliest steun van steeds meer Duitsers
De Duitsers beginnen zich langzaam tegen Merkel te keren. Nog maar een krappe meerderheid van 54%
staat achter haar, terwijl dat recent nog 63% was. 51% zegt zich grote zorgen te maken en zelfs bang te zijn
voor de massa immigratie. Dat is een stijging van 13% in slechts 3 weken tijd.
Vicepresident Johannes Singhammer van het Duitse parlement eist inmiddels een begrenzing aan de
familiehereniging, omdat de 200.000 Syriërs die er nu al zijn anders zullen groeien naar 800.000. Als hier
geen halt toe wordt geroepen vreest Singhammer dat de immigratie Duitsland ‘te veel’ zal worden, ook met
het oog op de beschikbare woonruimte, scholing en werk.
De SPD is het –na jarenlang te hebben gepleit voor een ruimhartig immigratiebeleid- plotseling met hem
eens en stelt dat ‘Duitsland aan zijn limiet zit. De EU-buitengrenzen moeten zo mogelijk worden gesloten,
dus worden beveiligd en gecontroleerd. Een ongestuurde immigratie zal voor vluchtelingen, autoriteiten en
bevolking niet langer draagbaar zijn.’ (2)
‘Al maanden georganiseerd geweld in en rond asielzoekerscentra’
Volgens Rainer Wendt, hoofd van de Duitse politievakbond, vindt er al maanden massaal georganiseerd
geweld in asielzoekerscentra plaats en worden er voorbereidingen getroffen om dit geweld ook buiten de
opvangcentra voort te zetten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zelfgemaakte of gewoon gekochte wapens.
‘De mensen importeren de conflicten waarvan de oorzaken in hun thuislanden liggen.’
Christenen, vrouwen en kinderen zouden de makkelijkste doelwitten van de moslim migranten zijn, maar die
richten zich tevens op elkaar. Een scheiding van de religies zal dan ook niet veel zin hebben, omdat het
leeuwendeel van de migranten islamitisch is.
Bovendien ‘krijgt het publiek slechts een fractie (van het geweld) te horen. Dat wordt gedaan om de mensen
niet onnodig angst aan te jagen’, aldus Wendt. (3)
Xander - , (1) Change.org, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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New World Order lanceert wereldpolitiemacht (video)
Er gebeuren nu in sneltrein vaart dingen waarbij steeds
duidelijker wordt dat de NWO regering die wij Verenigde Naties
noemen steeds meer de touwtjes in handen krijgt.
Zo heeft Loretta Lynch, de Amerikaanse Ministster van Justitie,
bij de V.N. het begin aangekondigd van een wereldwijd
politienetwerk tegen, hoe kan het anders, terrorisme.
Afgelopen woensdag kondigde de Amerikaanse Minister van
Justitie Loretta Lynch aan bij de V.N. dat zij met haar ministerie
met een aantal Amerikaanse steden samenwerkt om te komen
tot wat zij noemt, the Strong Cities Network. Een soort
politiemacht die over de hele aardbol actief zal worden.
Omdat het begint in Amerika zal dat ook het eerste land worden dat dan niet meer te maken heeft met de
eigen grondwet, maar met de wet van de V.N., de nieuwe NWO wereldregering.
Dit alles wordt uiteraard weer verkocht aan de veelal nietsvermoedende bevolking in een leuke
terroristenverpakking zodat het erin gaat als koek.
Lynch maakte duidelijk dat we hier niet met een Amerikaans initiatief te maken hebben, maar met een VN
operatie toen ze zei, “Omdat wij eigenlijk permanent te maken hebben met een reeks van nationale en
internationale terreurbedreigingen zal dit innovatieve platform steden de kans geven om van elkaar te leren,
om de beste methodes te ontwikkelen hier en over de gehele wereld”.
Het Strong Cities Network programma werd op 29 september dan ook niet gelanceerd door het Witte Huis,
maar bij de V.N.
In een persverklaring door het Ministerie van Justitie in Amerika werd dan ook de nadruk sterk gelegd op het
belang van internationale samenwerking om terrorisme, in alle vormen, te bestrijden.
Zo werd in het persbericht ook de burgemeester van het Noorse Oslo geciteerd die zei, “Om het
gewelddadig extremisme het hoofd te kunnen bieden, moeten we al onze pogingen coördineren en
samenwerking over de nationale grenzen heen. Het Strong Cities Network zal wereldwijd steden in staat
stellen om ons sterker op te stellen tegen een van de grootste bedreigingen van de moderne maatschappij".
Dit alles wordt dan gelanceerd een dag voordat een nieuwe lone wolf in de Amerikaanse staat Oregon een
aantal mensen overhoop schiet. Een schietpartij die weer alle tekenen vertoont van een False Flag operatie.
De terroristendreigingen, de schietpartijen, allemaal zijn ze mede bedoeld om nu toch echt zo snel mogelijk
de Amerikanen te ontwapenen. Wereldwijd staan we op de rand van wat waarschijnlijk de grootste
economisch/financiële ramp ooit zal zijn en dan is het laatste wat men wil een hongerige opstandige en tot
de tanden bewapende bevolking.
Het ontwapenen van de Amerikanen via de normale politieke kanalen zal waarschijnlijk nooit lukken,
simpelweg omdat er teveel weerstand heerst onder de bevolking die het terecht ziet als een directe
aantasting van hun persoonlijke vrijheid.
Daarom zullen er op korte termijn meer en meer schietpartijen en terroristische aanslagen te betreuren zijn
zodat helaas de VN wel moet ingrijpen.
De tijd dringt en het land moet nu echt zo snel mogelijk worden
ontwapend.
Zo weet Loretta Lynch verder te vertellen dat er in het voorjaar
van 2016 een bijeenkomst zal worden gehouden in Parijs waar
de vertegenwoordigers van de Strong Cities Network elkaar
zullen ontmoeten en als zodanig een sterk en duidelijk signaal
zullen afgeven aan de burgers van de wereld: “We staan hand
in hand verenigd tegen geweld, verenigd tegen angst en
verenigd in een streven naar een betere en mooie toekomst”.
https://youtu.be/lGu4eTGJKpA
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9833:new-world-order-lanceertwereld-politiemacht&catid=20:het-complot&Itemid=33
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De schaamteloze arrogantie van Obama
Volgens Obama is het hogere doel van Amerika voorkomen dat
grotere landen hun wil opleggen aan kleinere.
Met al die vluchtelingen die Europa overspoelen heeft
Washington helemaal niets te maken want het is Assad die dit
veroorzaakt omdat hij bommen gooit op zijn eigen bevolking.
De bekende Paul Craig Roberts van wie we al eerder stukken
publiceerden is van mening op de 70e verjaardag van de
Verenigde Naties dat dit instituut tot nu toe weinig succesvol is
geweest en voornamelijk wordt ge- of misbruikt door de
Amerikanen bij hun oorlogen zoals die in Korea destijds en voor
de Koude Oorlog tegen Rusland.
Zo schrijft hij verder:
Washington heeft VN tanks ingezet tegen de Bosnische Serviërs tijdens de periode dat Washington bezig
was met het ontmantelen van Joegoslavië en heeft de Servische leiders die de integriteit van hun land
probeerden te verdedigen tegen de agressie van Washington beschuldigd van “oorlogsmisdaden”.
De VN heeft de sancties van Washington tegen Irak gesteund wat resulteerde in de dood van een half
miljoen Iraakse kinderen. Toen de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton hier een vraag
over werd gesteld, stelde zij met typisch Amerikaanse harteloosheid dat de dood van die kinderen het waard
was geweest.
In 2006 stemde de VN voor sancties tegen Iran die gebruik maakte van hun recht om nucleaire energie te
mogen ontwikkelen. Washington beweerde zonder enig bewijs dat Iran in tegenstelling tot de getekende
verdragen, kernwapens aan het ontwikkelen was. Deze leugens werden door de VN geaccepteerd.
Uiteindelijk was het weer Rusland dat er voor moest zorgen dat Amerika op basis van valse leugens niet
toen al Iran en Syrië binnenviel. Feiten? Washington heeft geen stinkende feiten nodig. Wij hebben macht.
In zijn toespraak voor de VN afgelopen maandag liet Obama keer op keer merken dat (hij vindt dat) Amerika
het machtigste land op aarde is. Zo noemde hij Amerika diverse keren als de sterkste militaire en
economische macht op aarde.
De VN heeft niets gedaan tegen alle invasies en bombardementen door Washington van zeven landen of
het door Obama omver werpen van democratische overheden in Honduras en Oekraïne, met nog een aantal
op stapel. Dit zijn uiteraard allemaal volkomen illegale handelingen volgens de internationale wetgeving.
Op de 70e verjaardag van de VN heb ik het grootste deel van de dag doorgebracht met het luisteren naar de
toespraken van de diverse leiders. De meest eerlijke werden gegeven door de presidenten van Rusland en
Iran. Zij weigerden om de waarheid zoals die door Washington wordt opgediend te accepteren en die
Obama met zijn toespraak de wereld probeerde op te dringen. Beide presidenten gingen vol in tegen de
valse werkelijkheid zoals die door de Westerse propagandamedia en hun overheidsmeesters wordt
gecreëerd om ervoor te zorgen dat ze hun hegemonie over de rest van de wereld kunnen handhaven.
Obama lepelde het traditionele Washington toneelstukje op tijdens zijn speech:
Amerika heeft hard gewerkt om een Derde Wereldoorlog te voorkomen, heeft de democratie gepromoot door
het met geweld omverwerpen van wettig en democratisch gekozen overheden, allemaal met volledig respect
en gelijkheid voor alle mensen, behalve voor de Russen in Oekraïne, de moslims in Somalië, Lybië, Irak,
Afghanistan, Syrië, Jemen en Pakistan.
Volgens Obama is het hogere doel van Amerika het voorkomen dat grotere landen hun wil opleggen aan de
kleinere. Iets dat de VS gedurende hun hele historie hebben gedaan, in het bijzonder onder het regime van
Obama.
Met al die vluchtelingen die Europa overspoelen heeft Washington helemaal niets te maken. De
vluchtelingen zijn de schuld van Assad die bommen gooit op zijn eigen bevolking. Wanneer Assad bommen
gooit dan onderdrukt hij mensen, wanneer Washington bommen gooit dan worden mensen bevrijd.
Volgens Obama zijn de acties van Amerika gerechtvaardigd tegen dit soort dictators. Wat hij voor het gemak
even vergeet is dat bij de laatste verkiezingen in Syrië Assad 80 procent van de stemmen kreeg. Een
percentage waar Obama alleen maar van kan dromen.
Volgens Obama was het niet Washington die via een coupe de wettig gekozen regering de laan uitstuurde in
Oekraïne, maar was het Rusland. Volgens Obama voerde de president van dat land een invasie uit en
annexeerde de Krim en probeerde hetzelfde te doen met andere republieken die los waren gebroken van het
bewind in Kiev.
Obama slaagde er verder in om zijn gezicht in de plooi te houden toen hij beweerde dat 60 procent van de
Amerikaanse marinevloot zich in de buurt van China en de Zuid Chinese Zee bevindt om de vrije
wereldhandel te beschermen. China vormt volgens hem namelijk een bedreiging voor die wereldhandel en
de militaire aanwezigheid heeft dus naar zijn zeggen niets te maken met Amerikaanse agressie.
Obama ontkende dat Amerika en Israël geweld gebruiken. Dat gebeurt door Rusland en Syrië volgens hem,
zonder enig bewijs daarvoor te leveren uiteraard. Verder zei hij dat hij Lybië had aangevallen om een
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massamoord te voorkomen. De NAVO aanval op Lybië zette echter juist deze massamoord in gang.
Uiteraard was dit alles de schuld van Gaddafi. Hij zou van plan geweest zijn om zijn volk uit te moorden en
dus heeft Washington dat maar even voor hem gedaan.
Obama rechtvaardigde al het Amerikaanse geweld tegen miljoenen mensen wereldwijd met het verhaal dat
Amerika het goed bedoelt en dat ze de wereld proberen te redden van dictators. Obama probeerde de
gigantische oorlogsmisdaden van Washington te verbloemen. Misdaden waardoor miljoenen mensen
wereldwijd zijn gedood of verminkt.
De enige die dom genoeg was om bovenstaande leugens voor zoete koek te slikken was de Engelse
premier Cameron. De rest van de vazallen deden wat ze moesten doen en steunden formeel en
ogenschijnlijk met gepaste tegenzin de Obama propaganda, maar erg overtuigend klonk het allemaal niet.
De toespraak van Obama maakte duidelijk dat Washington geen enkele verantwoordelijkheid accepteert
voor de vernietiging van het leven van miljoenen moslims. Dan pretendeert Obama bovendien dat hij de
“internationale normen” vertegenwoordigt, iets dat min of meer werd beaamd door de Algemene
Vergadering.
Waar de wereld mee wordt geconfronteerd, zijn twee schurkenstaten die tegen democratie zijn; Amerika en
Israël. Zij denken dat ze zo bijzonder zijn dat ze boven iedere wet staan. Internationale normen zijn die zoals
Washington en Israël die hanteren. Landen die zich hieraan niet houden zijn ongehoorzame naties.
De presidenten van Rusland, China en Iran accepteren deze internationale normen niet.
De posities zijn ingenomen.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9821:de-schaamteloze-arrogantievan-obama&catid=37:wereld&Itemid=50

Google baas zegt dat wij als robots gelukkig zullen zijn (video)
De technische ontwikkelingen op aarde gaan razendsnel en als
het aan sommige mensen ligt dan zijn we binnen niet al te lange
tijd half robot en half mens.
Volgens Google directeur Ray Kurzweiler hoeven we daar niet
bang voor te zijn want ze zullen muzikaler zijn, slimmer en beter
in staat om onze gevoelens te tonen.
Eén van de topmensen bij Google is director of engineering,
Ray Kurzweil. Hij is ervan overtuigd dat wij betere en gelukkige
mensen zullen worden als we deels mens en deels robot zijn
geworden.
Volgens Kurzweil is het een ontwikkeling die niet meer tegen te
gaan is en zullen wij mensen rond 2030 een soort hybride
robots zijn (opvallend jaartal want het is het jaar dat Agenda 21, omgedoopt tot Agenda 2030, beoogd wordt
te zijn voltooid).
Waarschijnlijk zullen er enkelen zijn die net zo denken als Kurzweil en niet kunnen wachten totdat ze zijn
omgebouwd tot een robot.
Hoe zou dat zijn en wat misschien nog wel belangrijker is, hoe zal het voelen? Volgens Kurzweil hoeven wij
ons daar geen zorgen over te maken want we zullen geweldige mensen worden als we deels robot zijn.
Zo zullen we veel intelligenter zijn dan we nu zijn door al de verschillende nanobots die geïmplementeerd
zullen worden in onze hersenen die op hun beurt weer direct verbonden zijn met internet.
Volgens Kurzweil zullen wij muzikaler worden, grappiger zijn en zullen we beter in staat zijn om uitdrukking
te geven aan onze gevoelens. Je hoeft ook niet bang te zijn dat je niet meer weet of bepaalde gevoelens nu
van jou of van de robot in je zijn want zo zegt Kurzweiler, “Je hersenen zullen zich op dezelfde manier
ontwikkelen als een smartphone”.
“Evolutie creëert structuren en patronen die met de tijd gecompliceerder worden met meer kennis, meer
intelligentie, meer creativiteit en meer mogelijkheden tot het uitdrukken van hogere gevoelens zoals
liefhebben. Dus, het is een beweging in de richting die door God is omschreven als: kwaliteit zonder
grenzen".
Als het aan Kurzweiler ligt zullen we dus allemaal Goden worden.
“Evolutie is een spiritueel proces en zal ons meer op God doen lijken”, is de eindconclusie van Kurzweiler.
Het klinkt op z'n zachtst gezegd niet bijzonder prettig als je mensen zoals Kurzweiler hoort praten. De mens
zal met ingebouwde chips en nanorobots ongetwijfeld een heel gewillig werktuig worden voor hun meesters
en het erge is dat de intelligentie zo dun gezaaid is op de wereld dat men straks in de rij zal gaan om zich te
laten ombouwen tot robot.
Bron: Cnet ; https://youtu.be/uHg0FIilK0E
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9835:google-baas-zegt-dat-wij-alsrobots-gelukkig-zullen-zijn&catid=30:bewustzijn&Itemid=43
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Binnenkort een nieuwe Lehman Brothers?
Velen kunnen zich nog wel herinneren hoe de vorige grote crisis
begon met het omvallen van deLehman Brothers in 2008.
Alles wijst nu in de richting van een nieuwe Lehman Brothers;
een bedrijf dat ooit bij de tien grootste op aarde behoorde.
Sinds de crisis in 2008 zijn grote financiële instellingen die zich
aan de rand van de afgrond bevonden, gered door overheden
met geld van de belastingbetaler.
Het laatste wat men zich in de jaren na 2008 kon veroorloven,
was een nieuwe Lehman Brothers. Er breekt nu een periode
aan waar een nieuwe Lehman Brothers zich mogelijk aandient.
Het gaat om het bedrijf Glencore.
Glencore International AG is een internationaal handelshuis gevestigd in Baar, Zwitserland. Het bedrijf
handelt in metalen, mineralen, energie en agrarische producten en is ook actief betrokken bij de productie
van deze producten.
Dit bedrijf is de grootste grondstoffenhandelaar ter wereld en was op een gegeven moment het tiende
grootste bedrijf op aarde.
Probleem voor Glencore is niet alleen dat de wereldhandel in grondstoffen volledig op z'n gat ligt, maar ook
dat het bedrijf in verband wordt gebracht met biljoenen Dollars aan derivatencontracten. Wanneer deze
organisatie onderuit zou gaan dan zal de wereld een financiële ramp meemaken die groter is dan enig
vergelijkbaar scenario sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Helaas lijkt het er op dit moment op dat
Glencore zich in een dodelijke neerwaartse spiraal bevindt. Afgelopen maandag was het aandeel met bijna
30 procent gekelderd en vergeleken met afgelopen voorjaar is het 80 procent.
Hoe dom de (financiële) wereld is, blijkt uit het volgende:
Grondstoffenhandelaar Glencore ontkende dinsdag in financiële problemen te verkeren. Maandag
verdampte bijna 30 procent van de beurswaarde van het bedrijf na berichten over een gebrekkige
solvabiliteit. De ontkenning van Glencore gaf de koers vleugels. Halverwege de middag steeg het aandeel in
Londen met 20 procent.
Niets aan de hand mensen, doorlopen en aandelen kopen dames.
Wanneer de grondstofprijzen kelderen zoals ze nu doen dan weet je dat er iets fundamenteel fout zit met de
wereldeconomie. We zagen precies dezelfde ontwikkeling net voor de crisis van 2008.
Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor een bedrijf zoals Glencore, ondanks alle ontkenningen. Op dit
moment hebben ze aan concrete schuld twee maal het bedrag van wat de onderneming waard is.
De schuld komt dicht in de buurt van de 30 en de marktwaarde van het bedrijf bedraagt ongeveer 16 miljard
Euro. Dit betekent dat aandeelhouders die niet overal intrappen en diegene aan wie aan het bedrijf geld
schuldig is, naarstig op zoek gaan naar een uitgang. De prijs voor een verzekering tegen wanbetaling door
Glencore (een zogenaamde credit default swap) schoot van de ene op de andere dag als een raket omhoog.
De kosten om je teverzekeren tegen niet betalen door Glencore stegen tot astronomische hoogte, iets wat je
zou verwachten net voor een Lehman Brothers moment.
Begin dit jaar kostte een verzekering voor een 10 miljoen Dollar schuld bij Glencore een bedrag van 154.000
Dollar aan premie. Afgelopen maandag was het premiebedrag voor dezelfde verzekering gestegen tot
790.000 Dollar. Wanneer Glencore omvalt dan zal het een hele ketting aan bedrijven met zich meesleuren
omdat Glencore gekoppeld is aan een biljoenen handel in derivaten over de hele wereld.
Sinds jaren waarschuwen ook wij al voor het grote derivatengevaar en nu zijn we op een moment aanbeland
waarop dit in de praktijk lijkt uit te komen.
Naast Glencore bestaat ook het gevaar van de Deutsche Bank die gaat omvallen en ook het bedrijf Petrobas
uit Brazilië schijnt in zeer zwaar weer te verkeren.
Ondertussen gaat men ongestoord verder met het elkaar ervan verzekeren dat de aandelenmarkten weer
geheel op orde zijn, dat er eigenlijk helemaal niets is gebeurd en dat we ons weer op kunnen maken voor
mooie financiële tijden.
Terwijl giganten zoals Deutsche Bank en Glencore voor onze ogen imploderen, de tien grootste economieën
te maken hebben met zware verliezen op de beurzen, blijft de wereld in een soort totale ontkenning.
Eigenlijk zou niets van wat er de komende tijd staat te gebeuren je moeten verbazen. De condities zijn rijp
voor een totale wereld valutacrisis en een complete stop op alle krediet. De condities zijn ook rijp voor de
explosie van oorlogen in verschillende gebieden.
Als een wals gaan we richting economische ineenstorting. Een proces dat onomkeerbaar is en voorgoed.
Los van de voordelen die dit proces ook heeft als het eenmaal achter de rug is, is het nu een hard gelag.
Ondanks alle waarschuwingen zal iedereen straks zeggen, "niemand heeft het aan zien komen".
Bron: The Economic Collapse Blog
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9826:binnenkort-een-nieuwe-lehmanbrothers&catid=15:financieel&Itemid=28
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Nederland omgekocht door Saoedi-Arabië?
Minister Koenders (BZ) zegt in augustus dat Nederland het
voortouw neemt in het opstellen van een resolutie bij de VN over
schending van de mensenrechten in Jemen.
Tot veler verbazing trekt Nederland die resolutie op het laatste
moment terug, het AD meldt dat het arabische land de resolutie
blokkeerde, en wordt ingestemd met een door Saoedi Arabië
geschreven resolutie.
Onlangs schreven wij een uitgebreid artikel over de zeer
zorgelijke situatie in Jemen.
Waar ook een burgeroorlog woedt en waarbij een door Amerika gesteunde Arabische coalitie onvoorstelbare
wreedheden uithaalt ten opzichte van een burgerbevolking, is Jemen. Een soort vergeten oorlog die niet of
nauwelijks in het nieuws komt, maar waar ondertussen miljoenen mensen het slachtoffer van worden.
De Arabische coalitie onder aanvoering van waarschijnlijk het meest wrede land ter wereld, Saoedi Arabië,
waarook ons koningshuis als er gelegenheid is gesluierd en wel, op de thee gaat, hebben Jemen veranderd
in een puinhoop, waarbij de burgerbevolking het grootste slachtoffer is geworden.
Iemand die zich ook grote zorgen maakt over de situatie in Jemen is SP Tweede Kamerlid Harry van
Bommel. Hij stelde dan ook een aantal vragen aan de betreffende Nederlandse Minister van Buitenlandse
Zaken, Bert Koenders, die hier op 18 augustus 2015 antwoord op gaf.
Daarin stond onder andere het volgende;
Op dit moment wordt er in Genève op initiatief van Nederland gewerkt aan een nieuwe
mensenrechtenresolutie over Jemen die in september door de Mensenrechtenraad moet worden
vastgesteld.
Goede zaak zou je zeggen want die situatie in Jemen en dan met name de volkerenmoord, loopt volledig uit
de hand. Dan komt er het volgende verrassende nieuws:
De New York Times weet te melden dat een aantal Westerse landen bij de Mensenrechtenraad van de VN
de plannen voor een internationaal onderzoek van schending van de mensenrechten in Jemen hebben laten
varen. Een volkomen onverwachte 180 graden draai voor een onderzoek naar oorlogsmisdaden in een
gebied waar de afgelopen maanden duizenden onschuldige burgerslachtoffers zijn gevallen.
Dan komt het:
Deze koersverandering kwam tot stand omdat Nederland de ontwerpresolutie die ze met steun van een
aantal Westerse landen hadden voorbereid en waarin werd gevraagd aan de VN om experts naar Jemen te
sturen, weer introk.
De ontwerpresolutie was een gevolg van de aanbevelingen van de zogenaamde VN High Commissioner
voor de mensenrechten, Zeid Ra’ad al-Hussein. Hij beschreef eerder in een rapport dat er veel
burgerslachtoffers vielen naar aanleiding van de aanvallen door de coalitie, geleid door Saoedi Arabië.
Uiteraard kwam er kritiek en bezwaar vanuit Saoedi Arabië tegen de Nederlandse ontwerpresolutie en waar
het op lijkt is dat ons land ordinair is omgekocht door de Arabieren om het ontwerp terug te trekken. Er zal
een reden zijn dat het AD zegt dat Saoedie Arabië de resolutie blokkeerde en de NewYork Times zegt dat
Nederland de resolutie introk. Resultaat is hetzelfde doch de achterliggende motivatie kan dan nogal
verschillen.
Niet alleen is Nederlandse ontwerpresolutie teruggetrokken, het schijnt dat de Westerse landen nu een
nieuwe versie hebben geaccepteerd die is gebaseerd op een tekst geschreven door Saoedi Arabië.
Philip Dam, een van de directeuren van Human Rights Watch in Geneve, zei, “Dit is een gelegenheid die
voor de Raad verloren is gegaan en een geweldige overwinning voor Saoedi Arabië. Dit land zal nu worden
beschermd tegen een onderzoek naar door hen begane oorlogsmisdaden en zal hier dan ook ongestoord
mee doorgaan in Jemen".
Zoals wij vorige week schreven in een artikel:
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 is 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.
Misschien wil Harry van Bommel zo vriendelijk zijn om toch nog eens te informeren bij Koenders waarom hij
zich om heeft laten kopen en voor hoeveel.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9831:nederland-omgekocht-doorsaoedi-arabie&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Demonisering Rusland gaat volgende fase in (video)
Wanneer de Amerikaanse John McCain oproept om de Syrische
rebellen raketten te geven zodat ze de Russen uit de lucht
kunnen schieten, dan lijkt een volledige Derde Wereldoorlog niet
ver meer weg. De propagandamachines draaien overuren om
toch vooral maar duidelijk te maken dat de Russen niet tegen
ISIS strijden en veel burgerslachtoffers maken.
In de maand waarin volgens velen helemaal niets is gebeurd,
zijn we ontegenzeggelijk weer een stap dichterbij die zo
begeerde volledige Derde Wereldoorlog.
We hebben gezien hoe de Russische president Vladimir Poetin het Westen volkomen schaakmat heeft
gezet voor wat betreft Syrië en dat de druiven bijzonder zuur zijn.
Rusland is twee dagen geleden begonnen met de eerste luchtaanvallen op ISIS. Alle ogen zijn ook op
Moskou gericht om te zien hoe zij het eraf zullen brengen om ISIS inderdaad een kopje kleiner te maken en
het liefst totaal vernietigen. Zeker omdat de Westerse coalities al een tijd bezig zijn met het bestrijden van
ISIS, iets dat tot nu toe nauwelijks enig effect heeft gesorteerd. Het is duidelijk dat Rusland er een
strategisch belang bij heeft dat al haar aanvallen effectief zijn. Om de machtsbalans in de wereld enigszins
te waarborgen moet het Assad regime aanblijven en ervoor gezorgd worden dat Iran's regionale invloed
behouden blijft. Anderzijds hebben Amerika en hun (regionale) vazallen er alle belang bij dat hun
luchtaanvallen het minimale resultaat opleveren. Het idee is dan ook niet om Frankenstein te doden, maar
om te zorgen dat hij niet uit het laboratorium kan ontsnappen.
Uiteraard was het eerste dat het Westen deed na de eerste Russische luchtaanvallen het land ervan
beschuldigen dat ze helemaal ISIS niet aanvallen, maar de Syrian Free Army, de rebellen die door het
Westen worden gesteund en erop uit zijn om Assad pootje te lichten.
Hier volgen de eerste beelden van de luchtaanvallen zoals die door de Russen zijn vrijgegeven.
https://youtu.be/hiA0JUdWR6M
Zo ziet de “onafhankelijke” berichtgeving in de mainstream media er bij ons uit:
De NAVO is bezorgd over berichten dat de Russische luchtaanvallen in Syrië niet op doelen van Islamitische
Staat waren gericht. Dat zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg van het bondgenootschap woensdagavond tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten. De Noor voegde toe dat hij vooral bezorgd is omdat
Rusland zijn aanvallen niet heeft afgestemd met die van de westerse coalitie die door de Verenigde Staten
wordt geleid. Khaled Khoja, de door het Westen gesteunde Syrische oppositieleider, zei woensdag dat de
luchtaanvallen van de Russen 36 doden hebben veroorzaakt. Volgens hem waren dat alleen burgers en zijn
zeker geen extremistische strijders gesneuveld.
Nu berichtgeving uit Rusland:
De woordvoerder voor het Russische Ministerie van Defensie, Igor Konashenkov, deelde mee dat er door de
Russen acht doelen van ISIS waren getroffen. Hij zei verder dat het hier precisiebombardementen betrof en
dat het raken van de burgerinfrastructuur was vermeden.
Er werden volgens hem in totaal 20 vluchten uitgevoerd waarbij brandstof opslagplaatsen en militaire
installaties werden getroffen en er coördinatie centra van ISIS in de bergen werden verwoest. Konashenko
legde er verder de nadruk op dat de vluchten slechts plaatsvonden na nauwkeurige observatie en verificatie
van de beschikbare informatie. Mede op basis hiervan werden er dan ook geen burgerdoelen getroffen.
De woordvoerder van het Kremlin, Maria Zakharova, had ook het nodige te zeggen, "Het heeft alles te
maken met een informatieoorlog, iets dat we al zo vaak hebben meegemaakt".
Ze vertelde dat ze verbaasd was over de snelheid en de omvang van wat zij noemde "info-injecties" bij de
sociale media. Hier verschenen plotsklaps allerlei foto’s van zogenaamde slachtoffers van de Russische
luchtaanvallen. "Wat kan ik zeggen? Wij weten allemaal hoe dat soort foto’s worden gemaakt", zei ze en
refereerde vervolgens naar de Hollywood film “Wag he Dog”. Een film die een fictief scenario laat zien van
een oorlog in Albanië om de president te redden:
Samen verzinnen ze een oorlog met Albanië waar de president zijn land voor aan het behoeden zou zijn, al
bevinden er zich daar noch manschappen noch ongeregeldheden, laat staan een gewapend conflict. De
bedoeling is de stemgerechtigde bevolking van Amerika minimaal zo lang in de 'waarheid' te laten geloven
die Brean en Motts de media in 'lekken', totdat de president herverkozen is. Hiertoe zijn het verspreiden van
valse geruchten, het schieten van gemanipuleerd en zelf gefabriceerd beeldmateriaal en het verzinnen van
een achtergebleven oorlogsheld taken waar Brean en Motts hun hand niet voor omdraaien.
Gebaseerd op een totale verdraaiïng van de feiten die door de Westerse bevolking als zoete koek worden
geslikt, krijg je dan doorgedraaide zionisten zoals John Mc Cain die oproepen om nu toch zeker actie te
ondernemen en de rebellen in Syrië te bewapenen met raketten zodat ze Russische vliegtuigen uit de lucht
kunnen schieten. https://youtu.be/EM-bV19J6w8
Wat zeker is, is dat met een volledig gehersenspoelde bevolking het Westen onder aanvoering van Amerika
niet zal rusten voordat de situatie in Syrië volledig uit de hand loopt.
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Wanneer een psychopaat zoals McCain zijn zin krijgt en de eerste Russische vliegtuigen worden uit de lucht
geschoten dan komt de Derde Wereldoorlog wel heel dichtbij. Waar nu nog ontkend wordt dat de Derde
Wereldoorlog feitelijk al woedt via proxy's zoals ISIS, zal deze dan een voldongen feit zijn.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9825:demonisering-rusland-gaatvolgende-fase-in&catid=37:wereld&Itemid=50

NAVO de wereldwijde agressor start oefening, duidelijke dreiging naar Rusland
Als je 35 duizend man (‘troepen’ heet dat, omdat het zo’n troep
geeft) inzet, 200 vliegtuigen en 60 schepen inzet, verspreid over
praktisch allerlei landen waarvan een aantal zelfs officieel geen
NAVO lid, ben je dan gewoon een beetje aan het oefenen of is
dat uitstralen van oorlogdreiging? De heren van het Clingendael
instituut zullen er vast weer hele mooie verhalen over op kunnen
steken bij de NOS, waarbij de aardappel in de keel natuurlijk
niet mag ontbreken. Ik kijk om gezondheidsredenen niet meer
naar het journaal of allerlei analyse programma’s daar omheen.
Het bezorgt me een veel te hoge bloeddruk en ook nog al wat
barsten in het beeldscherm. In ieder geval is het de grootste NAVO oefening in 13 jaar en dat is natuurlijk
allemaal nodig omdat je zaken als het commando wilt certificeren en de communicatie moet oefenen,
enzovoort. Landen als Zweden, Finland, voormalig Joegoslavië, Oekraïne, Bosnië, Herzegovina, Oostenrijk,
maar ook Australië doen mee. Moskou beschouwdt de NAVO activiteiten als bedreigend en vijandig en
meldt dat op iedere benadering van de Russische grens ‘overeenkomstig’ gereageerd zal worden. Ja lieve
kijkbuiskinderen het is allemaal natuurlijk niet zo bedoeld van NAVO. De NAVO is er slechts voor uw
nachtrust en niet om wereldwijd agressor te zijn. Nee, de NAVO is zo’n zoete lieve organisatie. Dat het logo
een driedimensionale swastika lijkt te zijn en dat het nieuwe hoofdkantoor van de NAVO in Brussel uit vier Sen lijkt te bestaan met mogelijk als betekenis Sedes Sacrorum
Schutzen Staffel (zie hier) moet u maar snel vergeten. De NAVO is slechts een organisatie die tirannen
wereldwijd van hun troon jaagt om democratie te brengen. Want die verschrikkelijke tirannen zijn wreed voor
hun volk dus bombardeert de NAVO honderdduizenden de dood in zodat zij verlost worden van die
verschrikkelijke tirannen. Begrijpt u? Dat is bittere noodzaak! De NAVO brengt dan namelijk democratie in de
vorm van een marionet die precies doet wat zij wil en ook schulden bij de wereldbank accepteert om het plat
gebombardeerde land weer op te kunnen bouwen. Natuurlijk heeft het Westen dan ook genoeg bedrijven die
al die plat gebombardeerde rommel wel weer op kunnen bouwen en er zijn ook wel wat grote jongens die
iets met de olie kunnen.
In Libië wist de NAVO onder leiding van Amerika AL Qaïda troepen te bewapen en te trainen om daar de
verschrikkelijke (door het volk zeer geliefde) tiran Khadaffi af te zetten. U weet wel dat Al Qaïda dat voordien
nog de reden was om ‘the War on Terror’ te starten. Triomfantelijk wordt zo’n land plat geschoten; wat dan
vervolgens geen tirannendaad is, nee dat is een verlossend bombardement met vele doden. U ziet met
welke twee maten gemeten wordt, maar u ziet het waarschijnlijk ook niet als u te veel de hypnose van de
Main Stream Media ondergaan bent. Dan zijn de zwoele nieuwslezersstem en de rustige gezapige uitleg van
de vredelievend ogende mannetjes van het Clingendael instituut voldoende om u in slaap te zussen zonder
dat u last van uw geweten heeft. Onze jongens van de NAVO doen alles met chirurgische precisie waarbij
niet of nauwelijks burgerslachtoffers vallen. Yeah right! Slaap kindje slaap! Begrijpt u inmiddels waarom ISIS
nog nooit een haar gekrenkt is en de media al maanden lang volhouden dat ISIS aangevallen wordt met
NAVO bombardementen en wat zo meer? Dat komt omdat ISIS een Westerse creatie is en dus het Westen
ISIS helemaal niet aanvalt. Rusland bemoeit zich 3 dagen met ISIS en brengt binnen 72 uur meer schade
toe dan de NAVO in het afgelopen half jaar gelukt is (zie hier). Het is allemaal heel goed verklaarbaar als u
het spelletje eenmaal doorkrijgt. Natuurlijk brengt de NAVO geen schade toe aan ISIS! Het zijn hun eigen
huurlingen! Het is een huurlingen leger dat Europa moet overvloeien als ‘ISIS-paard van Troje'; het ISIS
huurlingen leger dat het president Bashar Assad van Syrië lastig moet maken; het huurlingen leger dat
wereldwijd voor chaos en paniek moet gaan zorgen, zodat de roep om een sterke arm uit het volk komt en
de wereldregering zich eindelijk stevig in het zadel kan zetten. Tijd om wat voedsel in te slaan (zie hier).
Bron linkvermeldingen: rt.com, zerohedge.com
http://www.beyondthematrix.nl/2015/10/04/navo-de-wereldwijde-agressor-start-oefening-duidelijke-dreigingnaar-rusland/
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Aanwijzingen voor False Flag operatie in Oregon (video)
Weer heeft er gisteren een massale schietpartij plaatsgevonden
op een school in Amerika.
En weer wijzen de eerste tekenen in de richting van een False
Flag operatie om de Amerikaanse bevolking zo snel mogelijk te
ontwapenen.
Het volgende is wat er in mainstream publicaties bekend werd
gemaakt:
Opnieuw is Amerika opgeschrikt door een 'mass shooting' op
een school. Een gewapende man trok donderdag al schietend
van klaslokaal naar klaslokaal op Umpqua Community College in Roseburg, Oregon. Daarbij werden dertien
mensen in koelen bloede afgeslacht en raakten zo'n twintig anderen gewond.
De dader is een 20-jarige student van het college. Hij is bij een schotenwisseling met de politie gedood. Over
zijn identiteit en het motief is verder nog niets bekend.
Het is waarschijnlijk nog iets te vroeg om met zekerheid te kunnen zeggen of hier sprake is van een False
Flag operatie. Meestal komt in de weken na de gebeurtenis meer informatie naar buiten omdat wanneer dit
inderdaad een in elkaar gezet drama is, er altijd weer fouten worden gemaakt.
In de gangbare media valt er onmiddellijk iets op en dat is het volgende:
Roseburg is een relatief kleine plaats met ruim 21.000 inwoners. De beroemdste inwoner is Alek Skarlatos,
een van de helden die afgelopen augustus hielp bij het overmeesteren van een terrorist in de trein van
Amsterdam naar Parijs.
Skarlatos vertelde aan presentatrice Ellen DeGeneres dat hij normaal gesproken die dag aanwezig was
geweest op de school voor het volgen van lessen, ware het niet dat hij die dag bezig was met opnames voor
Dancing With The Stars. Welk een toeval.
Wat is de kans dat een man die betrokken is bij een False Flag operatie in de Thalys woont in hetzelfde
piepkleine plaatsje in het grote Amerika waar enkele weken later een massale schietpartij plaatsvindt en
bovendien ook nog eens leerling is van diezelfde school?
Dan zijn er getuigen die verklaren dat ze, ondanks dat er minimaal 30 schoten zouden zijn afgevuurd,
helemaal niet hebben gehoord. En dat is er niet één, dat zijn er meerdere.
Een woordvoerder van de Oregon politie, Bill Fugate, vertelde in eerste instantie aan CNN dat de schutter
was gearresteerd. Later blijkt dat deze door de politie is doodgeschoten.
Chris Boice, een zogenaamde Douglas County Commissioner, vertelt eveneens aan de L.A. Times dat het
goede nieuws is dat de schutter is gearresteerd.
Ook religie schijnt een rol te spelen in deze schietpartij. Klaarblijkelijk liet de 20 jarige schutter iedereen op
de grond liggen, om vervolgens te commenderen om op te staan en luidkeels te vertellen welke religie ze
erop na hielden, waarna hij in het wilde weg begon te schieten.
Eén van onze lezers is ervan overtuigd dat we hier te maken hebben met een False Flag operatie:
Wat mij opviel uren na de schietpartij in Oregon, is dat er geen enkele videomateriaal is, geen luchtbeelden,
pers werd op grote afstand gehouden.
Enkel wat je ziet is 2 a 3 foto's van ambulances en personeel, 1
brancard met vermeende gewonde en enkel wat foto's van
politiewagens. Dan is er nog iets vreemds de politie gaat alle
kinderen fouilleren op wapens net na de schietpartij.
Dat is merkwaardig als een massa tieners in paniek is. Mijn
gevoel zegt dat dit ook weer stinkt aan alle kanten en dat werd
ook nog eens bevestigd toen er zeer snel berichten kwamen op
before its news.
Grote rode vlag is dat er vorige week uitgebreide oefeningen
plaatsvonden op de school in verband met wat men daar noemt
een active shooter scenario. Bekend is dat bij false flags zo
goed als altijd sprake is van oefeningen die passen bij het
scenario van het drama.
https://youtu.be/B5sJcjBTQmk
Hieronder een afbeelding waarop de kenmerken staan van een
False Flag operatie en zo te zien scoort de schietpartij in
Oregon behoorlijk hoog als False Flag operatie.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9830:aanwijzingen-voor-false-flagoperatie-in-oregon&catid=20:het-complot&Itemid=33
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De nieuwe wereldregering is een feit (video)
Het lijkt alsof de grootste en belangrijkste momenten in de
geschiedenis van de mensheid voorbij gaan zonder dat dit
wordt opgemerkt door de grote massa.
Op een uiterst geraffineerde manier is de nieuwe
wereldregering gelanceerd met een wereldbevolking die er met
boter en suiker intrapt.
De verwachtingen waren her en der hoog gespannen voor
september want er zouden die maand belangrijke
gebeurtenissen plaatsvinden. Voor de grote massa en de
overheidstrollen is er in de maand september helemaal niets
gebeurd.
Er is wel degelijk heel veel ingrijpends gebeurd. Het begin van de door ons al langere tijd voorspelde
financiële ineenstorting is begonnen en is de lancering van de nieuwe wereldregering een feit.
Het is vooral dit laatste wat de wereld voorgoed zal veranderen en waar wij allemaal, ook de ontkenners en
de nog slapenden, mee te maken zullen krijgen.
Wie inmiddels vergeten is waar het allemaal om draait, verwijzen wij naar een eerder artikel dat wij schreven
met daarin de feiten omtrent de aankondiging van de wereldregering.
Het is uiteraard allemaal onderdeel van de beruchte Agenda 21, waarbij de mens een belasting is voor de
aarde en ieder facet van het leven onder controle van een centrale wereldregering zal worden gebracht.
Het woord duurzaam is het meest smerige in de Nederlandse taal want het is dit, in combinatie met het
woord ontwikkeling, dat wordt gebruikt als paraplu voor het optuigen van de wereldregering.
Met de zin “voor het welzijn van de planeet” heeft men het excuus om zo goed als ieder aspect van het leven
te regelen.
Nog nooit eerder in onze geschiedenis is een dergelijke agenda op deze schaal gepromoot zoals in
september staat te gebeuren. Wat er wordt gepresenteerd is niets anders dan het raamwerk voor een
totalitaire wereldregering.
Het wordt allemaal verkocht als prachtig en als dé oplossing en op het eerste gezicht lijken een aantal
dingen ook best redelijk totdat je beseft dat het werkelijk ieder aspect van het leven aangaat wat centraal
geregeld zal worden.
De tot nu toe gebruikte term Agenda 21 wordt vervangen door een nieuwe: de 2030 Agenda. Dat is omdat
de implementatie 15 jaar zal gaan innemen en het dan 2030 is.
Vrijwel ieder land ter wereld heeft vrijwillig deze nieuwe wereldregering in vermomming ondertekend en jij
zult eraan gaan deelnemen of je nu wilt of niet.
Na de formele lancering van de nieuwe wereldregering moet het concept uiteraard verkocht worden aan het
grote publiek. Daarvoor wordt een scala aan internationaal bekende sterren en beroemdheden
opgetrommeld om een en ander aan de nietsvermoedende massa te verkopen.
Heel geraffineerd en zoals je ziet zijn kosten noch moeite gespaard om het publiek kennis te laten maken
met de “nobele doelstellingen” van de VN. https://youtu.be/RpqVmvMCmp0
Een indrukwekkende video en wanneer je de achtergrond van dit hele verhaal niet kent, zou je er zo in
meegesleurd worden.
Wij verwijzen nog maar eens naar de eerste regel van de Illuminati eed:
Een waanidee zal het zijn, op zo’n grote schaal, zo kolossaal en veelomvattend dat het hun waarneming te
boven zal gaan.
Voor een gemiddeld iemand is het ook bijna niet te bevatten dat iets dat zo goed en zo nobel klinkt op een
zo geraffineerde manier gebruikt zal worden dat het de
overblijvende wereldbevolking voorgoed tot willoze slaaf zal
degraderen.
Zo worden de 17 doelstellingen van de wereldregering
uitgebeeld.
Wanneer de paus der Jezuïeten afreist naar New York om de
aftrap te geven voor deze NWO regering door het een belangrijk
teken voor hoop te noemen dan zou dat al genoeg reden
moeten zijn om bij iedereen alle alarmbellen af te doen gaan.
Dan wordt er en passant bij verteld dat de implementatie van de
nieuwe 2030 Agenda jaarlijks een kostenplaatje zal opleveren
van tussen de 3,5 en 5 biljoen Dollar. Voor diegene die dat niets
zegt: 5.000.000.000.000 Dollar.
En raadt eens wie dat waanzinnige bedrag gaat betalen. De
Afrikaanse landen? Nee, fout, we zullen je een tip geven: Het
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geld zal niet afkomstig zijn uit de arme landen.
Het verraderlijke van dit duivelse plan is dat het zo geraffineerd in elkaar steekt dat het bijna iedereen zal
aanspreken. Zoals het beëindigen van honger in de wereld. Iets wat ieder doorsnee mens wereldwijd graag
zou willen.
Wat we hier nu zullen doen is nogmaals de 17 speerpunten van de wereldregering plaatsen, met daaronder
een vertaling van wat het werkelijk betekent.
1) Maak overal een einde aan armoede in al zijn vormen.
Vertaling: Gecentraliseerde banken, IMF, Wereldbank, Federale Reserve om alle financiën onder controle te
houden, een digitale wereldmunt in een maatschappij zonder contant geld.
2) Maak een einde aan honger, zorg voor voedselveiligheid en verbeterde voeding en promoot duurzame
landbouw.
Vertaling: GMO (genetisch gemanipuleerde organismen)
3) Zorg dat iedereen gezond leeft en promoot welzijn voor alle leeftijden.
Vertaling: massale vaccinaties. Codex Alimentarius.
4) Zorg dat iedereen kwaliteitsonderwijs krijgt en promoot dat iedereen zijn of haar leven lang
leermogelijkheden heeft.
Vertaling: VN propaganda, hersenspoelen door verplicht onderwijs van de wieg tot het graf.
5) Bereik gelijkheid van geslacht en stimuleer alle vrouwen en meisjes.
Vertaling: Bevolkingscontrole door gedwongen “Gezinsplanning”.
6) Zorg voor beschikbaarheid en duurzaam management van water en sanitaire voorzieningen voor
iedereen.
Vertaling: Privatiseer alle waterbronnen en vergeet niet om fluoride toe te voegen.
7) Zorg dat iedereen toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.
Vertaling: zorg voor een installatie van een smart energienetwerk met overal smart meters.
8) Promoot duurzame en voortdurende economische groei, volledige en productieve arbeidsmogelijkheden
en fatsoenlijk werk voor iedereen.
Vertaling: TTP, TTIP, vrije handelszones die enorme voordelen bieden aan de grote megabedrijven.
9) Bouw een sterke veerkrachtige infrastructuur, promoot duurzame industrie en omarm innovatie.
Vertaling: Tolwegen, beperkingen op vrij reizen, allerlei milieubeperkingen.
10) Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen.
Vertaling: Nog meer lokale overheden met een bureaucratie van een gemuteerde octopus.
11) Maak steden en plekken waar mensen wonen veilig, veerkrachtig en duurzaam.
Vertaling: De Big Brother observeringsstaat.
12) Zorg voor duurzame consumptie en productiepatronen.
Vertaling: Gedwongen draconische bezuinigingen.
13) Onderneem dringend actie om de klimaatverandering te bestrijden en de gevolgen daarvan.
Vertaling: Emissiehandel (Cap and Trade), extra belastingmaatregelen voor zowel bedrijven als burgers
(footprint taxes).
14) Behoud van en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.
Vertaling: Allerlei milieubeperkingen, controle van alle zee- en oceaanbodems, inclusief mineraalrechten
voor de bodem van de oceaan.
15) Bescherm, herstel en promoot het duurzaam gebruik van aardse ecosystemen, het duurzaam beheer
van wouden, strijdt tegen de ontbossing en stop en herstel het verval van land en stop het verlies aan
biodiversiteit.
Vertaling: Nog meer milieubeperkingen, meer controle over natuurlijke hulpbronnen en mineraalrechten.
16) Promoot vreedzame gemeenschappen voor duurzame ontwikkeling, zorg dat iedereen toegang heeft tot
gerechtigheid en bouw effectieve en verantwoorde instituten op alle niveaus.
Vertaling: VN “vredesmissies”, meer overleg met meer VN instituten om nog meer “vredesmissies” uit te
voeren en nog meer controle te krijgen over bepaalde gebieden, afschaffen recht op wapenbezit in Amerika.
17) Versterk de middelen voor en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.
Vertaling: Verwijder wereldwijd de nationale soevereiniteit, bevorder globalisatie onder de “autoriteit” van
deOrwelliaanse bureaucratie van de VN.
Er is zelfs een aparte website in het leven geroepen voor de promotie van de wereldregering. Wat men heel
goed begrijpt is dat met dwang dit alles niet getolereerd zal worden door de wereldbevolking, maar
voorgespiegeld als verzamelproject van allemaal nobele doelen ondersteund door beroemdheden en sterren
moet het toch zeker lukken.
Voor hen die hier doorheen prikken, is het een ontwikkeling waarbij het koude zweet je kan uitbreken. In
onderstaande video wat meer toelichting over bovenstaande NWO promo video.
https://youtu.be/A7RR56lr9Pc
Bron: The Economic Collapse Blog
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9822:de-nieuwe-wereldregering-iseen-feit&catid=20:het-complot&Itemid=33
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De propaganda Blitzkrieg in volle hevigheid losgebarsten (video)
Nadat Amerika en Europa in Syrië volkomen schaakmat werden
gezet door Vlad (zoals men Poetin in de VS schijnt te noemen),
schreven wij al dat de druiven bijzonder zuur zijn.
Het gevolg is dan ook een Westers media propagandaoffensief dat
zijn weerga niet kent. De meest waanzinnige onzinverhalen worden
gepubliceerd alsof het de waarheid zou zijn.
Zo weet een Telegraaf verslaggever met de naam Frank van Vliet in
een artikel in de gedrukte krant van gisteren (zaterdag) te melden
dat de Syrische president Assad een slachter is die zijn eigen
bevolking vermoordt met chemische wapens.
Zou het niet fantastisch zijn als er in Nederland spontaan een actie zou ontstaan die deze Van Vliet en de
Telegraaf zou uitdagen om nu eindelijk eens een keer met bewijs te komen voor hun beweringen?
Het is ijdele hoop dat ze dat zouden doen omdat ze het simpelweg niet kunnen. Er is ondertussen al
voldoende aangetoond en geschreven over dat het juist de door Amerika en Europa gesteunde rebellen zijn
die chemische wapens in Syrië hebben gebruikt.
De Russen zijn nu een paar dagen bezig met hun luchtaanvallen en waar de Amerikanen bijna een jaar lang
de woestijn hebben gebombardeerd in Syrië om ISIS te sparen, daar maakt Rusland korte metten met
moslim extremisten.
Dat moet dan worden uitgelegd als Rusland die een moorddadig regime steunt van een dictator die zo snel
mogelijk dient te verdwijnen. Dus gooit het NSB vod er nog een schepje bovenop:
Rusland bombardeert burgers in Syrië
Bij Russische luchtaanvallen op woonwijken in Syrië zijn burgers omgekomen. Dat zei de Britse minister
Michael Fallon van Defensie zaterdag tegen dagblad The Sun.
Ondertussen in Den Haag…. Hotlips Hennis (minister van defensie) sluit nog steeds niet uit dat ook wij in
Syrië de woestijn gaan bombarderen. Uiteraard is dat wat Vlad slapeloze nachten bezorgd.
Ze zal wel moeten opschieten want anders hoeft het niet meer.
China heeft Rusland vandaag laten weten dat het binnenkort J-15 gevechtsbommenwerpers naar Syrië
stuurt om islamitische terreurgroepen te bombarderen. Bovendien heeft Irak de Russen een luchtmachtbasis
aangeboden om te gebruiken voor aanvallen op ISIS. Overigens is ISIS zeker niet het enige doelwit van de
Russische-Chinese-Iraanse-Iraakse-Syrische coalitie. Ook de door het Westen gesteunde moslimrebellen
van onder andere Al-Nusra/Al-Qaeda zijn het doelwit. Daarmee komen de VS en de EU met hun
aanhoudende steun voor de islam steeds duidelijker aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan.
De J-15 bommenwerpers zullen opereren vanaf het vorige week zaterdag in Syrië aangekomen Chinese
vliegdekschip Liaoning. De Chinese bombardementen zullen Beijing's eerste militaire gevechtshandelingen
ooit in het Midden Oosten zijn.
Bovendien zijn ondertussen de eerste Iraanse grondtroepen aangekomen in Syrië om eveneens mee te
strijden aan de kant van Assad.
Voor diegenen die nieuwsgierig zijn hoe de Russen nu eigenlijk opereren en hoe zo’n Russische basis er nu
eigenlijk uitziet, volgt hier een korte reportage van RT News. https://youtu.be/smG_2cww8hU
Terwijl iedereen druk bezig is met bombardementen in Syrië of het voorbereiden daarvan laten de puppet
masters duidelijke weten welke kant het zal opgaan.
Benjamin Netanyahu heeft donderdag in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties de wereld gewaarschuwd voor Iran. Daar bleef het niet bij, de premier van Israël beschuldigde in New
York de hele VN van extreme vijandigheid jegens zijn land.
Netanyahu vindt dat de Verenigde Naties Israël op een buitensporige manier onderdrukken.
Wanneer je dat allemaal hoort en je kijkt naar de huidige ontwikkelingen in het Midden Oosten dan wordt
ineens een artikel dat wij bijna twee jaar geleden schreven weer heel actueel:
Alhoewel voor veel mensen het verhaal van Gordon Duff misschien ongeloofwaardig zal klinken, past het
wel precies in het grotere beeld. Waarbij de trouwe volgelingen van satan, de Jezuïeten, de ultieme controle
over de wereld in handen willen krijgen.
De Zionisten vormen een belangrijk onderdeel van het Jezuïetenplan. Een plan dat niet net bedacht is, maar
al eeuwenlang bestaat. Zoals wij schreven in een eerder artikel:
Het volgende werd in 1871 door Vrijmetselaar (beschouw hen als hulptroepen van de Jezuïeten) Albert Pike
geschreven:
"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke
Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De
Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israël) elkaar over en weer zullen vernietigen."
Hetgeen dan ook weer in overeenstemming is met wat de Islamitische geleerde Sheik Imran Hosein al jaren
geleden zei:
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“Het doel van Israël is dat er een grote oorlog gaat komen. Een die al lang geleden is gepland en die ervoor
gaat zorgen dat er een soort grote Superstaat Israël zal ontstaan in het Midden Oosten. Een staat die
uiteindelijk de wereldcontrole wil overnemen en er één van de redenen voor is dat de Amerikaanse
economie in elkaar moet storten.” Maar, zij zullen niet openlijk toegeven dat dit hun doel is.
Wat Sheik Hosein zegt is dat Israëli “Masters of Deception” zijn, Meesters in Misleiding. Dat zij er alles aan
zullen doen om hun imago van een volk dat wordt omringd door vijandige staten die hen van de kaart willen
vegen, in stand zullen proberen te houden. De eeuwig vervolgde Joden.
https://youtu.be/aXOSWv1wF5E
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9832:de-propaganda-blitzkrieg-in-vollehevigheid-losgebarsten&catid=37:wereld&Itemid=50

De mystieke verlate zelfmoord van het Duitse volk
5 OKTOBER 2015 - Door Joost Niemöller
De laatste column van arabist Hans Jansen voor Geenstijl, heette ‘Vervanging’ en ging over de omvolking
van Europa. Hij schreef het stukje enkele dagen voor hij overleed.
In de woorden van Jansen:
(-) Bedoeld of onbedoeld leidt de massamigratie naar Europa tot het vervangen van de bevolking(-).
Demografie en etniciteit is de essentie van de discussie, en juist dat is dan ook tegelijk het grote taboe. Wie
de bevolking van Afrika overzet naar Europa verandert Europa in Afrika met Europese decorstukken. Op den
duur zullen ook die decorstukken verdwijnen en zien we in Europa dezelfde kaalslag ontstaan als in al die
Afrikaanse steden waar de laatste koloniale huizen wegrotten en veranderen in de wrede chaos van de
urban jungle. Wie de bevolking van het Midden Oosten overplaatst naar Europa, verandert Europa in een
islamitische kolonie. Maar dat mag niet openlijk zo benoemd worden. Want wie over etniciteit spreekt, die
heet een ‘racist.’
Dat proces van demografische vervanging, en dus van de ondergraving van de Europese beschaving, is al
tientallen jaren gaande. Maar nu gaat het ineens absurd snel. We zien deze versnelling plaatsvinden in het
hart van de Europese beschaving en in de motor van de Europese economie. Duitsland.
De stroom wordt aangedreven door een valse sentimentele verdwazing in de media,waarin eindeloos gerept
wordt over verdronken kinderen op stranden en reddingsacties die daardoor nodig zouden zijn. Hiermee
wordt de Europese bevolking klaargestoomd voor de opvang van ‘vluchtelingen’ die dat in werkelijkheid
helemaal niet zijn. Kijken we naar de officiële cijfers, dan blijkt het maar in twintig procent van de gevallen te
gaan om de zo vaak genoemde Syrische vluchtelingen. Althans om mensen die daar oorspronkelijk vandaan
zouden komen, en die misschien al vele jaren in Turkije, Libanon of Jordanië verblijven. Althans om mensen
die er op de een of andere manier in geslaagd zijn om over een Syrisch paspoort te beschikken.
Kijken we naar de echte staatjes, dan zien we dat het overgrote deel komt uit Balkanlanden waar geen
sprake is van enige vluchtelingensituatie, zoals Kosovo, Albanië, Servië (!), maar ook Oekraïne, of uit
moslimlanden die niet in aanmerking komen voor asielstatus, zoals Afghanistan en Pakistan, of uit Irak,
Somalië, Eritrea (wat daar aan de hand zou zijn werd nooit duidelijk).
Het zijn geen vluchtelingen. Dat ziet iedereen. Maar de mythe van de vluchtelingen wordt hoog gehouden
om de omvolking aan te jagen.
En waar willen ze heen? Vooral naar Duitsland. En waarom dan wel? Waarom niet naar Oostenrijk? Niet
naar Hongarije? Niet naar Roemenië, Griekenland, Bulgarije?
Dat is niet zo mysterieus als het lijkt. Duitsland wordt door de mensensmokkelaars aangewezen als het land
van ‘Mamma Merkel’ die heeft verklaard dat de Dublinverordering niet meer opgaat voor Syriërs, en dat
iedereen die zegt Syriër te zijn met open armen wordt ontvangen. Alle ‘vluchtelingen’ houden nu van Merkel.
En mamma Merkel houdt van iedereen. Behalve van de Duitsers.
Andere EU landen zijn nog wat guller met het rondstrooien van asielstatussen, maar van die landen is
Duitsland het grootste:
Germany approved fewer than half (43.5%) of the asylum applications it processed in the first half of this
year, putting it in the middle of the pack in terms of acceptance rates among European countries. The
highest acceptance rates generally were in smaller countries, particularly the Scandinavian nations
(Denmark, 85.2%; Sweden, 74.2%; Norway, 72.5%), while the lowest rates were all in former Soviet bloc
nations (Latvia, 8.3%; Hungary, 12.3%; Poland, 14.6%).
Wie weet te claimen uit Syrië te komen, heeft de grootste kans op een papiertje dat definitief toegang geeft
tot de Duitse verzorgingsstaat, namelijk meer dan negentig procent.
Mamma Merkel sluit de moslimmannen in haar armen die haar zullen onderwerpen. Dat gaat tegen alle
wetten van het leven in. Het is spookachtig, dramatisch, maar bovenal geheimzinnig.
Haar beslissing om iedereen binnen te laten was het zelfmoordbriefje. (Zie deze video.)
Een nu of nooit gevoel heeft zich meester gemaakt van massa’s mensen die onderweg zijn naar Europa.
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Ze komen. En komen. En komen.
Met z’n hoevelen komen ze? In een poging om tot schijnzekerheden te komen, worden er getallen genoemd.
Dat waren getallen waarvan we enkele weken al steil van achterover sloegen. En nu lijkt het erop dat we die
getallen naar boven toe moeten bijstellen.
Niet de eerder voorspelde 900.000, maar nu ineens anderhalf miljoen. Daar kun je dan weer een som op
loslaten aangaande gezinsuitbreiding, dus te vermenigvuldigen met vier tot negen. De Duitse regering heeft
nu dit getal ontkend, maar het bestaan van hetgeheime rapport waarin het genoemd werd niet. Ondertussen
zijn er allerlei verwarrende discussies ontbrand over hoeveel ‘vluchtelingen’ er nu eigenlijk wel verwacht
kunnen worden. Discussies met geen ander doel dan nog meer zand in de ogen te strooien.
Laten we voor het gemak dat getal even aanhouden. Over welke verhoudingen hebben we het dan?
Momenteel leven er zo’n drie miljoen slecht geïntegreerde Turken in Duitsland. In totaal leven er zo’n 8,2
miljoen allochtonen in Duitsland. De grootste recente toename is uit Roemenië en Bulgarije.
Duitsland heeft zo’n tachtig miljoen inwoners, dus we hebben het al over tien procent vreemdelingen die het
niet goed voor hebben met Duitsland.
Wat komt daarbij alleen al op korte termijn? Wanneer we die anderhalf miljoen met zes vermenigvuldigen,
zien we dat er al snel tien procent bij komt. Binnen een half jaar kan Duitsland dus twintig procent
vreemdelingen moeten herbergen. Mensen die de taal niet spreken. Die met elkaar in strijd zijn. (De
gewelddadige toestanden in de opvangkampenzijn nu al mensonterend.) Die zich over zullen geven aan
misdaad, aan het verkrachten van vrouwen, aan het opleggen van islamnormen. Of die al bezig zijn met het
beramen van aanslagen. Want de Duitse geheime dienst waarschuwde er al voor dat er driftig onder hen
geworven wordt door salafisten. Ook de Duitse politie wordt zonder enig respect door de migrantenhorden
aangepakt,zo blijkt uit een vandaag verschenen boek.
Over de kosten die deze mensengolven met zich mee gaan brengen wordt nog niet echt openlijk gesproken.
In Oostenrijk circuleren in ambtelijke kringen berekeningen die in de tientallen miljarden lopen. Dat kunnen
we dan dus voor Duitsland vertienvoudigen. En dat terwijl in Duitsland nu al een gigantisch tekort aan huizen
dreigt voor alleen al de oorspronkelijke Duitse bevolking. Die moeten dan maar op straat gaan slapen.
Het wordt goddomme eens tijd dat de Duitsers terugslaan. Maar dat gebeurt maar niet. De Duitsers lijken
verlamd door hun eigen zelfhaat.
Het is een vorm van destructieve massapsychose, die op een of ander mysterieuze wijze verband lijkt te
hebben met het naziverleden. En daarmee met de aard van het Duitse volk zelf. Duitsers durven nu niet
meer op te staan voor zichzelf. Durven geen geboortepolitiek meer te voeren om meer Duitsers voor te
brengen. Alles is besmet en bezoedeld door de ellende die Hitler aanrichtte. En dat natuurlijk door de
Duitsers zelf is opgeroepen. Waar Hitler er uiteindelijk net niet in slaagde om het land met hem zelfmoord te
laten plegen, daar lijkt het Duitse volk dit nu in een langzaam proces wel te willen doen. Door uitsterving en
door omvolking. Een proces dat al werd omschreven in een boek dat een bestseller werd in Duitsland:
Deutschland schafft sich ab, van Thilo Sarrazin. (PDF)
Dat zo’n boek zo’n bestseller werd, bewijst trouwens wel dat het besef over de gaande ineenstorting er in
Duitsland weldegelijk is. Maar dat besef wordt niet in daden omgezet.
Het Duitse volk verdwijnt.
Islamisten ondergraven de laatste resten Duitse cultuur.
Iedereen schudt zijn hoofd.
Maar het lijkt niet anders te kunnen. Het lijkt de noodlottige loop van de tijd te zijn.
Zo wordt dat althans aangevoeld. Want het alternatief zou weer Hitler zijn.
Duitse columnisten in de Main Stream Pers blijven ondertussen doodgemoederd kletsen dat het land al die
vreemden met hun vreemde culturen en hun onmogelijkheid om de Duitse economie overeind te houden,
nodig zijn tegen de vergrijzing.
Of er worden sprookjes in verspreid over aangepaste Nigerianen die in een Duits koor meezingen.Alles om
het Duitse volk nog verder in de modder te drukken met de eigen mediapropaganda. Het is pure
zelfvernedering waaraan de Duitsers zich laven. Wentelen in een niet te stelpen schuldgevoel.
En Mamma Merkel, de vrouw die de ineenstorting van Duitsland op haar geweten heeft, is nu genomineerd
voor de Nobelprijs voor de vrede. Welke duivelse krachten liggen hieraan ten grondslag? Is dit de kanselier
die de Duitsers wilden? Deze kanselier van de ondergang?
Dit alles is zwarter dan te bevatten lijkt.
Volgens de Russische schrijver Nikolai Starikov is Duitsland tot deze zelfmoord gedwongen door de
Amerikanen. Dat lijkt mij een te eenzijdige verklaring. De VS hebben geen belang bij deze Duitse
ondergang. Ik denk dat het raadsel eerder in de zowel opbouwende als destructieve Duitse psyche te vinden
is. Zonder de onmetelijke wil van het Duitse volk zelf had deze zelfmoord nooit plaats kunnen vinden.
Zie op deze Youtube film de verklaring van Starikov.
https://youtu.be/VTDlY4o23XA
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Game over: ISIS krap bij kas, Russische gevechtsvliegtuigen drijven terreurgroep in het nauw
Robin de Boer 4 oktober 2015
ISIS verkeert in grote problemen. De terroristen worden in het nauw gedreven. Ook hun economie stort in
elkaar. Islamitische radicalen moeten nieuwe gebieden veroveren om aan geld te komen, maar nu er
Russische vliegtuigen in het Syrische luchtruim actief zijn, is dat makkelijker gezegd dan gedaan.
De gebieden die onder controle zijn van ISIS worden met de dag kleiner, zei Svetlana Kholodnova van het
Russische persbureau RIA Novosti. Door de Russische raketten worden de terroristen in een hoek gedrukt.
De terroristen van ISIS worden steeds armer en velen van hen ontvluchten het Kalifaat. “Honderden strijders
verlaten ISIS vanwege de lage salarissen, aldus Kholodnova. Vorig jaar verdienden de terroristen miljoenen
aan de illegale oliehandel, belastingen in bezet gebied, de verkoop van kunstschatten en steun van
‘sponsors’ uit de Perzische Golf.
Waar is al het geld gebleven? Het Iraakse leger heeft de olievelden in Irak weer ingenomen. Daarnaast krijgt
de terreurgroep sinds het begin van de luchtaanvallen geen geld meer van sponsoren, aldus de journalist
van RIA Novosti.
https://youtu.be/K_PzdUSXkdg
Omdat steeds meer mensen het Kalifaat ontvluchten, zijn er minder mensen die belasting kunnen betalen.
Daarnaast spendeert het Kalifaat het meeste geld aan wapens, wat de economische groei vleugellam
maakt.
“Om de economie een boost te geven moet ISIS de havens in Tartoes en Latakia overnemen, de twee rijkste
steden aan de Middellandse Zee,” zei Kholodnova. “Maar daar is het nu te laat voor. De twee havensteden
hebben bases waar Russische bommenwerpers landen. Het is ondenkbaar dat ISIS die twee steden kan
veroveren.”
Er is weinig wat de terroristen van ISIS nu nog kunnen doen. Ze worden in het nauw gedreven en zitten krap
bij kas. De terroristen staan voor de keuze: ze kunnen vluchten of zich overgeven aan de overwinnaars.
https://youtu.be/BoJFc4uLYbU
[Sputniknews]
http://www.ninefornews.nl/game-over-isis-krap-bij-kas-russische-gevechtsvliegtuigen-drukken-terreurgroepin-het-nauw/

NASA blijft de boel belazeren (video)
Met veel bombarie wordt er de afgelopen week een
persconferentie aangekondigd waarbij het uiteindelijk weer op
een domper uitloopt voor het publiek.
Naast dat NASA voor ons verborgen houdt wat er zich werkelijk
afspeelt op Mars, bestaat ook de absurde situatie bij het ISS
ruimtestation.
Begin vorig jaar kondigde NASA aan dat de bestaande camera’s
op het ISS ruimtestation zouden verdwijnen in verband met
kostenbesparingen. Dit bleek totale onzin te zijn, maar een
manier waarop het publiek niet meer zou zien wat er werkelijk
gebeurt bij het ISS.
Via onder andere Scott Waring van Ufo Sightings Daily zijn er toen een stroom van protesten naar NASA
gestuurd en uiteindelijk mochten de camera’s dan blijven.
Wat nu blijkt, is dat het publiek genoegen moet nemen met een inferieure kwaliteit camera die bovendien
ook nog eens om de haverklap wordt uitgeschakeld.
Navolgend beelden die gemaakt zijn door een camera die volgens Scott Waring normaal gesproken alleen
beelden beschikbaar stelt aan NASA personeel. De kwaliteit van de opnames is fantastisch en wanneer wij
deze op dagelijkse basis zouden zien dan zou waarschijnlijk voorgoed alle onduidelijkheid opgehelderd zijn.
De eerste video laat prachtige heel duidelijke time lapse opnames zien vanuit het ISS en de tweede video
laat een deel van de ruimte zien zoals die in de eerste video is vastgelegd.
https://youtu.be/Kb9ZpDbkAEI; https://youtu.be/986mT1DT3K0
In de tweede video zie je dat het letterlijk wemelt van de UFO’s in de ruimte.
Bron: Ufo Sightings Daily
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9834:nasa-blijft-de-boel-belazerenvideo&catid=34:ufo&Itemid=47
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Hans Jansen - Vervanging
De elite van de Europese Unie vindt de bevolking van de EU ongeschikt
voor de EU. Die bevolking heeft maar koue kak en luistert naar Bach, de
Beatles en Beethoven, terwijl ConchitaWurst de ware top van de EUcultuur belichaamt. Wurst wordt dan ook uitgenodigd om officiële EUfeestelijkheden met zang en dans op te luisteren. Het gevoel dat de
huidige Europeanen niet deugen en maar beter vervangen kunnen
worden, is onder de mannen en vrouwen van de bestuurselite van de EU
alledaags en onomstreden. De EU-bovenbazen gaan ervan uit dat de
dobbernegers, of eigenlijk migranten in het algemeen, kunnen helpen bij
dat vervangen. Het idee van een volk ‘vervangen’ zit ook in de koran.
Koran 47:38 stelt dat een volk dat zich niet gedraagt naar de wensen van
God, vervangen zal worden. Nu, Europa leeft niet volgens de door God gegeven geboden. Europa is
ontuchtig en aan de drank. Europa en Amerika, menen de beroepsmoslims, ‘voeren koloniale oorlogen
tegen de islam, al sinds de kruistochten’. Er wordt in het Westen soms openlijk kritiek geleverd op
Mohammed, de koran en de sharia. Er zijn in het Westen zelfs mensen die waarschuwen voor de sharia.
Wel heb je ooit. Verdelging van volkeren die zulke dingen toelaten, zou een goede, islamitisch-koranische
straf zijn. Eigenlijk is er geen straf erg genoeg voor wie zich verzet tegen de wil van God. Zouden de
asieleisers die uit de islamitische landen aan komen dobberen dit soort redeneringen, die in de preken in de
moskee steeds weer terugkomen, nooit gehoord hebben?
De EU en de asieleisers zijn het dus helemaal eens: de bevolking van de EU moet vervangen worden. De
EU stuurt dan ook schepen naar de Middellandse Zee om zo veel mogelijk dobberaars te redden en Europa
binnen te loodsen. Tegelijkertijd streeft de EU naar maximale publiciteit voor haar eigen goedmenselijkheid,
om daarmee zo veel mogelijk mensen te verleiden tot het wagen van een gokje: verzuipen bij Malta of naar
Meppel met een uitkering.
Ook de bijbel kent een soort vervangingstheologie. Wanneer het volk van God oorlogen verliest, stellen de
bijbelse profeten (achteraf, dat dan weer wel) dat God zijn volk heeft gestraft voor het veronachtzamen van
zijn wetten. Het is hiervandaan maar een klein stapje naar de voorspelling, zeg maar de profetie, dat een
volk dat niet leeft naar Gods wil daarvoor gestraft zal worden. Die straf is: afgeschaft worden, verdwijnen.
Ook allerlei passages in het Nieuwe Testament kunnen opgevat worden als oproepen tot een
‘vervangingstheologie’, waarbij dan de joden worden ‘vervangen’ door de kerk en de christenen. Zoals,
volgens de islam, het christendom op zijn beurt vervangen is door de islam. En het wasmiddel Radion door
Robijn.
De christelijke vervangingstheologie loopt vaak uit op ordinair antisemitisme. De islamitische
vervangingstheologie loopt vaak uit op ordinaire haat jegens wie (nog) geen moslim is. De
vervangingstheologie van de EU loopt vaak uit op ordinaire haat tegen de Europeanen die van huis uit
Europeaan zijn en dat willen blijven omdat zij zich het meeste thuis voelen in de westerse (post-)christelijke
cultuur.
De groep van volkeren die, volgens de EU, moet worden afgeschaft: daar horen wij bij. Een kansloos beleid,
denkt u nu misschien, wie wil er nu zijn eigen volk afschaffen, maar de politici in de lidstaten geven de EUkopstukken altijd graag gelijk. Doen ze dat in afwachting van hun promotie naar het Mekka of het Medina
van de EU? Hoe het ook zij, het beleid van de nationale politici in de lidstaten wordt steeds meer pro-EU en
steeds meer anti-Europa. Landelijke politici worden kundig overtuigd en verleid. Maar er is nog hoop. Zowel
in Frankrijk als in Duitsland zijn boeken verschenen die bestsellers zijn geworden waarin de auteurs
geërgerd het tegendeel van de EU-ideologie hebben betoogd: dat Duitsland c.q. Frankrijk als natiestaat
helemaal niet moeten worden afgeschaft.
Bedoeld of onbedoeld leidt de massamigratie naar Europa tot het vervangen van de bevolking en het onder
druk zetten van de Europese aboriginals. De immigranten hebben, ondanks alle rondzoemende
misinformatie, een fijn gevoel voor het cruciale verschil tussen the West en de rest. Dat verschil zit hem in de
bestaanszekerheid die Europa op kosten van de belastingbetaler aan elke binnenkomer biedt. Probeer even
te bedenken wat er met u gebeurt als u zonder cash of creditcard op een Afrikaanse, Aziatische of Arabische
(lucht)haven aankomt. In de tweede plaats zien de nieuwkomers de Europeanen als sufkoppen die makkelijk
te bedriegen zijn, zwakkelingen die een slecht en zondig leven leiden. En de migranten willen, precies zoals
de EU-elite al hoopte, de aboriginals graag vervangen.
Weinig instellingen lokken zo veel verdrinking, dood en cultuurstrijd uit als de EU.
Schrijftafeldoodknuffelaars. De dobbernegers en de Europeanen zijn er het slachtoffer van.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/04/hans_jansen_6.html
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Vluchtelingenchaos wordt nog veel groter
Terwijl de oorlog in Syrië op het punt staat zich te ontwikkelen tot
een totale regionale oorlog, wordt de te verwachten stroom
vluchtelingen drastisch naar boven toe bijgesteld.
De Bank die op omvallen staat, Deutsche Bank, vindt het allemaal
een goede ontwikkeling want het zal heel goed zijn voor Duitsland.
De oorlog in Syrië staat nu ongeveer op het punt waarop het zal
transformeren naar een complete regionale oorlog. Net zoals het Westen propaganda gebruikt, zo doen de
Russen dat ook en die riepen dan ook al enkele dagen na de start van hun bombardementen dat het game
over zou zijn voor ISIS (en andere rebellen).
Zou eenvoudig liggen de zaken waarschijnlijk niet. Saoedi Arabië staat namelijk ook op het punt zich in die
oorlog te mengen, maar ook Qatar die hun geplande gaspijplijn naar Europa in rook ziet opgaan. Qatar zal
er geen enkele moeite mee hebben om miljoenen onschuldige burgers op te offeren.
Op de wat langere termijn zal Rusland er waarschijnlijk wel in slagen om het land te zuiveren van allerlei
soorten moslimextremisten, maar de vraag is of ze die kans krijgen en zeker op de korte termijn zal dit nog
veel meer vluchtelingen betekenen.
Dit zal vooral ingrijpende gevolgen hebben voor de rijkere Europese landen zoals vooral Duitsland, maar ook
Nederland.
Zo was er maandagochtend (gisteren) het volgende bericht te lezen in de mainstream media:
De Duitse autoriteiten verwachten dat er dit jaar in totaal 1,5 miljoen vluchtelingen de grens over zullen
steken. Dat meldt de Duitse krant Bild op basis van een vertrouwelijk overheidsrapport. Eerdere schattingen
spraken van 800.000 tot een miljoen migranten.
Een groot deel van de vluchtelingen uit het Midden-Oosten reist naar Duitsland, de grootste en rijkste
economie van Europa. In het rapport zou een overheidsfunctionaris zijn zorgen uitspreken over de enorme
toestroom die het land nog te wachten staat. "We verwachten nu tot het einde van dit jaar iedere dag 700010.000 illegale grensoverschrijdingen. Dit hoge aantal is een extreme belasting voor de staten en
gemeenten", aldus het rapport.
De Duitse veiligheidsdiensten waarschuwden de afgelopen week voor een radicalisering van extreem
rechtse groeperingen. Meer en meer vinden er in Duitsland protestmarsen plaats met als gevolg botsingen
met de autoriteiten. Volgens de Duitse spionagebaas Maassen zijn het niet alleen de rechtse groeperingen
die radicaliseren, ook bij de extreem linkse en moslimgroeperingen zie je die trend en allen zijn steeds meer
bereid om geweld te gebruiken.
Dat verklaart natuurlijk de druk die Frau Merkel uitoefende op Facebookbaas Zuckerberg om toch maar
vooral het sociale medium zo snel mogelijk verder te censureren zodat de gewelddadigheden via die route
minder kans krijgen om uit de hand te lopen.
Daarmee komen we in een tijdperk dat de vrije meningsuiting wordt opgeofferd vanwege “onze veiligheid”.
Iets waarvoor door vele grootheden al lange voor wordt gewaarschuwd.
Facebook heeft na het microfoonincident met Merkel en Zuckerberg een verklaring uitgegeven waarin het
bedrijf stelt dat ze nauw zullen samenwerken met de Duitse overheid om te zorgen dat er geen haat- of
xenofobie berichten op Facebook zullen worden geplaatst. Daarnaast roept Facebook alle serviceproviders
op om hetzelfde te doen.
Dat betekent dat eenieder die een bericht probeert te plaatsen op Facebook en/of ook andere sociale media
waarin kritiek wordt geuit tegen het overheidsbeleid met betrekking tot vluchtelingen, dit zal worden
weggecensureerd. Waarmee Facebook ook in dit geval hun ware gezicht laat zien en niets anders is dan
een gewillig overheidswerktuig.
Dan probeert de bank die op het punt staat te bezwijken, de Deutsche Bank, ook een duit in het zakje. De
bank die het grootste nominale bedrag aan derivaten in Europa en de gehele wereld op z'n nek heeft, stelt
dat het Duitse BBP (Bruto Binnenlands Product) zal groeien door de toestroom van vluchtelingen. Vanwege
deze enorme toestroom heeft de bank hun prognose voor 2016 bijgesteld.
Deze verhoging van het BBP zou dan worden veroorzaakt door de verhoogde consumentenconsumptie in
Duitsland vanwege de vluchtelingen. Met andere woorden, hoe meer vluchtelingen, hoe hoger het BBP.
Te bedenken dat de bank deze voorspelling maakte voordat het bericht van Bild bekend was, waaruit blijkt
dat de vluchtelingenstroom naar verwachting nog een keer zal verdubbelen. De verwachting is dan ook dat
de Deutsche Bank het BBP voor 2016 nog verder naar boven bijstelt, waardoor iedereen weer als een gek
aandelen gaat kopen want het gaat toch zo goed?
Wat niemand zich schijnt af te vragen, is waar al dat geld vandaan moet komen dat de vluchtelingen in
Duitsland zullen gaan besteden om het BBP op te vijzelen?
De beoogde chaos is er en zal bijven groeien.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9840:vluchtelingenchaos-wordt-nogveel-groter&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Lesbische bisschop wil moslims in christelijke kerk (video)
Dinsdag, 06 oktober 2015
Een lesbische bisschop van de Kerk van Zweden, Eva Brunne, wil christelijke symbolen verwijderen uit het
huis van God om moslims niet voor het hoofd te stoten.
Ook vind zij dat er binnen een aparte ruimte moet komen voor moslims waarbij duidelijk is aangegeven waar
Mekka zich bevindt.
De wereld draait volledig door.
Als er een land ter wereld is waar de waanzin letterlijk tot krankzinnige hoogtes is gestegen dan is het wel
Zweden, het land waar de verkrachtingen met meer dan 1400 procent zijn toegenomen, maar waar niemand
iets over mag zeggen.
Zo kent de Zweedse kerk inmiddels het fenomeen lesbische bisschop. Alles kan tegenwoordig en hoe
gekker hoe beter. Hoe meer de maatschappij wordt ontwricht en niemand meer ergens een touw aan vast
kan knopen, hoe beter.
De Zweedse lesbische bisschop heeft nu het plan opgevat om bij een Zweedse kerk de christelijke symbolen
weg te halen en te vervangen door islamitische symbolen zodat ook moslims zich daar thuis zullen voelen.
Wat ze wil is dat de kerk een soort vliegveld wordt waarbij verschillende ruimtes zijn die door verschillende
geloven kunnen worden gebruikt. Daarom moet er een aparte ruimte komen voor moslims waar duidelijk de
richting naar Mekka staat aangegeven.
Het gaat dan ook over een land waar politici oproepen om terugkerende jihadstrijders een huis en een
uitkering te geven op kosten van de belastingbetaler.
Een land waar een enorm huizentekort heerst en waar politici burgers waarschuwen dat ze wellicht hun
garages beschikbaar moeten stellen om immigranten uit de Derde Wereldlanden te huisvesten.
Zweden is ook het land waar de overheid sympathisanten van ISIS inhuurt om hun immigratie websites te
runnen. Waar de landelijke door de belastingbetaler betaalde “expert” op het gebied van islamofobie,
Michael Nikolai Skramo, de benen nam om zich bij ISIS aan te sluiten.
Zweden, het land waar je niet het lef moet hebben om ook maar iets negatiefs te zeggen over immigranten
of het regeringsbeleid aangaande vluchtelingen. Je kunt dan een maatschappelijke carrière wel op je buik
schrijven want je wordt door alles en iedereen uitgekotst.
Waar het op neerkomt is dat Zweden onder sociale mind control staat.
Het onderwerp wordt uitgebreid besproken door Paul Joseph Watson (Infowars) in gesprek met de Angry
Foreigner. Een Bosnische immigrant die in de jaren negentig in Zweden is komen wonen.
https://youtu.be/XjgVlUHtS6E
Bron: Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9843:lesbische-bisschop-wil-moslimsin-christelijke-kerk&catid=10:buitenland&Itemid=23

Eindelijk valt het kwartje: Merkel geeft toe dat de Krim onderdeel is van Rusland
in: Buitenland Robin de Boer 6 oktober 2015
De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft voor het eerst openlijk
geaccepteerd dat de Krim niet bij Oekraïne hoort en dat het schiereiland
onderdeel blijft van Rusland. Dat heeft voorzitter van de commissie
buitenlandse zaken van de Russische Doema Alexei Pushkov op Twitter
geschreven, zo meldt Gazeta.ru.
“Belangrijk: na een vergadering in Parijs heeft Merkel voor het eerst toegegeven dat de Krim niet teruggaat
naar Oekraïne. Dat betekent dat de crisis alleen gaat over het oosten van het land,” schreef Pushkov.
In Parijs spraken bondskanselier Merkel, president Hollande, president Porosjenko en president Poetin over
het conflict in Oekraïne. De minitop van Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland werd vrijdag afgesloten.
De leiders van de vier landen werden het eens over terugtrekking van zwaar materieel uit het oosten van
Oekraïne, zo liet Merkel vrijdag weten. “We zijn het eens geworden over de terugtrekking van zware
wapens,” zei ze na afloop van de gesprekken in Parijs. “Er is hoop op vooruitgang. We naderen elkaar
steeds meer.”
Merkel was vrijdag positief over de resultaten van de top in Parijs. Ze voegde toe dat ze tevreden was over
wat de deelnemers tijdens de bijeenkomst hebben bereikt.
[Sputniknews]
http://www.ninefornews.nl/eindelijke-valt-het-kwartje-merkel-geeft-toe-dat-de-krim-onderdeel-is-van-rusland/
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TTIP verdrag komt in zwaar weer (video)
Het voorgenomen TTIP verdrag met Amerika is niets anders dan een staatsgreep in vermomming waarbij de
macht van een land wordt overgedragen naar de megabedrijven.
Er zijn echter steeds meer goede berichten waaruit blijkt dat de Europese bevolking dit niet zomaar pikt.
Vele pagina’s zijn er ondertussen geschreven over het voorgenomen handelsverdrag tussen de Verenigde
Staten en Europa, het zogenaamde TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).
Even kort door de bocht: In feit is het niets meer of minder dan een staatsgreep waarbij de soevereiniteit van
een land ondergeschikt wordt gemaakt aan de belangen van aandeelhouders van de megabedrijven.
Voor diegenen die meer willen weten over wat TTIP nu precies inhoudt, navolgend een reeds eerder door
ons gepubliceerde video die dat op een leuke manier uitlegt.
https://youtu.be/hLP0CzpP1XQ
Afgelopen slaagde de Duitser Martin Schulz er op een geniepige manier in om de juridische basis voor deze
overeenkomst door het Europese parlement te laten goedkeuren.
Het goede nieuws is dat dit alles onder de bevolking maar ook bij steeds meer Europarlementariërs zelf toch
veel heeft losgemaakt en er overal protestbewegingen en stemmen tegen het TTIP verdrag zijn ontstaan.
Zo zijn er al diverse gemeenten geweest die deden wat de nationale politiek had moeten doen, maar heeft
verzuimd, en dat is het volledig verwerpen van dit onzinnige verdrag.
Zo heeft nu ook de Nederlandse gemeente Hoogezand-Sappemeer zich uitgesproken tegen TTIP op basis
vaneen ingediende motie van de SP.
Persbericht, 2 oktober:
Sinds de zomer van 2013 onderhandelen de Europese Unie en de Verenigde Staten over een
vrijhandelsverdrag, het zogenoemde TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Door dit
verdrag zou de handel tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten eenvoudiger en goedkoper moeten
worden.
Na onder andere de gemeenten Amsterdam en Tiel heeft op 7 september jl. de gemeenteraad van
Hoogezand-Sappemeer zich ook uitgesproken tegen TTIP. De raad is niet tegen vrije handel, maar TTIP
gaat een stap te ver.
De belangrijkste bezwaren tegen TTIP zijn dat het verdrag indruist tegen de algemene belangen van burgers
op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en milieu. TTIP kan democratische besluitvorming omzeilen
en tast nationale rechtssystemen aan. De uitwerking van het verdrag kan grote financiële risico’s voor
overheden met zich meenemen. Deze kosten zullen uiteindelijk verhaald worden op de belastingbetaler.
Het standpunt van de gemeenteraad is per brief gestuurd naar minister Ploumen. Zij is minister van
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en voert namens Nederland de onderhandelingen over
TTIP.
Volgens een artikel op Beurs.com is het hele TTIP verdrag inmiddels in zeer zwaar weer terecht gekomen.
Een groep van meer dan 55 Britse parlementsleden hebben een motie ondertekend waarin grote zorgen
wordt geuit over het handelsverdrag. Caroline Lucas, parlementslid voor de Green Party, heeft de motie
ingediend en alle leden van de Scottish National Party – inclusief labour-leider Jeremy Corbin – hebben
ondertekend.
Frankrijk dreigt zelfs weg te lopen van de onderhandelingen. Matthias Fekl – junior minister van Handel in
Frankrijk – zei dat door een gebrek aan transparantie de gesprekken dreigen te ontsporen en dat Frankrijk
overweegt weg te lopen van de TTIP onderhandelingen, aangezien het er op lijkt dat voornamelijk de
Amerikaanse belangen behartigt worden. Hij beweerde ook dat de Amerikaanse onderhandelaars meer
toegang hebben tot documenten dan onderhandelaars in Europa.
Een ander punt doet zich aan dat – volgens een nieuwe interne beoordeling van de Europese Commissie
zelf – de TTIP onderhandelingen nog niet eens op de helft zijn.
Terwijl ambtenaren onder Trade Commissioner Cecilia Malmström al alle EU-standpunten hadden
doorgestuurd naar de Trade Representative’s in de VS, misten er half september nog veel documenten
aangaande belangrijke kwesties vanuit Washington. In sommige gevallen moeten onderhandelingen nog
beginnen, zijn onvolledig of zijn onderhandelingen helemaal gestopt.
In heel Europa hebben ondertussen bijna 3 miljoen mensen een petitie ondertekend waarin de Europese
Commissie wordt gevraagd om het verdrag te schrappen.
Weerstand tegen TTIP is vooral in Duitsland erg sterk, waar slechts 39% van de bevolking voorstander is
van het handelsverdrag. Een omvangrijkere actie staat op 10 oktober gepland in Berlijn, waarbij meer dan
50.000 demonstranten verwacht worden om te protesteren tegen TTIP.
Alhoewel bovenstaande natuurlijk hele mooie goede en positieve ontwikkelingen zijn, zal er nog heel wat
moeten gebeuren voordat dit voorgenomen verdrag definitief van tafel is.
Dan is de vraag natuurlijk altijd of bepaalde gebeurtenissen nu op dit moment toevallig gebeuren of dat dit zo
is om het TTIP verdrag een zet in de rug te geven.
Het gaat dan over bijvoorbeeld het Volkswagenschandaal en ook andere merken zoals BMW die lijken te
sjoemelen met uitlaatgasemissies.
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Zoals een lezer schrijft:
Toen dat met VW gebeurde en de CEO met een spijtbetuiging op TV kwam, toen dacht ik: wie heeft er
voordeel bij dat dit uitkomt en wie zit hier achter en wie willen ze hier mee raken? Nu ook BMW slachtoffer
wordt is het duidelijk dat ze De Duitse Economie (Merkel en Co) willen dwingen om meer op de knieën te
gaan voor de Amerikanen en de Elite en hun TTIP-verdrag.
Zou het zo kunnen zijn dat dit te maken heeft met TTIP ? Dat ze door deze resultaten nu makkelijker TTIP
en bijbehorende regels kunnen invoeren ? IN USA worden schijnbaar strengere regels erop na gehouden....
Een heel interessante gedachtengang die wel eens heel dichtbij de waarheid zou kunnen zitten.
Voorlopig schijnt het wat ons betreft de goede kant op te gaan met het TTIP verdrag, maar alert blijven op de
ontwikkelingen is belangrijk.
Het blijkt dat er inmiddels wel een akkoord is bereikt over het broertje van TTIP en dat is TTP. De TransPacific Trade Partnership, een handelsverdrag tussen Amerika en een aantal Aziatische landen waaronder
Australië. Men zal niet rusten voordat ook het TTIP een feit is.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9841:ttip-verdrag-komt-in-zwaarweer&catid=9:binnenland&Itemid=22

Duitsland wil anti-islam partij PEGIDA tot terreurbeweging bestempelen
Duitse overheid neemt woningen in beslag voor opvang migranten, maar laat 335.000 –en snel groeiend
aantal- daklozen in de kou staan
Een van de duizenden daklozen in Berlijn, waar al 1 op de 3
kinderen in een arm bijstandsgezin opgroeit (5). Voor hen geen
gratis woonruimte, geen gratis voedsel, geen gratis internet, geen
automatische uitkering en geen gratis opleiding of baan.
Met het toelaten van alleen al dit jaar 1,5 miljoen moslims -5 x
zoveel dan nog maar een paar maanden geleden werd verwachtonderstreept bondskanselier Angela Merkel dat ze met haar
beruchte ‘de islam hoort bij Duitsland’ bepaald geen grapje maakte
en eigenlijk ‘Duitsland hoort bij de islam’ bedoelde. Nu de Duitse
autoriteiten serieus onderzoeken of de anti-islamisering volksbeweging en politieke partij in spé PEGIDA tot
een terreurbeweging kan worden bestempeld en vervolgens verboden kan worden, wordt steeds duidelijker
dat de gevestigde orde de oorlog heeft verklaard aan alle autochtone Europeanen die vinden dat hun landen
vrij, democratisch en welvarend moeten blijven, en de massale immigratie van moslims daarom moet
worden gestopt.
Vorige week besloot de officier van Justitie in Dresden al om PEGIDA medeoprichter Lutz Bachmann aan te
klagen voor volksophitsing omdat hij migranten ‘schoften’ en ‘beesten’ zou hebben genoemd. (2)
Het ministerie van de bondsstaat Beieren bevestigt dat er ook een officieel onderzoek is gestart tegen een
55 jarig bestuurslid van PEGIDA in München om te zien of hij beschuldigd kan worden van het oprichten van
een terreurbeweging. Ook de vicevoorzitter, afkomstig uit de kring rond de partij ‘Die Freiheit’, zou onder
‘verdenking’ staan. (1)
De echte reden is waarschijnlijk dat PEGIDA plannen heeft om een politieke partij te worden (3) die, gezien
de toenemende weerstand in Duitsland tegen Merkel massale moslim immigratie, een grote bedreiging kan
worden voor de heersende christen- en sociaaldemocratische pro-islam regering in Berlijn.
Honderdduizenden daklozen en armen in de kou
Terwijl in tal van steden woningen en andere gebouwen in beslag worden genomen voor de opvang van
migranten (6)(7)(9) zijn er in Duitsland 335.000 daklozen waar helemaal niets voor wordt gedaan. Sterker
nog: een paar weken geleden werden in Ludwigshafen daklozen die al tientallen jaren met toestemming in
noodwoningen verbleven uitgezet om plaats te maken voor asielzoekers (10).
Het aantal daklozen groeit snel bij onze Oosterburen. In 2018 zal hun aantal naar verwachting 540.000
bedragen (4), maar waarschijnlijk nog veel hoger omdat alle opvangcentra overvol zitten met bijna uitsluitend
goed geklede en van de modernste smartphones (8) voorziene moslim migranten.
Tegelijkertijd neemt de armoede in Duitsland schrikbarend toe. In Berlijn leven al 727.600 mensen onder de
armoedegrens, maar liefst 21,4% van de bevolking. 1 op de 3 kinderen groeit in de Duitse hoofdstad op in
een bijstandsgezin. In Bremen bedraagt het aandeel armen zelfs 24,6%. (5)
(1) MM News, (2) MM News, (3) MDR Sachsen, (4) BZ Berlin, (5) BZ Berlin, (6) YouTube (Aktionsbündnis
gelberschein.net), (7) Focus, (8) Quer-Denken.tv, (9) MM News, (10) YouTube (Mainz Report)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Duitsland-wil-anti-islam-partij-PEGIDA-tot-terreurbewegingbestempelen
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Erdogan wil migrantenaanval op EU pas stoppen als hij de Koerden mag vernietigen
De Turkse president Erdogan en EU-Commissie president Juncker
hebben gemeen dat ze zich doorgaans totaal niets aantrekken van
wat hun eigen onderdanen willen.
De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de miljarden die
de EU hem heeft aangeboden om de massa’s vluchtelingen die hij
op Europa afstuurt in Turkije te houden afgewezen. De reden: hij wil
eerst toestemming van de EU om oorlog tegen de Koerden te
voeren en hen te vernietigen. Ook hierin blijkt de bedrieglijke aard
van de Turkse moslimpresident, maar de Westerse politiek weigert nog steeds hier zijn ogen voor te openen,
mede omdat de EU diep verdeeld is en feitelijk niet meer in staat is zichzelf te verdedigen. En daar maakt
Erdogan nu even handig als schaamteloos misbruik van.
Gisteren werd in Brussel vergeefs geprobeerd om Erdogan zover te krijgen zijn moslim-migrantenaanval op
de EU te verminderen. Daarvoor bood de EU hem miljarden belastinggeld aan, vrij naar eigen inzicht te
besteden, dus zonder ook maar enige controle waar het geld werkelijk aan zou worden uitgegeven.
De geschiedenis leert dat van deze miljarden nauwelijks iets bij de echte hulpbehoevenden terecht zou
komen. Erdogan wil sowieso veel meer: hij eist dat de EU hem officieel toestemming geeft om de Koerden
militair te vernietigen.
Koerden al maanden met NAVO-instemming gebombardeerd
Nu worden de Koerden al maanden gebombardeerd door de Turkse luchtmacht, en werkt het Turkse leger
nauw samen met de islamitische terreurbeweging Al-Nusra (Al-Qaeda in Syrië). Ook ISIS is een pion in het
schaakspel van Erdogan, die zijn zinnen heeft gezet op Syrië en de in Turkije getrainde jihadisten daarom
gebruikt om Assad ten val te brengen.
Hoeveel burgerslachtoffers Erdogan met zijn politiek heeft veroorzaakt wordt niet bekend gemaakt. Zijn
NAVO-partners doen er in ieder geval het zwijgen toe en bedekken Erdogans oorlog tegen de Koerden met
de ‘mantel der liefde’. Kritiek op Erdogan –die ook zijn eigen land op de rand van een burgeroorlog heeft
gebracht- wordt zowel in Turkije zelf als in NAVO kringen niet getolereerd.
Turkije wil openlijke steun Europa voor oorlog tegen Koerden
Erdogan eist echter dat Europa niet langer zwijgt, maar volmondig achter zijn oorlog gaat staan. Hij zei het
‘treurig’ te vinden dat sommige landen de Koerdische afscheidingsbeweging PKK niet als een
terreurorganisatie beschouwen. Dat Erdogan zelf de Palestijnse terreurorganisatie Hamas ook niet als
terroristengroep behandelt maar al jaren een veilige haven biedt in Turkije, kwam natuurlijk geen moment ter
sprake.
Volgens Erdogan mag het feit dat de Koerden een van de belangrijkste krachten tegen ISIS zijn geen reden
zijn om hen dan maar hun gang te laten gaan. In werkelijkheid ziet Erdogan de Koerden juist vanwege hun
strijd tegen ISIS als een grote bedreiging voor zijn neo-Ottomaanse imperialistische veroveringsplannen met
Syrië en daarna het hele Midden Oosten.
Erdogan maakt misbruik van wankelende EU
Dat de EU nauwelijks iets tegen Erdogan wist in te brengen –de president kon het zich zelfs veroorloven de
miljarden die hem werden aangeboden af te wijzen- komt omdat de komst van miljoenen moslim migranten
de positie van Europa in de afgelopen weken dramatisch heeft verzwakt. Zo wil Oost Europa pertinent geen
migranten meer opnemen, maar wil West Europa juist een ruimhartig toelatingsbeleid blijven voeren. De EU
is intern diep verdeeld en wankelt. Erdogan ruikt dat en probeert daar maximaal misbruik van te maken.
Waar hij overigens gelijk in had was dat de EU zijn eigen buitengrenzen beter moet bewaken. Dat is nu juist
een van de grootste problemen: Brussel wil dat helemaal niet. Volgens de EU grens’bewaking’ Frontex zijn
er van januari tot eind september 630.000 illegale migranten bij de buitengrenzen van de Unie geregistreerd,
slechts een deel van de totale migrantenstroom. Daarom hebben landen zoals Bulgarije en Hongarije zelf
het initiatief genomen om hun grenzen met tientallen kilometers lange hekwerken af te grendelen.
Addertje onder het gras: visum vrijheid
Dan is er nog een ander addertje onder het gras: de miljarden die de EU wil geven voor zes opvangcentra
en zowel de verzorging als inburgering van miljoenen moslim asielzoekers in Turkije kunnen ertoe leiden dat
de visumplicht voor Turkse burgers die naar de EU willen verdwijnt. Dat zal er alleen maar toe leiden dat de
migrantenstroom naar Europa in de toekomst nog veel groter wordt.
Xander
(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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"Wanneer 1 miljoen vluchtelingen er 7 miljoen worden na gezinshereniging"
Door: Karen Van Eyken - 7/10/15 - 16u04 Bron: Bild, Focus Online © epa.
Duitsland Op dit moment bereiken vele jonge mannelijke vluchtelingen Europa en in het bijzonder Duitsland.
Velen onder hen zullen nadien proberen om de rest van hun familie
te laten overkomen in het kader van gezinshereniging. Bild kon de
hand leggen op een vertrouwelijk overheidsrapport waarin de
autoriteiten waarschuwen dat 1 miljoen vluchtelingen er op die
manier 7 miljoen kunnen worden.
De prognoses zijn alarmerend, meldde Bild een paar dagen geleden
op basis van nieuwe schattingen in het rapport van een niet nader
genoemde overheidsdienst. Duitsland verwacht tussen nu en het
eind van het jaar nog eens 920.000 bijkomende vluchtelingen of
zo'n 10.000 asielzoekers per dag. Dit betekent dus dat de
vluchtelingenstroom op hetzelfde peil zal blijven en dus niet afneemt
tijdens de wintermaanden zoals eerder gesteld.
1,5 miljoen
Dit aantal wordt door minister Lorenz Caffier van de deelstaat
Mecklenburg-Volpommern bevestigd in een interview met Welt am
Sonntag. Hij verwacht dat dit jaar tussen de 1,2 tot 1,5 miljoen
vluchtelingen naar Duitsland komen en dus geen 800.000 zoals
eerder berekend.
Vele vluchtelingen zullen proberen om ook de rest van hun familie
naar Europa te halen. Volgens berekeningen kan dit voor het laatste
kwartaal alleen al neerkomen op 7,36 miljoen asielzoekers extra in
het kader van gezinshereniging.
Familiestructuren
"Op basis van de bestaande familiestructuren in het Midden-Oosten
moet er van uitgegaan worden dat elke erkende vluchteling vier tot
acht familieleden kan laten overkomen", klinkt het. Ook Manuela
Schwesig, minister van gezinsaangelegenheden, houdt er rekening
mee dat "zeer vele vrouwen en kinderen zullen volgen".
Voorzichtig met prognoses
Ook Focus Online gaat vandaag dieper in op de materie. Jochen
Oltmer, een professor gespecialiseerd in migratie aan de universiteit
van Osnabrück, verklaart dat er toch voorzichtig dient
omgesprongen te worden met dergelijke prognoses. "Op dit moment
is alles nog onduidelijk en kan je niets met zekerheid zeggen", aldus
Oltmer. "Alles zal afhangen van het feit hoeveel vluchtelingen
daadwerkelijk in Duitsland zullen blijven."
"Ook het huidige profiel van de asielzoekers levert geen duidelijke
cijfers op voor wat we in de toekomst mogen verwachten", meent de
professor. "Er zitten namelijk ook kinderen tussen en jonge mannen
die niet getrouwd zijn. Bovendien willen niet alle mensen die asiel aanvragen in Duitsland, hier ook blijven.
Dat leert in elk geval de geschiedenis."
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2481839/2015/10/07/Wanneer-1-miljoen-vluchtelingener-7-miljoen-worden-na-gezinshereniging.dhtml
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Benjamin Fulford: "Bloedmaan gebeurtenissen blijken theateropvoering te zijn van het Vaticaan en
de Rothschilds"
Donderdag 1 oktober 2015, 00:00 uur
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als
vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep
ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel
van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media
bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen
en de geheime genootschappen.
- 29 september 2015 "Hoewel het grote Vaticaan/Rothschild liefdesfeest bij de Verenigde Naties door gaat zelfs op het moment
dat deze wekelijkse uitgave uit komt, is het al duidelijk dat de gehoopte aanzienlijke veranderingen in de
manier waarop we deze planeet runnen, niet gerealiseerd zijn. Wat we in plaats daarvan zagen was een
theateropvoering, het opnieuw openen van oude wonden en vage beloftes om goede dingen te doen tegen
2030. De grootste belediging aan de intelligentie van de mensen in de wereld was Chinees President Xi
Jinping’s belofte om $1 biljoen per jaar uit te geven aan de bestrijding van armoede. Op een globale schaal
is dit minder dan kippenvoer en komt neer op zo ongeveer 0,0003 cent per dag voor de armste mensen in
de wereld. Toen was er de overeenkomst aangekondigd door zo vele landen, inclusief China, de Verenigde
Staten en Rusland, om actie te ondernemen tegen “globale opwarming.” Dit maakte het duidelijk dat de
“globale opwarmende” Rothschild factie het overwicht had en dat de eeuwigdurende “oorlog tegen terreur”
Bush/Netanyahu/Neocon factie de cabal strijd om de macht aan het verliezen was.
Een ander teken dat de Bush/Neocon/Netanyahu Zionazi factie aan het verliezen is, was het feit dat
Bush/Netanyahu bondgenoten als VS Huisspreker John Boehner en “ISIS despoot” Generaal John Allen
beiden vorige week werden gedwongen om ontslag te nemen. Boehner werd verteld door Paus Francis om
ontslag te nemen omdat hij in maart de reis van oorlogscrimineel Benjamin Netanyahu met als doel het
Congres toe te spreken heeft gesponsord, zeggen bronnen bij de CIA. Generaal Allen werd gedwongen
ontslag te nemen omdat hij “sabotage van geheime informatie bekokstoofde,” en ISIS ondersteunde met
luchtaanvallen, volgens bronnen bij het Pentagon.
De White Dragon factie ondersteunt de verwijdering van deze individuen maar gelooft dat het militaire
industriële complex meer en veel groter, krachtdadigere actie moet ondernemen ten behoeve van de
bevolking van de planeet. Marine generaal Joseph Dunford werd vorige week ingezworen als top militair
leider en er wordt van hem verwacht dat hij de WDS een grote duw geeft bij zijn pogingen om het financiële
systeem te controleren, en aldus de toekomst van de wereld, van inteelt families en deze teruggeven aan
het volk. Als het nieuwe leiderschap in het Pentagon actie onderneemt tegen de Federale Reserve Raad
criminelen, kunnen ze $300,000 aan gestolen fondsen teruggeven aan iedere man, vrouw en kind in de VS
en dan hebben ze ook nog genoeg voor de rest van de wereld. De WDS zal met plezier uitleggen hoe dit
gedaan kan worden. Niettemin voor nu, gaan de meest zichtbare en dramatische veranderingen in het
Midden Oosten door waar Israel bevrijdt wordt van de Zionazi fascistische controle
Vorige week gingen oorlogsmisdadiger en Israëlisch leider Benyamin Netanyahu en een delegatie van
generaals naar Rusland om bescherming en geruststellingen te zoeken. De Israëliërs werden “behandeld als
de schurken die ze zijn,” volgens bronnen bij het Pentagon. De Israëliërs werd gezegd dat een groot deel
van de bevolking van Israel van origine Russisch was en dat er geen gevaar zou zijn voor de inwoners van
Israel in het geval dat de Zionazis werden omvergeworpen. Echter, “toen Poetin Bibi (Netanyahu) vertelde
dat Syrië geen tweede front kan openen tegen Israel bedoelde hij dat Rusland, China, Iran en Hezbollah dit
zullen doen,” Pentagon bronnen die bekend waren met de ontmoetingen vertelden dit.
Er komen steeds meer tekenen dat het spel uit is voor het Nazionistische nachtmerrie regiem in dat land.
China, bijvoorbeeld, is zich nu volledig bewust dat het een instrument was van het Netanyahu regiem wie het
kleine nucleaire wapen in Tianjin liet ontploffen in augustus. Om die reden zijn nu een Chinese vloot en
Chinese troepen onderweg naar Syrië. Hezbollah is nu ook bevoorraad met 75 tanks die ze kunnen inzetten
tegen het satanische regiem in Israel. Er is ook een gezamenlijke internationale poging onderweg om Israëls
vloot van nucleair bewapende onderzeeërs op te jagen en te vernietigen. De Franse Mistral helikopter
vliegdekschepen die verondersteld werden naar Rusland te worden gezonden gaan nu naar Egypte waar ze
door de Russen van het nodige worden voorzien en zich voegen bij de Russische vloot in acties tegen de
Israëlische onderzeeërs, zeggen de bronnen bij het Pentagon. Verder, verkopen de Egyptenaren deze
schepen misschien uiteindelijk toch aan de Russen.
Er wordt ook een hoop druk uitgeoefend op Duitsland om hen te dwingen te stoppen met de bevoorrading
van nog meer onderzeeërs aan het Zionazi regiem, zeggen de bronnen. Bijvoorbeeld, wanneer de
Egyptische president Sisi een ontmoeting had met de Duitse Kanselier Angela Merkel op 25 september
stemde hij in met VS en Russische verzoeken om de levering van onderzeeërs aan Israel te stoppen. Hij
informeerde haar ook dat Egypte en Syrië er over dachten zich aan te sluiten bij de Shanghai Cooperation
Organization.
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De Duitsers overwegen ook serieus om de NATO te verlaten en zich aan te sluiten bij de SCO, volgens
bronnen bij de Duitse Tweede Reich factie. Duitsland werd kortgeleden onder een hoop druk gezet omdat
het zijn grenzen afsloot voor de ingehuurde “Syrische vluchtelingen” die naar hun land werden gestuurd. Dat
is de werkelijke reden waarom Volkswagen plotseling werd aangevallen voor het “vervalsen van cijfers van
CO2 uitstoot,” volgens Duitse bronnen. Andere Duitse autofabrikanten verwachten nu ook geraakt te worden
door soortgelijke claims, zeggen ze. Het enige resultaat is dat Duitse industriëlen zich losmaken en hun
vastberadenheid versterken om opnieuw werkelijke onafhankelijkheid te bereiken, vervolgen ze.
De Duitsers bereiden zich in feite voor om hun banken te nationaliseren en de Duitse Mark opnieuw in te
voeren als reactie op een verwachte opkomende implosie van de Deutschebank, zeggen de bronnen. Dit zal
natuurlijk een snel einde van de Euro betekenen.
Het einde van de Euro, zou natuurlijk opnieuw vraagtekens zetten bij de levensvatbaarheid van de VS dollar
en de Federale Reserve Raad. Er was een hoop speculatie over wanneer Fed voorzitster Janet Yellen haar
stem bleef verliezen tijdens een toespraak vorige week en medische aandacht nodig had, dit was omdat ze
emotioneel verontrust was over op handen zijnde aankondigingen gerelateerd aan de Fed. Aan dit front,
gaan verschillende bronnen door met het bevestigen van de VS dollar en de Federale Reserve Raad krijgt
een nieuw bestuur.
Het is niet duidelijk wat er precies aangekondigd zal worden maar, het einde van het jaar van de
gezamenlijke regering van de VS valt op woensdag 30 september. De regering van de VS heeft zijn boeken
kloppend gemaakt door de schuld sinds 15 maart op precies $25 miljoen, onder de wettelijke limiet, te
bevriezen. Als, zoals verwacht, de regering van de VS niet in staat is om de op 30 september verschuldigde
betalingen te doen, krijgt het nog tot 17 oktober om met het geld over de brug te komen. Dat is waarom we
een hoop serieuze paardenhandel voor de boeg hebben de komende weken.
Publieke verklaringen vorige week gedaan door de Paus, VS President Obama en Chinese President Xi
Jinping maken enkele van de condities duidelijk die de VS tegemoet ziet wanneer ze een faillissement willen
vermijden. Ze zijn het er allemaal over eens dat China een grotere stem moet hebben in het IMF en de Yuan
moet verbinden aan de VS dollar.
Het feit dat JP Morgan, Citibank en Goldman Sachs niet werden uitgenodigd bij het staatsdiner voor de
Chinese President Xi Jinping maakt het ook duidelijk dat de VS factie achter de Federale Reserve Raad
verwijderd moet worden als voorwaarde voor meer Chinese financiering.
De vorige week gedane publieke aankondigingen door de VS en China maken het ook zeker dat er een
poging onderweg is om systematisch en onontkoombaar de VS op verschillende niveaus te verbinden met
Chinese economieën, militaire strijdkrachten en regeringen. Dit omvat een belofte gedaan door de regering
van de VS om 1 miljoen kinderen uit de VS Mandarijn Chinees te leren voor 2020. De Chinezen vragen ook
om meer toegang tot de high tech van de VS in ruil voor voortgaande financiële ondersteuning van de
regering van de VS. Hoewel, beslissingen over besprekingen over verdere Chinese investeringen in de
werkelijke economie van de VS werden niet genomen, wat er op wijst dat een machtsstrijd zich voortzet.
Er waren ook aanwijzingen dat de machtsstrijd binnen het etablissement van Washington D.C. niet voorbij is.
Het Pentagon oefent druk uit op Secretaris van Defensie Ashton Carter voor een ontmoeting en verzoening
met Russisch minister van Defensie Sergey Shoigu. Dit werd verondersteld te gebeuren na een vergadering
tussen Poetin en Obama op de 28e. Tijdens deze vergadering en tijdens zijn VS toespraak herhaalde
Obama Zionazi leugens over de Oekraïne, Syrië, Libië en ISIS, het duidelijk makend dat hij voorrang geeft
aan de leugens en orders die hem door de Rothschilds zijn gegeven op druk van het Pentagon voor een
VS/Russische militair verbond tegen Israël en China.
Terugkerend naar de VN, is er nog steeds hoop dat de totale ontmoeting niet wordt afgeschreven als een
festival van leeghoofdig gepraat. Alle topleiders van de wereld die daar spreken zijn het eens over de
noodzaak van een grootse actie tegen wereldwijde vernietiging van het milieu en armoede.
http://www.zengardner.com/india-wont-suppress-tewaris-free-energy-generator/
Velen zijn het ook eens over de noodzaak voor de ontwikkeling van nieuwe energie technologie.
Bijvoorbeeld, Poetin zei in zijn toespraak: “We moeten ons richten op de introductie van fundamentele en
nieuwe technologieën,” hopelijk bedoelend de Russische introductie van Tesla en andere onderdrukte
energie technologie. De Eerste Minister van India, Narendra Modi, zei op zijn beurt: ”onze nationale plannen
zijn ambitieus en vastberaden, nieuwe capaciteit van 175 GW aan herwinbare energie over de volgende
zeven jaar, zuinigere energie, een belasting op kolen, een enorm herbebossingsprogramma, hervormen van
ons transport en de reiniging van onze steden en rivieren.” Er zijn ook niet bevestigde berichten dat India de
onderdrukte energie technologie loslaat. De plannen aangekondigd door de verschillende wereldleiders bij
de VN zouden ongeveer $3 biljoen per jaar kosten om uit te voeren wanneer ze serieus waren over het
veranderen van deze planeet. Zoals de spreekwoorden zeggen: ”geld spreekt en praatjes vullen geen
gaatjes.” De grote onbeantwoorde vraag blijft: “zal het nieuwe financiële systeem en het vrijgeven van
biljoenen dollars binnenkort worden aangekondigd?” Als dat niet gebeurt, zal er een revolutie beginnen aan
de top van de piramide, volgens de gnostische illuminatie."
Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Lia.
http://brekendnieuws.nl/01-10-15-benjamin-fulford.html
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'Koninklijke familie heet helemaal geen Van Oranje'
Donderdag 30 april 2015
Hoewel de vrije Koningsdag door veel mensen gewaardeerd wordt,
vooral als hij op maandag valt en de zon schijnt zoals dit jaar, is de
geschiedenis van de 'koninklijke' familie doordrenkt met vreemde
zaken. Voor het eerste discutabele feit hoeven we niet ver te zoeken:
de achternaam. Heten die mensen echt "Van Oranje"? Allround
wetenschapper Johan Oldenkamp zet de feiten op een rijtje.
"Heb jij je wel eens verdiept in de echte geschiedenis van de parasietenfamilie die meent de bewoners van
de lage landen te mogen uitzuigen? Ik heb hier al wel vaker over geschreven (link), maar na het zien van al
die vlaggen en oranjegeklede mensen kan ik niet anders dan dit nog maar weer een keer te delen via deze
nieuwsbrief. Begrijp me goed, ik heb het hier niet zozeer over die uitzuigende parasietenfamilie maar vooral
over de bevolking die het toestaat door deze parasietenfamilie uitgezogen te worden. Speciaal voor hen
volgt hier een kort genealogisch overzicht: Deze parasietenfamilie beweert van Oranje te zijn, maar dat is
niet het geval. De Duitse familie genaamd ‘Nassau-Oranien’ hield op te bestaan na de dood van Wilhelm III
von Oranien in 1702. Hij speelde naast Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelre en Overijssel (dus
vijf provinciën) ook de Koning van Engeland, Schotland en Ierland.
Na de dood van deze laatste “Van Oranje” werd Johann Wilhelm Friso von Nassau-Diez stadhouder van
Friesland, totdat hij in 1711 verdronk in het Hollandsch Diep. Sinds deze Johann werd “Van Oranje” opeens
gebruikt als een titel, om zo net te doen alsof het om een authentieke familienaam zou gaan.
Vervolgens werd diens zoon, Willem Karel Hendrik Friso von Nassau-Diez (geboren in Leeuwarden), de
stadhouder van de (Zeven) Verenigde Provinciën. Toen deze Willem IV in 1751 stierf was diens opvolger,
William Batavus von Nassau-Diez (geboren in Den Haag), nog maar 3 jaar oud. In 1766, na vier
verschillende regentessen, werd deze Willem V stadhouder op 18-jarige leeftijd.
Daar weer de opvolger van was Willem Frederik von Nassau-Diez (1772 – 1843). In 1815 riep deze Willem
VI zichzelf uit tot Koning der Nederlanden, en noemde zichzelf Willem I. Blijkbaar is het voor deze Von
Nassau’s te moeilijk om op twee handen te tellen. Het zelfverzonnen ‘Wilhelmus van Nassouwe’ zou
betrekking moeten hebben op deze Wilhelm von Nassau-Diez.
Vervolgens kwam Willem Frederik George Lodewijk von Nassau-Diez (1792 – 1849), alias Willem II, gevolgd
door Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk von Nassau-Diez (1817 – 1890), alias Willem III. Hoewel deze
Willem de Derde (die dus eigenlijk Willem de Achtste was) vader werd van drie zonen, stierven al zijn
nakomelingen voor hem. In 1877 stierf ook hun moeder, Sophie Friederike Mathilde von Württemberg, die
de nicht was van haar echtgenote. Twee jaar later, in 1879, trouwde de 61-jarige Willem III met de 20-jarige
Emma von Waldeck und Pyrmont (1858 – 1934) in de geboorteplaats van Emma, namelijk Bad Arolsen, in
de Duitse deelstaat Hessen. Vanwege zijn seksverslaving had Willem III, beter bekend als Koning Gorilla,
daarvoor al syfilis opgelopen, waardoor hij onvruchtbaar was geworden. Daarmee kwam ook de familie Von
Nassau (in de Nederlanden) tot een einde.
Omdat de machtskliek rond deze parasietenfamilie hun positie niet wilde kwijtraken is Emma nog in
datzelfde jaar bevrucht door de 33-jarige Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz (1846 - 1916) of de 35jarige Joan Roël (1844 – 1914). Beide mogelijkheden worden ondersteund door de feiten uit het boek ‘De
nachtwaker; het koningscomplot’ van Thomas Ross, pseudoniem van Willem Pieter Hogendoorn (1944). Dit
boek is in april 2013 uitgebracht. Ik neem maar even aan dat De Ranitz de werkelijke bevruchter is geweest.
Vervolgens werd Wilhelmina Helena Pauline Maria de Ranitz geboren in 1880. Ze trouwde met een Duitser:
Heinrich Wladimir Albrecht Ernst von Mecklenburg-Schwerin (1876 – 1934). In 1909 kregen ze een dochter:
Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina von Mecklenburg-Schwerin (1909 – 2004).
Vervolgens trouwde ook Juliana von Mecklenburg-Schwerin weer met een Duitser: Bernhard Leopold
Friedrich Eberhard Julius Kurt Karl Gottfried Peter zur Lippe-Biesterfeld (1911 – 2004). Hij was zonder twijfel
de meest amorele van al die zelfbenoemde parasieten, op de voet gevolgd door hun oudste dochter: Beatrix
Wilhelmina Armgard zur Lippe-Biesterfeld (1938).
En ook Beatrix zur Lippe-Biesterfeld trouwde weer met een Duitser:
Claus George Willem Otto Frederik Geert von Amsberg (1926 –
2002). Vervolgens trouwde hun oudste zoon met een Argentijnse.
Van Duitschen bloed zijn ze zeker, want ook deze Argentijnse heeft
Duitse voorouders. Kortom, wat er nu nog over is van deze
parasietenfamilie is absoluut niet ‘Van Oranje’, en zelfs niet eens
‘Van Nassau’. Ze zijn namelijk Von Amsberg. Hopelijk dringt dit
besef mede door deze nieuwsbrief tot steeds meer mensen door."
Bron: Pateo Nieuwsbrief
http://brekendnieuws.nl/30-04-15-koninklijke-familie-heet-geen-Van-Oranje.html
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President Poetin slaat VS en EU met waarheid om de oren
door Oliver Alexander op okt.05, 2015, onder Politiek
Poetin tegen de verzamelde wereldpers
Punt een, ik heb nooit gezegd dat ik de Verenigde Staten zie als
een dreiging voor onze nationale veiligheid.
President Obama, zoals gezegd, ziet Rusland als een dreiging,
maar ik voel niet hetzelfde over de VS.
Wat ik wel voel is, dat de politiek van degenen in de cirkel van
macht (als als ik die term mag gebruiken) in de VS incorrect is. Het
spreekt niet alleen onze nationale interesse tegen, het ondermijnt
ook elk vertrouwen dat we hadden in de Verenigde Staten, en op
die manier doet het eigenlijk ook de Verenigde Staten schade
toebrengen.
Ondermijnd vertrouwen, in de wetenschap dit van globale leiders, zowel politiek als financieel, afkomt
Ik kan stil blijven over veel dingen, maar vooraf bepaalde eenzijdige acties, in een oneindige zoektocht naar
de volgende “alliantie” en coalities, is geen methode die op zoek is naar overleg om tot een wederzijds
akkoord en begrip te komen.
Dat zijn eenzijdige acties. Ze worden constant uitgevoerd en leiden tot crisis. Ik heb dit eerder gezegd.
Een ander dreigement wat President Obama noemde was ISIS.
Wie op aarde bewapende hen? Wie bewapende de Syriërs die vechten tegen Assad? Wie creëerde het
benodigde politieke/informationele klimaat wat deze situatie faciliteerde? Wie oefende druk uit om een
zending wapens naar de regio te sturen?
Begrijp je dan werkelijk niets over wie aan het vechten is in Syrië?
Het zijn voornamelijk huursoldaten. Ze worden betaald begrijp je? Huursoldaten vechten voor die kant die
het meeste betaalt. Dus ze bewapenen hen en betalen hen een bepaald bedrag. Ik weet zelfs wat deze
bedragen zijn. Dus ze vechten en ze hebben wapens, maar aan het eind kun je hen natuurlijk niet zo ver
krijgen om de wapens terug te geven. Dan ontdekken ze dat elders een beetje meer betaald wordt en gaan
ze daar vechten. En bezetten de olievelden waar dan ook; in Irak, in Syrië. Ze beginnen met het winnen van
olie en deze olie wordt door iemand gekocht. Waar zijn de sancties voor de partijen die deze olie kopen?
Geloof je werkelijk dat de VS niet weet wie het koopt? Zijn het niet hun geallieerden die olie kopen van ISIS?
Denk je niet dat de VS de kracht heeft om hun geallieerden te beïnvloeden? Of is het punt dat ze hun
invloed daadwerkelijk niet wensen te gebruiken tegen hen?
Dan rijst de vraag: “Waarom ISIS bombarderen?”
In de regio’s waar ze beginnen met het winnen van olie en huursoldaten méér betalen, in die regio’s hebben
de rebellen van het ‘geciviliseerde’ Syrische oppositieleger, zich onmiddellijk aangesloten bij ISIS omdat ze
meer betaalden.
Ik beschouw dit absoluut als onprofessionele politiek. Het is niet gegrond op feiten in de echte wereld. Ze
zeggen: “We moeten geciviliseerde, democratische oppositie in Syrië ondersteunen.” En dus worden ze
ondersteund en bewapend, maar morgen sluiten ze zich aan bij ISIS.
Kunnen ze niet een stap vooruitdenken? Wij staan niet voor deze manier van politiek bedrijven door de VS.
We beschouwen dit als verkeerd. Het beschadigt alle partijen, inbegrepen jullie (VS). Als het aankomt op
beschouwing van onze nationale belangen zou ik heel graag willen dat mensen zoals u (VS-journalisten die
de vragen stelden) op een dag uw overheid aansturen. Misschien kunnen we dan op de een of andere
manier de situatie keren. Als dat niet gebeurt, wil ik op zijn minst vragen om mijn berichten bij uw overheid te
bezorgen. Aan de President van de Verenigde Staten, de vicepresident en alle andere relevante personen.
Vertel hen dat we geen confrontatie willen, of er ook maar enigszins naar op zoek zijn.
Wanneer je onze nationale belangen begint te beschouwen in jullie acties, zal elke andere onenigheid die
we ook hebben zichzelf reguleren. Dit moet gebeuren, niet alleen erover praten. U moet de belangen van
anderen in beschouwing nemen, en u moet andere mensen respecteren. U kunt een ander niet “knijpen”, en
alleen de voordelen in beschouwing te nemen van wat u dan ook nodig heeft. In de economie, in uw militaire
activiteiten, in alles.
Kijk naar Irak! De situatie daar is verschrikkelijk. Kijk naar Libië, en wat jullie daar hebben gedaan, waardoor
uw ambassadeur werd vermoord. Waren wij het die dat deden? Jullie hebben er zelfs een Security Council
besluit voor genomen om een vliegverbod boven Libië in te stellen. Waarvoor? Het besluit was genomen
zodat Gaddafi’s luchtmacht geen vluchten meer konden uitvoeren om de rebellen te bombarderen. Dat was
niet de slimste beslissing. Maar oké…
Maar wat deden jullie zelf toen? Jullie begonnen het territorium van Libië te bombarderen. Dat is duidelijk
een contravent van de Security Council resolutie. Het is zelfs ronduit agressie tegen een staat. Waren wij het
die dat deden?
Nee, jullie deden dat met blote handen en het eindigde met de moord op jullie ambassadeur. Wiens schuld
is het? Het is jullie schuld! Is het een goed resultaat dat jullie ambassadeur werd vermoord? Het is eigenlijk
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een verschrikkelijke catastrofe. Maar kijk niet om je heen om iemand anders er de schuld van te geven als jij
het bent die de vergissing heeft gemaakt. Je moet het tegenovergestelde doen; Stijg boven het oneindige
verlangen om te domineren uit. U moet stoppen met acteren vanuit imperialistische ambities. Vergiftig niet
het bewustzijn van miljoenen mensen; alsof er geen andere manier is dan imperialistische politiek.
We zullen onze relatie met de VS nooit vergeten toen we hen steunden in de Oorlog van onafhankelijkheid.
We zullen nooit vergeten dat we samen hebben gewerkt als geallieerden in beide wereldoorlogen. Ik
persoonlijk geloof dat het geostrategische belang van Rusland en de VS in essentie hetzelfde is. We moeten
ons focussen op deze verwevenheid.
https://youtu.be/Ykb5sxTl1Rw
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/10/president-poetin-slaat-vs-en-eu-met-waarheid-om-deoren/#.VhT3Cvkc6Uk

Criminele bendes proberen nucleair materiaal te verkopen aan IS
07-10-15 - Bron: The Telegraph 1©THINKSTOCK
De autoriteiten in het Oost-Europese land Moldavië werken samen
met de FBI om te vermijden dat nucleair materiaal in handen valt
van extremisten in het Midden-Oosten en Afrika.
Criminele bendes met connecties in Rusland runnen een bloeiende
handel in nucleair materiaal op de Oost-Europese zwarte markt.
Daarbij gaan ze vaak expliciet op zoek naar klanten bij
extremistische groeperingen in het Midden-Oosten, zoals
Islamitische Staat.
Vier gevallen onderschept
De Moldavische overheid heeft samen met de FBI al vier pogingen tot verkoop van de extreem gevaarlijke
goederen kunnen stoppen. Het laatst gekende voorval vond plaats in februari 2015, toen een smokkelaar
genoeg radioactief cesium aanbood om een hele stadsbuurt te besmetten. Hij was daarvoor specifiek op
zoek naar een koper van IS.
Het ergste geval tot nu toe vond plaats in 2011, toen een man die verklaarde een hekel te hebben aan de
Verenigde Staten, probeerde om zuiver uranium (geschikt voor de bouw van een kernbom) te verkopen aan
een Soedanees. Via afluisterapparatuur konden de agenten hem horen zeggen: "Ik wil echt een islamitische
koper, want zij zullen de Amerikanen bombarderen". Het ging om een Rus die vermoedelijk een hoge functie
bekleedde bij de KGB, de Russische geheime dienst. De blauwdrukken voor de bouw van de atoombom
werden door de politie aangetroffen in de woning van een tussenpersoon. Het brein achter de operatie kon
echter ontkomen.
Nog geen kopstukken opgepakt
De bestrijding van de nucleaire zwendel verloopt moeizaam. Hoofdverdachten ontsnappen, bendeleiders
blijven uit het vizier en de gearresteerden zijn na verrassend korte gevangenisstraffen weer op vrije voeten.
Een voornaam probleem in de bestrijding van deze handel is dat de autoriteiten verdachten meestal in de
beginfase van de deal arresteerden, waardoor de breinen achter de operatie konden ontsnappen met hun
smokkelwaar. De huidige conflicten tussen Rusland en het Westen, onder andere over de bestrijding van IS
in Syrië, maakt het volgens de Moldaviërs nog moeilijker om te weten te komen of smokkelaars al dan niet
Russisch radioactief materiaal het land uit smokkelen. Rusland beschikt immers over een grote voorraad
nucleaire producten.
"We kunnen meer van deze gevallen verwachten", aldus Constantin Malic, een Moldavische politieagent die
bij alle vier onderzoeken betrokken was. "Zolang de smokkelaars denken dat ze geld kunnen verdienen
zonder opgepakt te worden, zullen ze het blijven doen".
IS droomt van massavernietigingswapens
"In het tijdperk van Islamitische Staat is het bijzonder beangstigend dat echte smokkelaars van radioactief
materiaal connecties leggen met echte kopers," zegt Matthew Bunn, een professor aan de universiteit van
Harvard die destijds in opdracht van president Bill Clinton een geheim onderzoek leidde naar de veiligheid
van Ruslands nucleair arsenaal.
IS steekt zijn ambities om gebruik te maken van massavernietigingswapens niet onder stoelen of banken.
Het is op dit ogenblik onduidelijk hoeveel radioactief materiaal er in omloop is op de zwarte markt. Of de
handelaars er al dan niet in geslaagd zijn om kopers voor hun dodelijke waren te vinden, is momenteel ook
niet geweten.
http://www.demorgen.be/buitenland/criminele-bendes-proberen-nucleair-materiaal-te-verkopen-aan-isa2481386/
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Turkije voortrekker Islamic State met vooruitzicht op herstel Ottomaanse Rijk
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 7 oktober 2015
Wist u dat Turkije in de door ISIS veroverde gebieden in Noord Syrië
pijpleidingen heeft gelegd om voor inmiddels 800 miljoen dollar aan
olie te stelen? Natuurlijk ga je als land niet zomaar zaken doen met
ISIS en er liggen ook niet zomaar een paar olieleidingen. Dat zegt
toch best veel over de relatie tussen Islamic State en Turkije vindt u
niet? Wist u inmiddels al dat Turkije het Ottomaanse Rijk wil
herstellen? En wist u dat het er alle schijn van heeft dat dit met
toestemming van het Westen gebeurt? De vraag die dan wellicht
rijst is: “Het Ottomaanse Rijk, wat is dat?” Het is mijns inziens nuttig
om hier iets meer van te weten, omdat u dan de huidige
machtsverhoudingen dan ook beter leert te begrijpen en ook de
spanningen tussen Rusland en Turkije gaat doorzien. Tijdens de opkomst van het Ottomaanse Rijk –
vernoemd naar de Ottomaanse dynastie, gesticht door de Oguz Turken – veroverden deze Oguz Turken
namelijk gebieden in het Byzantijnse Rijk die nu onder het huidige Rusland vallen.
Na de val van Constantinopel in 1453 beschouwden de Russische tsaren zich als de wettelijke opvolgers
van het Oost-Romeinse/Byzantijnse Rijk, onder meer wegens de dynastieke banden met de Byzantijnse
aristocratie, en als beschermers van de Orthodoxe Kerk. Ze beschouwden Moskou als het Derde Rome. In
de pre-Ottomaanse periode waren er al conflicten tussen de Turken en het Byzantijnse Rijk. Wikipedia
vertelt [citaat] Met de verovering van Constantinopel in 1453 en de val van het Oost-Romeinse of
Byzantijnse Rijk, kwam het Ottomaanse Rijk in een nieuwe fase. Latere militaire expedities leidden tot de
annexatie van Servië en de Peloponnesos in 1459, Bosnië en Herzegovina in 1464, Euboea in 1470 en het
noorden van Albanië in 1479. Het zuidelijk deel van de Krim werd geannexeerd in 1475 en het kanaat van
de Krim werd een Ottomaanse vazalstaat. Dit veroverde gebied zou samen met Anatolië tot in de
negentiende eeuw het kerngebied van het Ottomaanse Rijk blijven. Kijkend naar de geschiedenis zien we
dus al wat pijnpunten tussen de Turken en de Russen. De Krim is op dit moment in handen van Rusland,
maar was dus onder het Ottomaanse Rijk van de Turken, net als de Zwarte Zee, waar de Russische vloot nu
min of meer de baas is.
Het wordt inmiddels steeds duidelijker dat Turkije ISIS steunt. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de strijders
uit Europa, Azië, Rusland en Tsjetsjenië via Turkije de grens met Syrië over gesmokkeld worden (zie hier).
Ook blijkt het uit de eerder gehoorde geruchten van ISIS trainingskampen in Turkije (zie hier). Maar het
hierboven genoemde bericht dat Turkije olie uit de door ISIS veroverde gebieden in Noord Syrië onttrekt is
misschien nog wel het meest veelzeggend. Als je het allemaal even in bovenaanzicht beschouwd, kun je
gerust stellen dat Turkije een belangrijke rol speelt in het door NAVO gecontroleerde spel van het trainen,
bewapenen en financieren van ISIS strijders. Het Pentagon heeft zelfs al openlijk toegegeven Al Qaïda en Al
Nusra strijders in Syrië te steunen (zie hier). Dat deze groeperingen duidelijk verbonden zijn aan ISIS wordt
door de mainstream media gemaskeerd, maar de bewijzen zijn glashelder voor wie even moeite doet om te
zoeken. Kortom, we kunnen samengevat wel stellen dat de Westerse alliantie genaamd NAVO een
belangrijke rol aan Turkije toegekend heeft. Dat Rusland nu dus al een paar keer het Turkse luchtruim heeft
geschonden valt niet goed bij de turken. Rusland is inmiddels actief begonnen met aanvallen op ISIS
troepen en verleent openlijk steun aan president Assad in Syrië. Premier Erdogan van Turkije heeft al
geroepen dat een Russische aanval op Turkije een aanval op de NAVO is (zie hier) en zo zien we dus hoe
de stukken er op het grote schaakbord voorstaan.
In een toespraak ter gelegenheid van het einde van de islamitische ramadan in juli 2015 zei Turkse premier
Ahmet Davutoglu, ‘partner in crime’ van president Recep Tayyip Erdogan, dat Turkije in 2023 het
Ottomaanse Rijk zal herstellen. Die plannen kun je niet zo hoog van de toren blazen als je niet weet dat je
NAVO partners je rug dekken. Anders zouden er minstens een paar regeringsleiders een bezoekje afgelegd
hebben aan Turkije met de boodschap: “Hé jongens een beetje inbinden met die grootse plannen!” Het heeft
er dus alle schijn van dat Turkije deze worst van het herstel van het Ottomaanse Rijk voor haar neus
gehouden krijgt en degenen met die worst in de hand zijn de NAVO landen onder leiding van Amerika. Maar
misschien is het geen toeval dat dit gebeurt. Misschien moeten we het eens leggen naast bijvoorbeeld de
profetieën in zowel de Bijbel als de Koran. Ik durf er vergif op in te nemen dat alles volgens de scripts van de
profetieën verloopt en vermoed dat Israël en met name Jeruzalem weer een belangrijke rol spelen. Het zou
te ver gaan om daarover in dit artikel uit te wijden. Turkije krijgt waarschijnlijk een belangrijke rol in de
oplaaiende wereldoorlog en heeft duidelijk een belangrijke rol in de opkomst van dit ISIS huurlingenleger.
Natuurlijk speelt daarbij de ligging van Turkije een grote rol.
Bron linkvermeldingen: al-monitro.com, mobile.wnd.com, globalresearch.ca,theguardian.com, reuters.com,
shoebat.com
http://www.beyondthematrix.nl/2015/10/07/turkije-voortrekker-islamic-state-met-vooruitzicht-op-herstelottomaanse-rijk/
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Ruim 50 Saudische geestelijken roepen op tot oorlog tegen Syrië, Iran en Rusland
Turkije dreigt op Russische vliegtuigen te schieten – Bizar: Rusland treft geen enkel spoor aan van het door
het Westen gesteunde Free Syrian Army
Volgens de Russische Orthodox-christelijke Kerk voert Putin een
gerechtvaardigde heilige oorlog tegen de deels door het Westen
gesteunde islamitische terreurgroepen.
Meer dan 50 gezaghebbende moslimgeestelijken in Saudi Arabië,
het land dat samen met de VS en Turkije verantwoordelijk is voor
het ontstaan van ISIS en de bloederige burgeroorlog in Syrië,
roepen alle Soenitische moslimlanden op om samen de jihad –dus
een oorlog- te beginnen tegen de Syrische president en al zijn
bondgenoten. Kortom: tegen Rusland en Iran. Het is dan ook geen
toeval dat in de Bijbelse eindtijdprofetieën wordt gesproken van de vernietiging van het huidige Saudi Arabië
door Iran, dat voor dat doel al jaren werkt aan eigen kernwapens.
‘Dit is een echte oorlog tegen de Soenieten, hun landen en hun identiteiten,’ stellen de geestelijken in een
verklaring. Ze roepen de islamistische rebellen op om ‘mee te doen met de jihad tegen de vijand van Allah
en tegen jullie vijand. De moslims zullen jullie op iedere mogelijke manier steunen.’
Veel hypocrieter kan het niet, want het was uitgerekend Saudi Arabië dat de oorlog tegen de Syrische
president financierde en zelfs medeverantwoordelijk was voor het leveren van gifgas aan de door het
Westen en Turkije gesteunde rebellen, die dit doelbewust inzetten tegen burgers om daar vervolgens Assad
de schuld van te geven. Omdat de Russen in zeer korte tijd met doelgerichte luchtaanvallen meer succes
boeken tegen ISIS en andere islamitische terreurgroepen dan het Westen in 3 jaar, riepen de Saudi’s en de
Syrische moslimrebellen al snel op tot een no-flyzone boven Syrië. Het Kremlin wees dit vanzelfsprekend
van de hand.
Ook door het Westen gesteunde rebellen worden gebombardeerd
Amerikaanse officials hebben inmiddels bevestigd dat de Russische luchtmacht doelbewust ook de door de
CIA getrainde rebellengroepen aanvalt. Volgens de officials gaat het Kremlin daarmee rechtstreeks tegen
het beleid van president Obama in. De Russen zijn dermate effectief dat het in het huidige tempo
waarschijnlijk slechts enkele weken zal duren voordat alle anti-Assad groepen zijn platgebombardeerd. (2)
De VS beschuldigt Rusland er ook van een grondoorlog in Syrië te zijn begonnen. Ook dat is buitengewoon
hypocriet, want Rusland is de enige macht die op uitnodiging van de officiële Syrische regering militair
ingrijpt in het land. Amerika en zijn Europese en Arabische bondgenoten zijn juist de drijvende krachten
achter het ontstaan van de extreem wrede illegale islamitische terreuroorlog in en tegen Syrië, die al aan
220.000 mensen het leven heeft gekost. (3). Daarnaast ontdekten de Russen nog iets eigenaardigs: van het
Free Syrian Army, dat het Westen al jaren zou steunen, is geen spoor te bekennen, noch van andere
zogenaamd ‘gematigde’ rebellengroepen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft de
VS om uitleg gevraagd over het waar en wie van het FSA, dat hij als een ‘spookleger’ betitelde. De
Amerikanen kwamen daarop met de beschuldiging dat Rusland helemaal niet tegen ISIS vecht, maar
Frankrijk heeft inmiddels bevestigd dat dit wel degelijk het geval is (5).
Turken dreigen op Russische vliegtuigen te schieten
Ondertussen verwierp de NAVO de uitleg van Moskou dat het een vergissing was dat een Russisch
gevechtsvliegtuig in het Turkse luchtruim terechtkwam (1). De Turkse president Erdogan reageerde
woedend dat ‘een aanval op Turkije een aanval op de NAVO is’. Premier Davutoglu dreigde dat voortaan het
vuur zal worden geopend op ieder Russisch toestel dat nog een keer het Turkse luchtruim schendt.
Het moge duidelijk zijn dat als dat inderdaad gebeurt, dit naar alle waarschijnlijkheid maar één ding betekent:
oorlog.
‘Rusland zal niet aarzelen naar Turkije gevluchte terroristen aan te vallen’
Putin staat met zijn ingrijpen in Syrië de megalomane plannen van de Turken in de weg om het teloor
gegane Ottomaanse Rijk te herstellen. De Turken beweren ‘veilige havens’ voor de vluchtelingen in Syrië te
willen creëren, maar in realiteit zijn die enkel bedoeld om de tegen Assad vechtende terroristen te
beschermen. De Syrische analist Taleb Ibrahim bevestigde dat Al-Nusra strijders naar dorpen zijn gevlucht
die voor de helft in Syrië en voor de helft in Turkije liggen, en dat ‘Rusland niet aarzelt om terroristen te
bombarderen, of ze nu in Syrië of Turkije zijn.’ Dat betekent dus dat de schending van het Turkse luchtruim
door een Russisch gevechtsvliegtuig vermoedelijk geen ‘vergissing’ was en daarom nog wel vaker zou
kunnen voorkomen. Als de Turken daar dan inderdaad op reageren, zoals ze nu zweren, dan ontstaat er een
directe militaire confrontatie tussen NAVO-lid Turkije en Rusland. Daarbij zou het Kremlin het morele gelijk
aan zijn kant hebben, aangezien de Turken welbewust hun grondgebied openstellen voor het beschermen
van moslimterroristen die tegen Assad, bondgenoot van Moskou, vechten.
‘Heilig gevecht’ van Rusland om christenen te beschermen
Vsevolod Chaplin, een hoge geestelijke van de Russische Orthodoxe Kerk, vindt dat het ingrijpen van Putin
in Syrië terecht is. ‘Waar ze (het Westen) terreur ook mee willen rechtvaardigen, het kan niet. Daarom is
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iedere strijd tegen terrorisme goed – ja, we kunnen het zelfs een heilig gevecht noemen. De actieve houding
van ons land is altijd verbonden geweest met het beschermen van de zwakken en onderdrukten, zoals de
christenen in het Midden Oosten (waar het Westen helemaal niets voor doet) die nu het doelwit zijn van een
echte genocide.’
De weg naar de finale confrontatie: Armageddon
En zo tekent zich het begin van een finale confrontatie af tussen het christendom, vertegenwoordigd door
Rusland en Oost Europa, en de (Soenitische) islam, vertegenwoordigd door met name Turkije en Saudi
Arabië, en tot op heden volop gesteund door de Verenigde Staten en West Europa.
Die laatste wereldbrand zou vermoedelijk al over enige jaren kunnen beginnen met een door Turkije geleide
islamitische militaire veroveringstocht door het Midden Oosten, Noord Afrika en mogelijk ook Oost Europa
(alle voormalige gebieden van het voormalige Ottomaanse rijk). De pijnlijke ‘splinter’ in het hart van de islam,
de Joodse staat Israël, moet natuurlijk eveneens worden vernietigd, net zoals ‘de hoer’ Saudi Arabië, dat
een prooi zal worden van het dan nucleair bewapende Iran.
Volgens Daniël (11:44) zullen de Turken tijdens hun invasies echter ‘opschrikken’ door ‘geruchten uit het
oosten en noorden’ (zoals het er nu uitziet uit Rusland). De grote legers van de wereld trekken vervolgens in
Israël en Syrië ten strijde tegen elkaar, en het beruchte ‘Armageddon’ gaat van start.
Xander - (1) Reuters via Zero Hedge, (2) Zero Hedge, (3) Zero Hedge, (4) Shoebat, (5) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Ruim-50-Saudische-geestelijken-roepen-op-tot-oorlog-tegenSyri-Iran-en-Rusland

Naderende financiële collapse: Hoopgevend of Angstaanjagend?
door John Diks op aug.18, 2015
Een punt maken
De reden voor de nogal verwarrende titel van dit artikel is om een punt
te maken. Het punt is, dat er hoop gelegen is als we begrijpen wat er
vóór ons ligt en dat er hoop is wanneer we er op voorbereid zijn.
Sinds 2010 zijn er talrijke artikelen verschenen die waarschuwen voor
een ophanden zijnde economische ineenstorting. Met grote regelmaat kregen wij commentaren van lezers
dat wij ons schuldig maken aan het verspreiden van angst. Dat is best frustrerend want wat we eigenlijk aan
het doen zijn is precies het tegenover gestelde.
Als er een orkaan nadert, is het dan verspreiding van angst, als mensen verteld wordt hun ramen dicht te
timmeren? Natuurlijk niet! In feite kan zo een advies mensenlevens redden.
Of u loopt op straat en u ziet dat iemand de weg over wil steken terwijl deze niet de naderende bus heeft
gezien. Wat zou rationeel zijn om te doen? Iedereen met gevoel voor mededogen zou een schreeuw geven
en waarschuwen dat hij op de stoep moet blijven. Ja, andere mensen kunnen voor een moment worden
opgeschrikt maar uiteindelijk zult u hartelijk worden bedankt voor het voorkomen van ernstig letsel of erger.
Momenteel maken we als landen de moeilijkste tijd door die we in de geschiedenis ooit hebben
meegemaakt. Als we de zorg hebben over de mensen om ons heen dan zullen we wel aan de alarmbel
moeten trekken! Omdat het merendeel van onze artikelen gaan over onrecht en de belabberde toestand in
de wereld, zullen er ongetwijfeld mensen zijn die in de veronderstelling verkeren dat wij slapeloze nachten
zullen hebben en dat wij vervuld zijn van verbittering en angst over dergelijke verontrustende kwesties. Dit is
echter geenszins het geval. Weliswaar heeft de analyse van het wereldwijde financiële systeem ons er
volledig van overtuigd dat in de nabije toekomst een verschrikkelijke economische ineenstorting zal
plaatsvinden, maar door te begrijpen wat er gebeurt zal dit helpen rustig plannen te maken voor de komende
jaren en hard te werken aan voorbereidingen op wat komen gaat.
Veel erger is het voor de miljoenen mensen die absoluut geen idee hebben wat er in de toekomst boven hun
hoofden hangt. Zij zullen worden overrompeld door de komende economische ineenstorting.
In Amerika, en Europa zal daar niet ver vanaf zitten, kijkt de gemiddelde mens zo’n 153 uur per maand
televisie. In aanvulling hierop besteden we ook nog talloze uren aan films, videospelletjes en luisteren naar
muziek. Wat de meeste mensen niet realiseren is, dat slechts zes bedrijven wereldwijd de inhoud ervan
controleren. Dit maakt hen niet alleen machtig maar ook zeer manipulatief. Deze reusachtige media
bedrijven zijn voortdurend onze houding, mening en overtuiging aan het manipuleren. Op dit punt lijkt de
westerse bevolking heel tevreden te “blijven aangesloten op de matrix” om de door en door corrupte media
maffia voor ons te laten denken, in plaats van dit zelf te doen.
Duitse politie heeft bevel te zwijgen over misdaden en anarchie rond asielzoekerscentra
‘Politie zwaar overbelast, raakt over steeds meer gebieden controle kwijt’ – ‘Veel agenten hebben het gevoel
dat het Duitse volk bewust wordt aangevallen’ –Worden dorpsbewoners Oranje, die bijna 10 x zoveel
migranten tegenover zich krijgen, opgeofferd als een test voor de rest van ons land?
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Betrapt! – Russische straaljagers onderscheppen Israëlische bommenwerpers boven Syrië
By Kraven on oktober 6, 2015
Zes Russische straaljagers hebben vier Israëlische jachtbommenwerpers
onderschept die probeerden om de Syrische kust te infiltreren.
De Israëlische F-15 gevechtsvliegtuigen vlogen naar verluidt al maanden
in het Syrische luchtruim, met name over de kust van Latakia, wat nu het
bruggenhoofd is van de Russische troepen.
Proberen de Israëli’s WOIII uit te lokken?
ITCW meldt: De Israëlische jets zouden over het algemeen een vrij complex vliegplan volgen en Latakia
benaderen vanaf de zee. In de nacht van 1 op 2 oktober 2015, stegen zes Sukhoi SU-30 Russische SM
fighters op van de Syrische Hmimim vliegbasis in de richting van Cyprus, alvorens van koers te veranderen
en de vier Israëlische F-15 gevechtsvliegtuigen voor de kust van Syrië, die in aanval formatie vlogen te
onderscheppen. Verrast door deze onverwachte situatie en waarschijnlijk niet voorbereid op een
luchtgevecht met een van de beste Russische multifunctionele strijders, keerden de Israëlische piloten snel
terug op hoge snelheid richting het zuiden over Libanon.
Het Libanese leger heeft officieel aangekondigd om 2313 Z (lokale tijd) dat vier “vijandelijke vliegtuigen”
(Israëlische) het luchtruim van Libanon hadden overgestoken.
Dit ‘incident’ tussen de Russische en Israëlische gevechtsvliegtuigen sloeg in met verbazing bij het bevel
van de Israëlische luchtmacht, die had ingeschat dat een mogelijk luchtgevecht tussen F-15 Israëli’s en de
Russische Su-30 zou hebben geleid tot de vernietiging van de vier Israëlische vliegtuigen.
Israël heeft sterk geprotesteerd richting Moskou over het incident, maar de Russen eisten uitleg over de
aanwezigheid van Israëlische militaire vliegtuigen in vol Syrisch luchtruim.
Russische straaljagers
Dit incident geeft aan dat de bescherming van de Syrische luchtruim nu
onder de bescherming is van de Russische luchtmacht. Wat tandengeknars
veroorzaakt in Washington. Het incident is genegeerd door de grote
persbureaus maar politieke en media relais van Israël in de Verenigde
Staten, Europa en in de Arabische wereld zullen hun inspanningen om de
Russische steun voor de Syrische regering te demoniseren verdubbelen.
Bron

Slechte verliezers
By Kraven on oktober 5, 2015
Gut o gut, wat zijn de druiven zuur. Nu de Russen na 72 uur van bombardementen op IS stellingen en ook
op ander terroristisch tuig(Dat wordt gesponsord door de CIA), meer resultaten boekt dan de westerse
coalitie in 3 jaar!!! Is er natuurlijk niets goed aan wat die snode Russen aan het doen zijn. Stel u voor zeg, de
boze Putin die even de IS, en andere al haatbaard organisaties opruimt en zo passant even een ferme vaste
voet aan de grond krijgt in het Midden Oosten. Nee, dat kan natuurlijk niet…
En dus horen(en zien we helaas) een huilende Cameron die samen met andere (ei)leiders blijft zeggen dat
de Russische bemoeienis in Syrië een grote fout is, maar voor wie vindt dat de jaloezie en het venijn er nog
niet genoeg vanaf springt is er nog Turkije, dat gesteund door de NAVO moord en brand schreeuwt omdat
na wat bommen gedropt te hebben op een ISIS vesting in Syrië aan de grens met Turkije wel zes hele
minuten over Turks grondgebied had gevlogen. Uiteraard moest hier een spoed NAVO zitting voor
bijeenkomen om met z’n alleen even streng FOEI te zeggen tegen grote boze Putin. Never mind dat Turkije
de IS meuk misbruikt om Koerden een kopje kleiner te maken, never mind dat Turkije bewezen steun (heeft)
verleend aan IS, never mind alles, als het een kans is om boe te roepen tegen de Russen.
Maar feit is dat met alle boe geroep IS nu wel in de touwen hangt en op de loop is voor de Russen, iets dat
we in 3 jaren van NAVO bemoeienis niet hebben zien gebeuren, sterker nog IS leek tijdens hun gerommel
slechts te groeien. Inmiddels lijkt Putin ook genoeg te hebben van de Amerikaanse zeikstralen en bereiken
ons berichten dat de Russen de Yankees hebben gesommeerd het Syrische luchtruim te verlaten. In mijn
beleving is dat terecht, want als je geen steun van ze hoeft te verwachten, ze zelf niks klaar krijgen en je zelf
de kracht hebt de klus te klaren, tja dan heb je er alleen maar last van. Toch zijn dit wel spannende tijden
want met de verhoudingen tussen de VS en de Russen zo gespannen, met Europa er tussenin, zijn de
kaarten wel heel goed geschud voor een WOIII. Een ding is zeker, met de Russen, China en Iran ten tonele
verschenen om de boel in het gareel te meppen, kan men wel vergeten dat Assad binnen afzienbare tijd het
veld zal ruimen. Rest nog de vraag wat Israël gaat doe temidden van al dit oorlogsgeweld…
En wat Assad er zelf van vindt? Tja, dat kan hij het beste zelf vertellen, dus kijkt u maar even mee.
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Derde Wereldoorlog dichterbij dan ooit
Volgens berichten in Engelse media staat Rusland op het punt om 150.000 soldaten te verschepen naar
Syrië.
In sneltreinvaart gaat de situatie in Syrië nu richting volgende en laatste escalatie, ongeveer een week
voordat het definitieve rapport over MH17 zal verschijnen.
Is het toeval dat we nog maar enkele dagen zijn verwijderd (13 oktober volgens de krant van slapend
Nederland) van de datum waarop Nederland hun eindrapport zal presenteren over wat zij denken (want zo
subjectief is het) dat de toedracht is geweest van het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 boven
het oosten van Oekraïne?
Dat ook net nu op dit moment een medewerker van het meest verdachte land, Oekraïne, breeduit in het
nieuws komt met de mededeling dat er deeltjes van een BUK-raket in slachtoffers zijn ontdekt, in het
vliegtuig zelf en op de rampplek. Dat de NOS dit simpelweg als vaststaand feit presenteert tijdens het 8 uur
journaal.
Het is dan ook een honderd procent zekerheid dat het langverwachte rapport uiteindelijk direct of indirect
Rusland zal aanwijzen als schuldige partij. Die op hun beurt weten wie de werkelijke daders zijn en deze
uitslag niet zullen accepteren.
Met dat in het achterhoofd en met de meest recente ontwikkelingen in en rondom Syrië zijn wij als
gemeenschap nog nooit zo dichtbij een Derde Wereldoorlog geweest.
Amerika die het uiteraard niet kan verkroppen dat ze weer eens schaak gezet zijn door de Russische
president Vladimir Poetin, beschuldigt nu Rusland ervan dat ze het regime van Assad ook ondersteunen met
grondtroepen.
Afgelopen vrijdag hield de Syrische Minister van Buitenlandse Zaken een toespraak voor de VN. Dit keer
was de zaal zo goed als leeg omdat de man nu eenmaal geen paus is of koning. In die toespraak zei Walid
al-Muallem:
“Luchtaanvallen zijn nutteloos, tenzij ze volledig in overeenstemming met het Syrische leger worden
uitgevoerd, de enige macht die in staat is om terrorisme in Syrië te bestrijden”.
Tegelijkertijd werd er door een trouwe aanhanger van Assad een oproep gedaan voor meer (Russische)
grondtroepen omdat luchtaanvallen alleen niet genoeg zijn om ISIS van de kaart te vegen.
De volgende logische stap is dan dat Syrië formeel Rusland zal vragen om grondtroepen te sturen, als ze dit
tenminste niet al gedaan hebben. Uiteraard onder het mom van het bestrijden van ISIS, net zoals dit door
het Westen het afgelopen jaar is gedaan.
Het grote verschil is dat de Russen in Syrië actief zijn op verzoek van de wettige regering en dat het Westen
volkomen maling heeft gehad aan de Syrische soevereiniteit en geen andere bedoelingen had dan het land
te destabiliseren zodat de CIA een regimewissel kon bewerkstelligen waardoor dan eindelijk begonnen kon
worden met de gaspijplijn uit Qatar.
Volgens berichten op CNN zou zijn gebleken dat de Russen grondtroepen klaarmaken om rebellen in Syrië
te bestrijden en niet ISIS. De reden dat men dit in Amerika denkt is omdat Rusland artilleriewapens en
dergelijke in positie heeft gebracht die het leger van Assad zullen ondersteunen bij een grondoffensief.
Amerika dacht eerst volgens CNN dat de artilleriewapens bedoeld zouden zijn voor de verdediging van de
haven, maar nu zijn er duidelijke aanwijzingen dat deze wapens de komende dagen zullen worden ingezet
bij een offensief van het Syrische leger.
Rusland ontkent dat er grondtroepen betrokken zullen worden bij een offensief van het leger van Assad.
Volgens Kremlin woordvoerder Valentina Matviyenko heeft Rusland geen enkele intentie om grondtroepen in
te zetten in Syrië.
Nu is het een feit dat formele woordvoerders, of ze nu Amerikaans zijn of Russisch, standaard liegen, omdat
men dit liegen beschouwd als diplomatie; de manier waarop in diplomatieke kringen wordt gecommuniceerd.
Volgens de Engelse mainstream media staat Poetin op het punt om 150.000 soldaten te verschepen naar
Syrië om op die manier korte metten te maken met ISIS en aanverwante terroristen.
De vraag is nu wat er verder gaat gebeuren.
Wat erg waarschijnlijk is, is dat Amerika het voorwendsel van Russische grondtroepen in Syrië, al dan niet
echt, zal gebruiken om toestemming te krijgen van het Congres om eerst een kleine en dan een grotere
Amerikaanse troepenmacht naar Syrië te sturen om, je raadt het al, ISIS te bestrijden. De werkelijke reden
hiervoor heeft niets met ISIS te maken, maar alles met het voorkomen dat Russische grondtroepen
belangrijke strategische gebieden in handen zullen krijgen.
Daarmee ontstaat de situatie dat de Russische marine voor de kust ligt in Syrië, zowel Russische als
Amerikaanse vliegtuigen boven Syrië actief zijn en dat beide grootmachten vinden dat ze legitieme redenen
hebben om grondtroepen in Syrië te laten vechten.
Wat betekent dat wat tot nu toe een proxy oorlog was, zal ontaarden in een echte oorlog op Syrisch
grondgebied, waarbij zowel Russische als Amerikaanse luchtmacht, marine en legertroepen actief zullen
zijn.
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De laatste nu nog ontbrekende stap zal zijn dat de Amerikanen marineschepen sturen en die naast die van
Rusland zullen parkeren. Hou maar een oog op de bewegingen van de Amerikaanse marine de komende
weken want op het moment dat deze hun ankers zullen uitgooien voor de kust van Syrië hebben we de
katalysator voor de volgende en laatste escalatie.
Op dat moment zijn we nog maar één False Flag operatie verwijderd van een nieuwe wereldoorlog.
Voor die tijd is er ook nog een hele grote kans dat Russische en Amerikaanse vliegtuigen elkaar iets
aandoen boven Syrisch grondgebied. Op de hierna volgende radarbeelden is te zien hoe dicht de vliegtuigen
in de praktijk bij elkaar komen. De gele zijn de Amerikanen en de groene de Russen.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9844:derde-wereldoorlog-dichterbijdan-ooit&catid=37:wereld&Itemid=50

Oudjes nu alles afpakken want bij de volgende verkiezing zijn ze toch dood
Een gemakkelijk doelwit voor politici op zoek naar geld is dat deel van de bevolking dat met pensioen is
gegaan.
Zo wil een Engelse denktank hen zo snel mogelijk na de verkiezingen nog veel meer afpakken want bij de
volgende stemronde zijn de meesten toch dood.
In Engeland bestaat een groepering die zichzelf The Taxpayers Alliance noemt. Het is een organisatie die
fungeert als denktank en die verder als doelstelling heeft dat de Engelse burger zo min mogelijk belasting
betaalt.
Het is een conservatieve beweging die dan ook nauwe banden heeft met de Tory partij van premier David
Cameron.
Het liefst zouden zij de belasting voor vooral de rijken sterk naar beneden zien gaan en vinden meestal ook
iedereen die minder gefortuneerd is een belasting van het systeem die hen geld kost wat ze liever aan andere
dingen uitgeven.
Nu zijn ze met een voorstel gekomen om gepensioneerden in Engeland nog verder te plunderen. Ouden van
dagen krijgen er dingen zoals een wintertoeslag voor brandstof in een strenge winter of een kleinigheid met de
kerst. De TPA wil hen dit nu afpakken omdat dit uiteraard geld zal besparen waardoor zij minder belasting
hoeven betalen.
Een van de voormannen van de beweging, Alex Wild, zei bij een vergadering van de Conservatieve Partij in
Manchester onder andere dat het heel slim was om die voordelen bij de ouderen weg te halen net na de
verkiezingen om twee redenen. (Er zijn onlangs verkiezingen gehouden in Engeland en de volgende vinden pas
weer in 2020 plaats).
Zo zei hij onder andere:
“De eerste reden is misschien een beetje morbide, maar sommige van de mensen die hierdoor getroffen zullen
worden, leven niet meer tegen de tijd dat de volgende verkiezingen worden gehouden en kunnen dus ook niet
meer tegen je stemmen. Dat is even een praktisch puntje en de andere reden is dat ze het tegen die tijd
waarschijnlijk zijn vergeten.
Als je hen nu die dingen afpakt dan is de kans groot dat iemand die zijn wintertoeslag voor brandstof is
kwijtgeraakt in 2020 niet meer weet of het nu deze regering is die dat gedaan heeft of een vorige.
Geredeneerd vanuit praktisch oogpunt zou ik zeggen, doe het nu onmiddellijk. Misschien heb ik nu iets gezegd
waar ik later spijt van krijg, maar dit zou mijn praktische advies voor de overheid zijn”.
Toen een grote Engelse krant, The Telegraph, dit verhaal publiceerde ging Wild uiteraard door het stof. Hij had
het zo niet bedoeld, hij had er spijt van en meer van dat geblaat.
De enige spijt die hij heeft uiteraard is dat het hele land nu weet wat voor figuur hij is en ook de beweging waar
hij voor staat.
Het geeft een zeer verhelderend beeld van hoe er in de achterkamertjes wordt gesproken en gedacht over
bepaalde kwetsbare groepen in de gemeenschap zoals de ouderen.
En ondanks dat er nu verontwaardigd wordt gedaan over Wild en zijn uitspraken zal het idee de conservatieve
partij ongetwijfeld aanspreken. Ze hebben al laten zien voor een tactiek te kiezen waarbij ze zoveel mogelijk
“voordelen” weghalen bij de ouderen, zodanig dat velen van hen zwaar in de problemen komen en zelfs
zelfmoord verkiezen boven het blijven leven onder een dergelijke overheid.
Het idee van Wild zal ongetwijfeld zorgen voor een nog groter aantal ouderen die ervoor kiezen vrijwillig deze
wereld te verlaten, wat varkensliefhebber Cameron en kornuiten uiteraard heel goed van pas zou komen.
Bronnen: Vox Political, Telegraph
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9845:oudjes-nu-alles-afpakken-wantbij-de-volgende-verkiezing-zijn-ze-toch-dood&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Drone ingezet tegen NSA (video)
De systemen waar wij onder gebukt gaan, opereren alleen als de mensen die daaraan meewerken dit blijven
doen.
Op het moment dat zij zouden inzien waar ze eigenlijk mee bezig zijn dan is er al veel gewonnen.
Zoals enkele jaren geleden in Spanje toen politiemensen en deurwaarders weigerden om nog langer
mensen uit hun huizen te zetten.
In Nederland is het nog lang niet zo ver en wordt een oud traditioneel instituut als Circus Renz moedwillig
doorde belastingdienst om zeep geholpen. Met een actie waarbij ze een schijntje aan geld binnen krijgen,
terwijl er met een beetje goede wil best een structurele oplossing gecreëerd had kunnen worden.
Volgens de originele oprichter van het Circus dat al sinds 1911 een begrip is in ons land betekent de naam
Renz "Ras Echte Nederlandse Zwervers". Dat zijn ze weer, maar dan nu zonder tent.
Dit soort dingen is alleen maar mogelijk omdat het uitgevoerd wordt door mensen die nog steeds opereren
onder het motte “befehl ist befehl” (bevel is bevel).
Hetzelfde geldt uiteraard voor de spionnen van de Amerikaanse NSA die ons op alle fronten willen
controleren en dit zelfs kunnen doen door onze smartphone over te nemen volgens Edward Snowden.
Ook een organisatie als de NSA kan alleen functioneren omdat er mensen zijn die de benodigde
handelingen verrichten.
Wanneer je iets wilt bereiken dan is het een goede zaak om deze mensen direct te benaderen. Dat is de
filosofie van een actiegroepering die Peng! heet.
Zij voegden afgelopen vrijdag de daad bij het woord door met een drone over een belangrijke basis van de
NSA te vliegen in Duitsland. Niet om deze plat te bombarderen met bommen, maar met folders.
Folders gericht aan het daar werkzame personeel met daarop het advies aan hen om onmiddellijk op morele
gronden hun baan op te zeggen.
In de video hieronder is de vlucht van de drone te volgen en is te zien hoe deze de folders boven de hoofden
van de NSA werknemers naar beneden gooit.
Vorige week had Peng! al een andere campagne georganiseerd samen met een andere groepering Intelexit.
Samen hadden ze een aantal grote billboards neergezet bij het hoofdkwartier van de NSA in Fort Meade en
het Engelse hoofdkantoor van de spionagedienst GCHQ en hetzelfde complex in Dagger (Duitsland) waar
ze de folders hebben gestrooid.
De tekst op een van die billboards luidde: “Luister naar je hart en niet naar privé-telefoongesprekken”.
https://youtu.be/5v2z7KwThIg
Misschien ook een idee voor mensen in Nederland die een drone werkeloos in de schuur hebben staan. Er
zijn in dit land vast genoeg instanties te bedenken waar het personeel hoog nodig wakker geschud dient te
worden.
Bron: Activist Post
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9846:drone-ingezet-tegennsa&catid=37:wereld&Itemid=50

Britse journalist: Russen door Syriërs als helden onthaald
Robin de Boer 6 oktober 2015
De Britse journalist Lindsey Hilsum schrijft in The Guardian dat veel Syriërs de Russische president Vladimir
Poetin als vriend beschouwen. Ze zien Rusland als redder in nood.
Inwoners van de Syrische steden Tartoes en Latakia menen dat de Russische militaire operatie tegen de
terroristische groep ISIS een einde zal maken aan de oorlog in het land, aldus de Britse journalist. Ze zijn
bovendien van mening dat de Verenigde Staten de terroristen en hun bondgenoten sterker hebben gemaakt.
Volgens Hilsum zijn de meeste inwoners van gebieden die onder controle zijn van de Syrische president
Bashar al-Assad bereid om in het overheidsleger te dienen, maar hopen ze dat de oorlog spoedig ten einde
zal komen.
Vastbesloten
Syriërs verwelkomen het Russische leger, dat op verzoek van Assad luchtaanvallen uitvoert op ISIS, met
open armen, aldus Hilsum. “De Russen zijn helden. Ze worden in Syrië begroet en mensen zijn enthousiast
over president Poetin, die het land in hun ogen zal bevrijden van terrorisme,” schrijft ze.
Velen denken dat het Westen ISIS ondersteunt. “We zien dat de Russen vastbesloten zijn om ISIS en de
terroristen te verslaan, terwijl de Amerikanen en hun coalitie diezelfde vastbeslotenheid niet lijken te
hebben,” zei gouverneur van Tartoes Safwan al-Saada. “Afgelopen jaar zeiden ze dat ze tegen terrorisme
streden, maar ISIS werd sterker in plaats van zwakker. We kunnen dus zeggen dat hun coalitie niet serieus
is.”
[Sputniknews]
http://www.ninefornews.nl/britse-journalist-russen-door-syriers-als-helden-onthaald/
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Arts Duits ziekenhuis waarschuwt dat migranten tal van ernstige ziekten verspreiden
Moslims weigeren behandeling door vrouwelijke artsen – Verpleegsters willen niet meer naar
moslimpatiënten toe omdat ze als uitschot worden behandeld – Migranten vallen artsen en verplegers met
messen aan, gooien hun besmette urine in gezicht verplegers
Duitse ziekenhuizen en apotheken moeten inmiddels door de politie
worden bewaakt tegen agressieve migranten. De arts: 'Mensen die
hen nog niet hebben ontmoet hebben geen idee wat voor een
beesten het zijn'.
Alsof de migrantenvloedgof die Europa overspoelt nog niet genoeg
problemen veroorzaakt: een in een ziekenhuis in München
werkzame Tsjechische arts dreigt naar haar land terug te keren
omdat de autoriteiten verzwijgen dat moslimmigranten tal van
besmettelijke en ernstige ziekten met zich meebrengen. Volgens de
arts zijn de omstandigheden in veel ziekenhuizen erbarmelijk, vooral vanwege het schandalige gedrag van
de moslims, en omdat de ziekenhuizen totaal niet voorbereid zijn om een groot aantal patiënten met deze
ziekten te behandelen. De Duitse overheid en media probeerden met alle macht te voorkomen dat de
Tsjechische arts in de openbaarheid trad, dus verspreidt ze het zeer verontrustende nieuws maar per email.
Haar brandbrief werd voorgelezen op een Tsjechisch TV-kanaal.
Moslim willen geen vrouwelijke artsen, behandelen hen als uitschot
Waar ze eveneens hevig van schrok is de hautaine houding van de moslimmigranten, die vinden dat ze alles
gratis moeten krijgen en er tegelijkertijd een enorme puinhoop van maken, zowel in ziekenhuizen als in
apotheken. Als migranten een recept komen afhalen en ontdekken dat daarvoor moet worden betaald, laten
ze hun kinderen gewoon achter met de woorden ‘nou, dan genezen jullie hen maar zelf’.
Daarnaast weigeren veel moslimmannen door vrouwen te worden behandeld. Omgekeerd willen veel
vrouwelijke artsen en verpleegsters niet meer naar moslimpatiënten toegaan, juist omdat ze als uitschot
worden bejegend. Ziekenhuizen en apotheken moeten inmiddels door de politie worden beschermd tegen
agressieve moslims.
Arts en verpleegsters ernstig gewoon door aanval met messen
In een ander ziekenhuis vielen migranten het personeel met messen aan nadat ze een 8 maanden baby die
op het randje van de dood zweefde hadden afgeleverd. Ondanks de beste zorg kon het kind niet meer
worden gered. De behandelende arts en twee verpleegsters raakten tijdens de aanval ernstig gewond. De
daders werden echter nergens voor gearresteerd. ‘De pers werd verboden hierover te schrijven, dus doe ik
het via email. Wat zou er zijn gebeurd als een Duitser de dader was geweest? Of als een Duitser zijn met
syfilis geïnfecteerde urine in het gezicht van een verpleger had gegooid? Die was gelijk gevangen gezet en
later berecht. Maar met deze migranten gebeurt niets.’
AIDS, syfilis, open TBC en andere ernstige ziekten
Sinds afgelopen weekend worden migranten die naar het ziekenhuis moeten door Duitse politieagenten met
K-9 honden begeleid. Veel asielzoekers hebben AIDS, syfilis, open TBC en veel andere ‘exotische’ ziekten
die in Europa niet voorkomen. ‘Het is slechts een kwestie van tijd voordat het ziekenhuispersoneel wordt
besmet.’
‘Mensen die hen welkom heetten zouden hier verplicht moeten komen kijken’
‘Er zijn er hier (in Duitsland) al een miljoen. We zullen beslist niet van hen kunnen afkomen,’ leest de
presentator van het Tsjechische TV-station de brief van de arts verder voor. ‘En waar zijn nu al die mensen
die hen voor de TV-camera’s met spandoeken welkom heetten? Die zitten natuurlijk veilig thuis te genieten
van hun salaris, en kijken uit naar nog meer treinen en de volgende lading geld die ze krijgen voor het
begroeten van migranten op stations. Als het aan mij zou liggen zou ik ze allemaal oppakken en hier op de
spoedopvang zetten, en daarna in één gebouw met migranten, zonder politie erbij, zodat ze het zelf kunnen
ervaren.’
Kinderen verwaarloosd en uitgemergeld
De arts wijst er nog eens op dat er officieel 2,2 miljoen werklozen in Duitsland zijn*, waar er door de massa
immigratie minstens 1,3 miljoen bijkomen. ‘De meeste van hen zijn voor geen enkel werkt geschikt, en
slechts een heel klein aantal heeft enig onderwijs ontvangen. Meer nog: vrouwen werken gewoonlijk nooit,
en ik schat dat circa 1 op de 10 zwanger is.... Ook zijn de baby’s en kinderen die ze hebben meegebracht
verwaarloosd en uitgemergeld.’
(* In werkelijkheid minstens het dubbele, aangezien de regering Merkel dezelfde trucs toepast als de
Amerikaanse regering Obama door o.a. langdurig werklozen en parttime-werklozen niet meer mee tellen.)
‘Mensen hebben geen idee wat voor beesten het zijn’
‘Als dit doorgaat blijf ik niet in Duitsland en ga ik terug naar Tsjechië, ook al verdien ik hier twee keer zoveel,’
vervolgt de arts. ‘Ik ging naar Duitsland, niet naar Afrika of het Midden Oosten. Zelfs de professor die onze
afdeling leidt zei hoe hopeloos hij zich voelde toen hij al die jonge mannen in de hal zag die hun handen
ophielden, alles gratis wilden, en toen dat niet gebeurde ze allemaal boos werden.’
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‘Ik ga daarom terug naar Tsjechië, maar ik ben bang dat het hier op een keer ook zo wordt. Als de Duitsers
dit met hun volksaard al niet trekken, dan zal het in Tsjechië een totale chaos worden. Iemand die nog geen
contact met hen heeft gehad heeft geen idee wat voor een beesten het zijn, vooral degenen uit Afrika.’
Xander - (1) LiveLeak via Shoebat
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Arts-Duits-ziekenhuis-waarschuwt-dat-migranten-tal-vanernstige-ziekten-verspreiden

Oranje, gisterenavond: dorpsbewoners protesteren tegen de komst
van nog eens 700 extra asielzoekers.
In Nederland zijn er inmiddels ook de eerste signalen van zichtbaar
en voelbaar: het uitbreken van chaos en anarchie in en rond
asielzoekerscentra. Zo zijn bij het AZC in Almelo, waar onlangs de
politie nog massaal moest uitrukken voor een vechtpartij,
wijkbewoners zomaar op straat aangevallen en in minstens een
geval mishandeld door minderjarige moslim migranten (5). In
Duitsland is te zien wat ook in ons land staat te gebeuren, namelijk dat de politie de controle over wijken en
zelfs hele stedelijke gebieden kwijtraakt aan agressieve migrantenbendes. De Duitse politie heeft van de
politiek echter het bevel gekregen hierover te zwijgen, niet alleen tegen de bevolking, maar ook tegen elkaar.
Gedwongen zwijgen over ‘ontelbare strafbare feiten’
Ellwangen is een stadje tussen Stuttgart en Nürnberg. Volgens een agent, die uit angst voor
represaillemaatregelen door zijn meerderen anoniem wil blijven, vinden er rond het plaatselijke
asielzoekerscentrum ‘ontelbare strafbare feiten’ plaats. De politie van Ellwangen heeft van de politiek echter
het bevel gekregen niets aan de media mee te delen. Sterker nog: de misdrijvengolf door migranten wordt
zelfs uit interne politie documenten geschrapt.
Andere bronnen melden dat de politie in het hele land 24/7 in de weer is met de asielzoekerstsunami, en
inmiddels zwaar overbelast is. In steeds meer gebieden is de politie de controle compleet kwijtgeraakt,
waardoor misdadigers ongehinderd hun gang kunnen gaan.
Agent in Bochum: Motto moslim migranten is ‘wij zijn allemaal tegen jullie’
Tania Kambouri, een moedige agent uit Bochum, luidt in het boek ‘Duitsland in het blauwe licht’ openlijk de
noodklok over haar stad waar in sommige wijken nu al complete anarchie heerst. Ze verhaalt hoe zij en haar
collega’s al enkele jaren geleden ternauwernood hun leven konden renden toen ze door Libanese bendes
werden aangevallen – niet in een obscure buitenwijk, maar in het centrum. ‘Toen had ik zelfs niet kunnen
dromen dat dit de regel zou worden.’ Volgens de agent hebben alle moslim migranten die ze tegenkomt
hetzelfde motto: ‘Laat ons allen tegen Duitsland zijn.’
Inmiddels staat de politie in Bochum volkomen machteloos. Agenten zoals Kambouri die hier openlijk op
wijzen worden onmiddellijk verketterd door hun meerderen, die op hun beurt weer de bevelen van de
overheid opvolgen. (4) Er zijn dan ook duidelijke tekenen dat veel agenten de regering Merkel beginnen te
wantrouwen en sterk het gevoel krijgen dat het Duitse volk bewust wordt aangevallen.
Misdaden tegen kinderen uitgelokt: Asielzoekers pal naast grote school
Dat idee krijgen ze niet voor niets, want de Duitse politici nemen voortdurend uitermate vreemde besluiten
die rechtstreeks tegen het belang van de autochtone bevolking indruisen. Zo zijn in Ravensburg pal naast
een school met 900 kinderen die uit een omtrek van 25 kilometer komen containerwoningen geplaatst voor
70 asielzoekers. Het lijkt er dan ook verdacht veel op dat de politiek hiermee doelbewust misdaden tegen
Duitse kinderen worden uitgelokt.
Wordt ‘Oranje’ straks overlopen door ‘islam’?
Het immer volgzame Nederland lijkt dezelfde weg ingeslagen door bij Oranje, een dorpje met 150 inwoners
ten zuidwesten van Assen, maar liefst 1400 asielzoekers onder te brengen, twee keer zoveel dan was
‘beloofd’. Boze bewoners blokkeerden de wegen en trapten gisteren tegen de auto van staatssecretaris
Dijkhoff toen die daar was om het besluit toe te lichten.
De inwoners van Oranje zullen zich gesteld zien tegen een meerderheid van bijna 10 voornamelijk jonge
moslimmannen tegen 1 Nederlander – kortom: ze zijn kansloos, en lijken als een soort test te worden
opgeofferd om te zien of hetzelfde fatale recept ook de rest van ons land met ‘succes’ kan worden
opgedrongen. (2)(3) Complotfanaten zouden zelfs kunnen denken dat het dorp niet toevallig vanwege zijn
naam werd gekozen: is het de bedoeling van de gevestigde orde dat ‘Oranje’ (Nederland) straks overlopen
wordt door de islam?
Xander - , (1) Hartgeld, (2) NU, (3) NU, (4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (5) Regio.TPO.nl
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Duitse-politie-heeft-bevel-te-zwijgen-over-misdaden-enanarchie-rond-asielzoekerscentra
https://youtu.be/UKc-bhapZlQ
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China verklaart de islam de totale oorlog
$ 8000,- beloning voor iedereen die moslimbaard bij autoriteiten aangeeft – Profetisch ‘omgekeerde’
ontwikkelingen: Rusland en China aan de goede kant, Europa aan de kant van ‘antichrist’ islam
Chinese ordetroepen handhaven het verbod op de ramadan.
China verklaart met het totaal verbieden van de ramadan, de hijab,
moslimbaarden, openbare moslimgebeden en het verspreiden van
de islamistische ideologie de totale oorlog aan de islam. En
daarmee impliciet ook aan het Westen, dat nog altijd pal achter de
islam blijft staan door het toelaten van miljoenen moslimmigranten
tot Europa en het steunen van de islamitische terreuroorlog tegen
de regering van Syrië. De Chinezen voeren een $ 4880,- hoge boete
in voor iedereen die de islamitische ideologie verspreidt. Chinezen
die iemand met een moslimbaard bij de autoriteiten aangeven krijgen een beloning van $ 8000,-. Bestaande
islamitische halal-restaurants worden vanaf nu gedwongen om sigaretten en alcohol te verkopen.
Mede door tal van terreuraanslagen is de haat tegen de islam in China zo groot geworden dat het land zijn
enige vliegdekschip naar Syrië heeft gestuurd om de Russen bij te staan in hun strijd tegen ISIS en andere
islamitische terreurgroepen, waarvan de grootsten door het Westen, Turkije en de Arabische Golfstaten
worden ondersteund. De Chinezen overwegen ook om troepen naar Irak te sturen.
Chinees leger krimpt juist in
Sommige christenen zien in de komst van Rusland en China naar het Midden Oosten het begin van de
vervulling van de ‘Gog uit Magog’ en ‘200 miljoen man’ profetieën uit de Bijbel. Een nadere beschouwing
leert dat het werkelijke scenario er hoogstwaarschijnlijk anders zal uitzien.
Zo heeft het Chinese leger ‘slechts’ 1,2 miljoen man en is onlangs aangekondigd dit aantal met enige
honderdduizenden in te krimpen. Bovendien heeft China zich in zijn hele historie zelden of nooit agressief
naar andere landen opgesteld. China werd gedwongen zich te verdedigen tegen het imperialistische Japan,
waar hetzelfde nationalisme dat de Tweede Wereldoorlog in het Verre Oosten veroorzaakte aan een
verontrustende comeback bezig is.
200 miljoen moslims
Het enige bestaande systeem dat wél 200 miljoen strijders op de been kan brengen is de islam. Dat is niet
enkel vanwege het snel groeiende aantal moslims, maar vooral omdat de Koran vereist dat zelfs vrouwen,
kinderen en ouderen de jihad voor Allah moeten strijden (Qur’an 9:41: Ga voorwaarts (in jihad), licht
(=vrouwen, kinderen, ouderen) en zwaar (=jonge mannen), en strijdt met jezelf en je bezit in het pad van
Allah). Het zijn de moslimlanden die al tientallen jaren lang aankondigen Jeruzalem te zullen ‘bevrijden’ en
zowel de Joodse staat Israël als het christendom te vernietigen. ISIS en andere terreurgroepen voeren een
ware uitroeiingsoorlog tegen de christenen in het Midden Oosten. Daarom staat de verovering van Rome als
symbool voor het christendom en het Westen net zo hoog op hun verlanglijstje.
Samenwerking met Israël
China is op allerlei terreinen juist nauwe samenwerking met Israël aangegaan. De Israëliërs hebben de
Chinezen hoogwaardige (militaire) technologie geleverd; zo is het Chengdu J-10 gevechtsvliegtuig een kopie
van de Israëlische Lavi, die begin jaren ’90 onder immense Amerikaanse druk door de regering in Jeruzalem
werd geschrapt. Daarnaast zijn de ook modernste Russische drones uitgerust met door Israël geleverde
technologie.
Rollen omgedraaid
In de in evangelische kringen breed geaccepteerde eindtijdtheologie zijn Rusland en China de
‘kwaadaardige’ legers die uit het noorden en oosten het Midden Oosten binnenvallen. In realiteit blijken het
orthodox-christelijke Rusland en China zich juist tegen de islam, het Bijbelse ‘antichrist’ systeem, te keren,
en staat het Westen met zijn aanhoudende steun voor de islam aan de verkeerde kant.
Afgelopen week riepen 50 Saudische geestelijken op tot een oorlog tegen Syrië, Iran en Rusland, en
daarmee ook China. Saudi Arabië is lid van de Westerse coalitie met Turkije, die in Syrië, bondgenoot van
Moskou, een bloederige burgeroorlog heeft veroorzaakt om met behulp van terreurgroepen zoals ISIS en AlNusra/Al-Qaeda president Assad af te zetten.
Imperialisme Turkije bedreigt ook China
Net als de Russen beschouwen de Chinezen het islamitische Turkije –NAVO lid- als een grote bedreiging.
De Turkse president Erdogan en premier Davutoglu bezochten de Turks-Oeigoerische moslims in Xinjiang
(Oost Turkistan), die zich willen afscheiden van China en een islamitische shariastaat willen oprichten. De
relaties tussen China en Turkije zijn tevens verslechterd door de genocide die de Oeigoeren begonnen
tegen de etnische Chinezen in Urumqi.
‘Magog’ etnisch en historisch niet Rusland
De meeste Westerse Bijbeluitleggers blijken het dus volkomen bij het verkeerde eind te hebben. Rusland,
het land dat eindelijk als eerste wereldmacht opstaat tegen de islam, werd en wordt nog steeds als de
kwaadaardige heerser ‘Gog uit Magog’ afgeschilderd, terwijl de religie die de ‘ontkenning van de Vader en
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de Zoon’ –het enige in de Bijbel genoemde kenmerk van ‘antichrist’- in het hart van zijn theologie heeft
opgenomen (sterker nog: waarin de christelijke erkenning van de Vader en de Zoon de grootst mogelijke
godslastering is), vrijwel wordt genegeerd en door steeds meer kerken en christenen zelfs wordt omarmd.
Ook historische feiten worden in deze theologie verdraaid; zo bevond ‘Magog’ zich ongeveer in het huidige
Dagestan en Tsjetsjenië, twee Russischemoslimrepublieken waar niet voor niets veel terroristen vandaan
komen. Het noordelijke deel van het oude Magog ligt weliswaar inderdaad in het huidige Rusland, maar er is
geen enkel historisch of etnisch bewijs dat de volken die daar toen woonden de voorouders van de huidige
Russen zijn. Juist het tegendeel is het geval.
Meschech en Tubal in Klein Azië / Turkije
De in de Bijbel genoemde landen die aan de kant van Magog zullen vechten, Meschech en Tubal, zijn niet
Moskou en Tobolsk. Dat zijn louter verzinsels van Westerse theologen die door geen enkele historicus
worden ondersteund. Historici bevestigen daarentegen dat Meschech en Tubal resp. Mushki en Tubalani in
het huidige Klein Azië (Turkije) zijn. De in de Bijbel genoemde Gog uit Magog’ coalitie bestaat in onze
huidige tijd uitsluitend uit islamitische landen die zijn gecentreerd rond Turkije, wiens leiders al vaak het
e
herstel van het Ottomaanse Rijk in 2023 –het Bijbelse 8 wereldrijk- hebben aangekondigd.
De koningen uit het Oosten
In Openbaring 16:10 staat hoe de rivier de Eufraat zal opdrogen zodat de weg wordt vrijgemaakt voor de
koningen uit het oosten die 200 miljoen strijders op de been zullen brengen. ‘Koningen’ duidt op meerdere
landen en naties, niet op één grote wereldmacht zoals China. En zoals we al zagen wordt het Chinese leger
juist ingekrompen, terwijl de islam eenvoudig miljoenen gewone mensen –zowel man als vrouw, oud als
jong- kan dwingen om met eenvoudige wapens –en desnoods alleen met hun lichamen- in de finale jihad het
jodendom (Israël) en het christendom uit te roeien.
De Europese landen zullen dan moeten besluiten aan welke kant ze willen staan. Blijven ze ‘antichrist’ islam
steunen, dan dreigt voor hen dezelfde totale vernietiging die volgens de Bijbel alle legers en landen ten deel
zal vallen die aan de kant van het echte Magog, Meschech en Tubal (het islamitische, herstelde TurksOttomaanse Rijk) zullen vechten.
Xander - (1) Shoebat, (2) Blindspotreport
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/China-verklaart-de-islam-de-totale-oorlog

Binnenkort revoluties in Europa?
Wanneer je iemand als George Soros bepaalde uitspraken hoort doen over democratie en Europese
waardes dan weet je dat er iets gaat gebeuren.
Een kleurenrevolutie zoals die plaatsvond in Oekraïne, die hij direct hielp ontstaan, maar nu op Europese
schaal met de vluchtelingen als katalysator.
George Soros houdt niet van tijd verspillen en dus als hij zich ineens bezighoudt met Europa dan heeft dat
een achterliggende reden.
Zeker als hij er ook nog eens bij weet te vertellen dat Europa miljoenen vluchtelingen moet accepteren.
Wie niet weet wie Soros is of waar hij voor staat, raden wij aan eerdere artikelen over dit illustere heerschap
te lezen.
De Poolse journalist Konrad Stachnio heeft een theorie over waarom Soros die uitspraken doet. Je kunt het
daarmee eens zijn of niet, maar het is zeker iets om over na te denken.
Hij schrijft onder andere het volgende:
Hoe zal dit alles eindigen? Waarschijnlijk net zoals dat gewoonlijk gebeurt: branden, oproer, omverwerpen
van overheden en totale destabilisatie in Europa, op min of meer dezelfde manier als dat gebeurde in
Oekraïne.
Tot nu toe werd in alle landen waar de zogenaamde kleurenrevoluties plaatsvonden het wettige en legitieme
bewind omver geworpen onder het mom van het “brengen van democratie”. Dit keer zal het anders zijn:
Moslim fundamentalisten die het oude continent binnenstromen zullen een revolutie in Europa veroorzaken
in een gevecht tegen de democratie.
Niemand doet ook zijn best om dit feit verborgen te houden. Waar het uiteindelijk op neer komt is dat de Old
Order zal worden vervangen door een New Order en democratie door sharia wetgeving.
Dit keer gaat de zogenaamde “social engineering” (manilulatie) door Soros en consorten veel verder dan
gewoonlijk. We praten dit keer niet over nationale overheden waarbij regeringen omver geworpen moeten
worden om daar vervolgens gewillige puppets te installeren. Het gaat nu over geheel Europa waar de
nieuwe sociale verandering zullen worden geïnstalleerd door gebruik te maken van een niet aflatende
stroom vluchtelingen.
Het plan zoals gewoonlijk zit weer heel slim in elkaar en is eigenlijk gebaseerd op twee gegevens.
De eerste is dat Europa geen “nee” kan zeggen.
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Wanneer Europa “nee” zou zeggen tegen een stroom vluchtelingen dat zou dit regelrecht ingaan tegen de
normen en waarden van de Europese maatschappij.
Dit betekent dat de stroom vluchtelingen perfect kan worden ingezet als het wapen om de veranderingen te
bewerkstelligen die Soros en consorten voor ogen hebben.
Het tweede aspect is dat een groot deel van die vluchtelingen hier niet komen met de bedoeling om ooit te
integreren als burger in de maatschappij, maar om hun plicht te doen voor Allah.
Iemand die dit bijvoorbeeld heel duidelijk maakt is de bekende iman uit Engeland, Anjem Choudari, toen hij
antwoorde op de vraag van een Poolse journalist of beide culturen vreedzaam met of naast elkaar kunnen
leven.
“Nee, het is geen kwestie of wij jullie tot last zullen zijn. Onze shariawetgeving zal ook in Polen worden
geïntroduceerd omdat wij geloven dat we alle onderdrukkende regimes moeten verwijderen. Als je wordt
geregeerd door iemand anders dan Allah dan is dat een vorm van onderdrukking. Dankzij onze politiek zal
jullie regering worden verwijderd”.
Een adviseur voor de Verenigde Naties, Jaques Attali, zei dat als het zo doorgaat Europa dermate
gedestabiliseerd wordt dat niet het Afrika van morgen op het Westen zal gaan lijken, maar het Westen zal
lijken op het hedendaagse Afrika.
Hoewel mensen in Europa er nog steeds van uitgaan dat deze enorme groepen zullen integreren in de
Westerse maatschappij is daar volgens mensen zoals imam Choudari geen sprake van.
Wat er nu gebeurt, is dan ook geen vraag of we mensen helpen of niet. Ieder normaal mens weet dat je
anderen in nood moet helpen. Wat er op dit moment in Europa gebeurt, is niet het helpen van vluchtelingen,
maar de weg vrijmaken voor de volgende kleurenrevolutie door vluchtelingen in Europa in te zetten als
wapen. Wat er gebeurt zal onherroepelijk leiden tot grotere conflicten, terrorisme en verdere destabilisatie
van Europa.
We zullen een herhaling meemaken van Oekraïne, maar dan op veel grotere schaal. Er zullen goed
getrainde, goed georganiseerde en goed bewapende moslim terroristen meekomen met de stroom
vluchtelingen. Er zal oproer ontstaan, onenigheid, moorden en demonstraties. Met andere woorden een
kleurenrevolutie op Europese schaal.
En wie zal hier de schuld van krijgen? Poetin uiteraard. In Polen worden al berichten verspreid door de
mainstream media dat Poetin ISIS heeft gecreëerd om zo Europa te kunnen veroveren.
De periode van welvaart en relatieve rust en vrede is voorbij. De tijd dat wij de oorlogen bekeken via
televisieschermen is voorbij. Nu zal de “democratie van het Midden Oosten” naar de Europeanen komen,
naar hun straten, hun winkels en hun huizen. Deze zelfde democratie die we tot voor kort op veilige afstand
via ons televisiescherm bekeken.
Misschien gaan we een periode tegemoet waarbij het doden in naam van vrijheid en democratie in het
Midden Oosten wordt vervangen door het doden van ongelovigen in Europa in de naam van Allah.
In deze context is misschien de benoeming van Saoedi Arabië in een commissie van de VN mensenrechten
een duidelijk signaal welke kant het opgaat met Europa. Het zal dan ook geen toeval zijn dat Saoedi Arabië
heeft aangeboden om de vluchtelingencrisis te helpen “oplossen” met het bouwen van 200 moskeeën in
Duitsland.
Deze kleurenrevolutie in Europa wordt op dit moment al door dwang geforceerd.
Dit wordt geïllustreerd met dat er in sommige landen zoals Duitsland mensen uit hun huizen worden
verdreven om plaats te maken voor vluchtelingen.
Het wordt ook duidelijk door de arrestatie van mensen die tegen immigratie zijn en het observeren van het
gedrag van mensen door diverse “organisaties” die dit later doorgeven aan de politie.
Dat mensen worden gecensureerd, wordt bevestigd door de “bekentenissen” van Facebook baas Mark
Zuckerberg en in Duitsland door mensen die zijn ontslagen vanwege het plaatsen van anti immigratie
commentaren op sociale media.
Het wordt ook bevestigd door een George Soros opgericht “fund” dat strijdt tegen haatzaaien.
Het lijkt dat Europa net zoals het Midden Oosten binnenkort zal worden gedestabiliseerd. Censuur van de
media, meer en meer beperkingen op het leveren van kritiek op het vluchtelingenprobleem. Iedere kritiek op
de steeds agressiever wordende islam wordt moeilijk in Europa omdat dit rechtstreeks ingaat tegen de
principes waarop Europa is gebouwd.
Het zal leiden tot steeds grotere kwetsbaarheid van de Europeanen in verhouding tot de agressieve islam en
zorgen voor meer conflicten. Het gevolg van is dat er een oud en beproefd concept zal worden gehanteerd:
Problem-Action-Solution.
Uiteindelijk zal de bevolking in Europa zo wanhopig worden dat ze bereid zijn ieder top down despotisme te
accepteren. Ik hoop echter van harte dat mijn analyse in dit geval volkomen verkeerd zal blijken te zijn.
Bron: The Daily Sheeple
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9865:binnenkort-revoluties-ineuropa&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Migrantencrisis: Oostenrijkse ouders krijgen advies dochters niet meer alleen over straat te laten
gaan
Criminaliteit rond opvangcentra explodeert; Zelfs vrouwelijke
agenten dagelijks aangerand – Agenten: Wij kunnen veiligheid
burgers niet langer garanderen - Finland: Slechts 2 van de 100
migranten zijn Syrische vluchtelingen, 80% zijn moslimmannen –
Vermoedelijk al een veelvoud van de eerder geschatte 4000
terroristen in Europa
Dit normale straatbeeld met alleen naar school gaande kinderen zou
over niet al te lange tijd wel eens definitief tot het verleden kunnen
behoren.
Volgens een Oostenrijkse agent is de criminaliteit rond asielzoekerscentra in zijn land geëxplodeerd. Steeds
meer vrouwelijke collega’s gaan niet meer zonder wapen de deur uit omdat ze dagelijks worden aangerand
door moslimmigranten. Oostenrijkse ouders krijgen het advies om hun dochters niet meer alleen over straat
te laten gaan en hun kinderen onder begeleiding in groepen of in auto’s naar school te brengen.
Desondanks blijft ook de politiek in Nederland de grenzen openhouden en zullen volgend jaar nog veel meer
asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen (5).
‘Veiligheid burgers kan niet langer worden gegarandeerd’
In de asielzoekerscentra zelf heerst absolute chaos en geweld. De dorpen en steden waar deze AZC’s staan
hebben dagelijks te lijden onder vandalisme. Asielzoekers weigeren te betalen voor boodschappen in
supermarkten; spullen die ze van linkse ‘welkom-welkom-welkom in ons land’ burgers en organisaties
hebben gekregen worden weggegooid of kapot gemaakt. Werkelijk alle treinwagons waarmee
moslimmigranten zijn vervoerd zitten van binnen onder de poep en zijn vernield.
In het Duitse Bayerisch Schwaben hadden 250 asielzoekers er zo’n smerige bende van gemaakt dat zelfs
de schoonmakers weigerden er hun werk te doen. Bovendien zijn sommige asielzoekers besmet met open
TBC en dus zeer besmettelijk (4). In het district Main-Taunus werd vanwege de massale stroom migranten
voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog de noodtoestand uitgeroepen (6). In Oostenrijk hetzelfde
verschijnsel als al jaren voorkomt in het ultralinks politiek-correcte Zweden: blonde vrouwen beginnen hun
haren zwart te verven om minder risico te lopen op de voortdurende seksuele intimidatie door
moslimmannen. Net als in de rest van Europa heeft ook de politie in het Alpenland de opdracht gekregen te
zwijgen tegen de media over de volledig uit de hand gelopen problemen met migranten. Volgens de agent is
het nu al zover dat de politie de veiligheid van de autochtone burgers niet langer kan garanderen.
‘We zullen een enorme golf ongekende terreur beleven’
Bovendien hebben de autoriteiten totaal geen idee hoeveel terroristen er vermomd als vluchteling in Europa
zijn. Sterke aanwijzingen dat dit er nu al véél meer zijn dan de eerder geschatte 4000 worden stilgehouden
omdat men bang is dat de bevolking anders in paniek raakt. In Duitsland en Griekenland zijn in meerdere
opvangcentra wapens gevonden die speciaal aan deze AZC’s waren geadresseerd. In tal van Duitse
migrantenkampen vinden vrijwel dagelijks soms zeer grote vechtpartijen met ernstig gewonden plaats (3).
De Oostenrijkse agent heeft sterk de indruk dat een deel van de vluchtelingen er heel bewust op wacht te
worden bewapend en het bevel te krijgen in actie te komen. ‘We zullen een enorme golf ongekende terreur
beleven.’
Volgens hem zijn de wèl geïntegreerde moslimmigranten in Europa nog het bangst van allemaal, omdat zij
als geen andere weten hoe fanatiek en wreed hun geloofsgenoten kunnen zijn.
Woedend omdat ze niet meer geld krijgen
Via Twitter worden in Afrika (maar veelal in de VS geschreven) berichten verspreid dat je in Europa als
‘vluchteling’ geld krijgt zonder te hoeven werken –klopt-, een gratis woning –klopt, al moeten ze er even op
wachten, wat de meesten niet leuk vinden- en allerlei andere gratis zaken krijgt zoals de nieuwste mobieltjes
(klopt gezien de diverse video’s die hiervan zijn verschenen in ieder geval voor een deel). Ook zouden alle
blonde Europese vrouwen zitten te smachten naar seks met donkere Afrikanen.
Velen zijn daarom teleurgesteld of woedend dat ze niet meer te eten krijgen, niet meer geld en geen gratis
sigaretten of gratis seks (2). Ook wordt er nogal geklaagd over het koude klimaat (wel, ook dat zal dan wel
onze schuld zijn, niet? We hebben overigens wel een suggestie voor ze als het te koud wordt: klop aan bij
de huizen van al die ‘gutmenschen’ die jullie zo warm welkom hebben geheten. Die zullen zonder twijfel
staan te springen om jullie op te nemen).
Finland: Slechts 2% vluchteling uit Syrië
Daar komt bij dat vooral de linksgroene, sociaaldemocratische en liberaal-democratische politieke partijen,
activisten en organisaties alles uit de kast trekken om de migranten als zielige vluchtelingen voor te stellen
en er daarom zoveel mogelijk van te willen toelaten. Omdat ‘links’ de meeste media beheerst worden
bezorgde burgers, demonstranten en tegenstanders van de islamisering van Europa onmiddellijk
afgeschilderd als extreemrechts en racistisch. (1)

NIEUWSBRIEF 233 – 15 OKTOBER 2015 – PAG. 43

Dat er in werkelijkheid nauwelijks ‘zielige vluchtelingen’ zijn werd bevestigd door Esko Repo, hoofd van de
Finse immigratiedienst. Van de 19.632 migranten die Finland tot op dat moment had opgenomen waren er
meer dan 15.000 mannen, bijna 80% van het totaal. Van al deze migranten kwamen er slechts 409 uit Syrië,
dus net iets meer dan 2%.
Xander - (1) Schnittpunkt, (2) Epoch Times, (3) Nieuws.TPO (via EJ Bron), (4) Hartgeld, (5) NU, (6) Focus,
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Migrantencrisis-Oostenrijkse-ouders-krijgen-advies-dochtersniet-meer-alleen-over-straat-te-laten-gaan

Nederlanders die lang wachten op een huurwoning mogen de wooncontainer in
DOOR JDREPORT · OKTOBER 11, 2015
Na een lange onzichtbaarheid ging premier Mark Rutte gisteren in
zijn wekelijkse persconferentie eindelijk in op het vluchtelingen- en
asielzoekersprobleem. Wat hij daar niet zei, was belangrijker dan
wat hij wel zei. Gek genoeg werden over wezenlijke
onduidelijkheden door de aanwezige journalisten geen vragen
gesteld
Die onduidelijkheden hebben te maken met hoe het vreemdelingenrecht in elkaar zit. Dat legt grote
beperkingen op aan de mogelijkheden van het kabinet om de asielzoekerscrisis echt op te lossen. Een
gegeven dat Rutte dan ook maar het liefst onder het tapijt veegt. Hieronder de zeven zaken die Rutte
verzweeg.
1. Rutte zei dat vluchtelingen weer terug moeten als hun land weer veilig is. Dat is makkelijker gezegd dan
gedaan. Mensen die een verblijfsvergunning krijgen (statushouder worden), kun je na vijf jaar niet meer
terugsturen. Tenzij de Vreemdelingenwet gewijzigd wordt. Zij hebben na vijf jaar nl. recht op permanent
verblijf (art. 34, Vreemdelingenwet 2000)
2. Om de doorstroom te bevorderen gaan vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen van COA-locaties
naar ZelfZorg Arrangementen(ZZA). De opvang in de ZZA werd uit kostenoverwegingen en leegloop in 2002
opgeheven door het COA. Deze ZZA wordt nu weer ingevoerd. Krijgen statushouders die in een ZZA
verblijven alsnog voorrang bij de aanvraag van een woning? Dat wordt niet verteld. Als de ZZA vol zit, is er
natuurlijk geen uitstroom uit de ook vol zittende AZC’s meer mogelijk. En daardoor is geen opvang van
nieuwe asielzoekers meer mogelijk. Wat het kabinet zo graag wil blijven doen.
3. Na de ZZA stromen statushouders uit naar de sociale woningbouw via de voorrangsregeling. Er gaan
semi-permanente woningen gebouwd worden omdat er te weinig aanbod van sociale huurwoningen is. Deze
woningen zullen zeer sober zijn. Volgens Rutte zijn deze semi-permanente woningen “voor iedereen die
op de wachtlijst staat”, dus ook voor Nederlanders. Dit betekent dus dat er voor de duurste oplossing
gekozen wordt (ZZA in plaats van langer in AZC houden), dat het tekort aan sociale huurwoningen blijft
bestaan en dat Nederlanders die een huurwoning wensen een wooncontainer aangeboden kunnen
krijgen. Vandaar dat hier zo vaag mogelijk over gesproken werd en Rutte snel weer over vluchtelingen en
de ZZA begon.
4. Het kabinet spreekt van “terugkeer als het weer veilig is”. Dat wil zeggen geen permanent verblijf. Dan zou
het logisch zijn om alleen nieuwe statushouders in niet-permanente woningen te huisvesten. Dat kan nu niet
aangezien Nederlandse woningzoekenden dezelfde rechten hebben als statushouders. Het kabinet wil daar
blijkbaar niets aan veranderen. Het CDA had een plan gelanceerd om via eenontheemdenstatus om de
rechtspositie van vluchtelingen minder sterk te maken. Maar daar horen we het kabinet en de journalisten
niet over. Vluchtelingenwerk is overigens tegen die ontheemdenstatus.
5. Rutte wil voorkomen dat asielzoekers gaan shoppen voor asielrecht in Nederland nadat ze al door andere
EU-landen geweigerd zijn. Betekent dit dat we deze Dublin-claimantenuit gaan zetten? En hoe had Rutte dat
gedacht te doen? Zijn deze mensen dan bekend als ze zich in Nederland aandienen?
6. Het kabinet wil inzetten op verdeling van de instroom. Het is wel duidelijk dat Europa (voorlopig) geen
overeenstemming gaat bereiken over verdeling, de Oost-Europese landen werken daar niet aan mee. Blijven
wij toch opvangen als zij niet meewerken?
7. Mark Rutte had het over een opvangcapaciteit in dit land van 5 à 6% van de volledige instroom in Europa.
Als die bereikt is, blijven wij dan toch opvangen ondanks shoppende asielzoekers? Op welke juridische basis
gaan wij nieuwe vluchtelingen weigeren? Alweer geen vragen of uitleg hierover.
De als verduidelijking van het asielzoekersbeleid bedoelde persconferentie van Rutte was een rookgordijnoperatie. De pers stond erbij en keek er naar. Er werden geen kritische vragen gesteld. Het enige dat Rutte
duidelijk heeft gemaakt is dat het kabinet de wezenlijke problemen niet in de grip heeft en liever verzwijgt.
Een triest staaltje windowdressing.
Lees verder bij de Bron: Stop de bankiers
https://jdreport.com/nederlanders-die-lang-wachten-op-een-huurwoning-mogen-de-wooncontainer-in/
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De Sharia-schuilkelders van Duitsland
door Soeren Kern, 6 Oktober 2015


Christenen, Koerden en Yezidi in de vluchtelingenopvang worden steeds vaker en steeds feller
aangevallen door moslims.
 "Ik ben gevlucht voor de Iraanse geheime dienst omdat ik dacht dat ik in Duitsland eindelijk mijn
geloof kon belijden zonder vervolgd te worden. Maar in het azc kan ik niet bekennen dat ik christen
ben, want dan zou ik bedreigd worden... Ze behandelen me als een beest. Ze dreigen me te
vermoorden." — Een Iraans christen in een Duits asielzoekerscentrum (azc).
 "We moeten de illusie verwerpen dat degenen die hierheen komen mensenrechten-activisten zijn.
We ontvangen berichten over dreiging van agressie, inclusief bedreigen met onthoofding, door
soennieten tegen shiieten, maar Yezidi en christenen worden hier het meest door geraakt.
Christelijke bekeerlingen die hun geloofsovertuigingen niet verbergen, lopen 100% risico om te
worden belaagd en aangevallen." — Max Klingberg, directeur van het Internationale Genootschap
voor Mensenrechten te Frankfurt.
 "We zien salafisten opduiken bij azc's, vermomd als vrijwilligers, die bewust contact zoeken met
vluchtelingen om ze in hun moskeeën uit te nodig en te rekruteren voor hun overtuigingen" — HansGeorg Maaßen, hoofd Duitse inlichtingendienst.
 De politie dringt aan op de vestiging van verschillende geloven in gescheiden opvanglocaties.
Sommige politici werpen daarop tegen dat zoiets een segregatie betekent die indruist tegen de
Duitse multiculturele waarden.
 "Het gros van de immigranten die hier arriveren, kan niet worden geïntegreerd." — Heinz
Buschkowsky, voormalig burgemeester van Berlijn Neukölln.
Islamitische asielzoekers dringen islamitische shariawetten op aan bewoners van Duitse asielcentra, aldus
de politie, die waarschuwt dat christenen, Koerden en Yezidi steeds vaker en steeds feller worden
aangevallen door moslims.
Moslim-immigranten van verschillende sektes, stammen, etniciteiten en nationaliteiten vallen ook elkaar aan.
Gewelddadige ruzies, soms van wel honderden immigranten tegelijk, zijn inmiddels een dagelijkse
aangelegenheid in Duitse azc's.
Volgens de politie zijn de opvanglocaties, waar duizenden migranten maanden aaneengesloten in krappe
behuizing bijeen zitten, sluimerende snelkookpannen met stijgende overdruk. De politie dringt met klem aan
op gescheiden opvang van migranten met verschillende geloofsachtergronden.
Sommige politici werpen daarop tegen dat zoiets een segregatie betekent die indruist tegen de Duitse
multiculturele waarden, terwijl andere zeggen dat het scheiden van honderdduizenden immigranten op basis
van hun geloof nationaliteit logistiek onmogelijk is.
Nu de gevolgen van ongebreidelde immigratie zich beginnen af te tekenen, begint het tij van de publieke
opinie zich tegen het opendeurbeleid van de regering te keren. Waarnemers zeggen dat de Duitse
bondskanselier Angela Merkel, die de meest machtige vrouw ter wereld wordt genoemd, in de
vluchtelingencrisis wel eens haar Waterloo zou kunnen vinden.
Duitse krant Die Welt publiceerde op 27 september een artikel over de belaging van christenen door
moslims in Duitse azc's. De rant interviewde een Iraanse christenbekeerling die de volgende uitspraak deed:
"De Revolutionaire Garde in Iran arresteerde mijn broer in een kerkhuis. Ik vluchtte voor de Iraanse geheime
dienst omdat ik dacht dat ik in Duitsland eindelijk mijn geloof kon belijden zonder vervolgd te worden. Maar
in het azc kan ik niet bekennen dat ik christen ben, want dan zou ik bedreigd worden."
"Moslims wekken me voor zonsopkomst tijdens de Ramadan en zeggen dat ik moet eten voor de zon
opkomt. Als ik weiger, noemen ze me een kuffar, een ongelovige. Ze spugen naar me, ze behandelen me
als een beest. Ze dreigen me te vermoorden."
In een azc in Hemer, een stad in Noordrijn-Westfalen, vielen tien Algerijnse asielzoekers een christelijk
echtpaar uit Eritrea aan met glazen flessen. De moslims zeiden dat ze boos waren dat de man een kruis
droeg. Ze rukten het kruis van zijn nek en stalen zijn geld en zijn telefoon.
Die Welt interviewde ook een christelijke Iraakse familie uit Mosul die in een azc in de Beierse stad Freising
woonden. De vader van het gezin zei dat bedreigingen door islamisten een dagelijkse gebeurtenissen
vormden. "Ze schreeuwden naar mijn vrouw en sloegen mijn kind", zei hij. "Ze zeggen: 'We maken je dood
en drinken je bloed'." Het leven in het azc, zei hij, voelde als leven in een gevangenis.
Volgens Simon Jacob, de directeur van het in München gevestigde Centrale Comité voor Oriëntaalse
Christenen, vormen deze incidenten slechts 'het topje van de ijsberd'. "Het feitelijke aantal aanvallen is erg
hoog", zei hij. "We moeten rekening houden met toenemend conflict, omdat de migranten dat meebrengen
naar Duitsland vanuit hun thuisland. Tussen christenen en moslims. Tussen shiieten en soennieten. Tussen
Koerden en extremisten. Tussen Yezidi en extremisten."
Max Klingberg, directeur van het in Frankfurt gevestigde Internationale Genootschap voor Mensenrechten
(Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, IGFM), beweert dat een groot deel van de agressie door
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Afghanen en Pakistanen wordt gepleegd, omdat die "nog islamitischer zijn dan de Syriërs en de Irakezen."
Hij waarschuwt dat de conflicten in de azc's zullen verergeren:
"We moeten de illusie verwerpen dat degenen die hierheen komen mensenrechten-activisten zijn. Tussen de
nieuwkomers zitten grote aantallen mensen die minstens zo fanatiek religieus zijn als de
Moslimbroederschap."
"We ontvangen berichten over dreiging van agressie, inclusief bedreigen met onthoofding, door soennieten
tegen shiieten, maar Yezidi en christenen worden hier het meest door geraakt. Christelijke bekeerlingen die
hun geloofsovertuigingen niet verbergen, lopen 100% risico om te worden belaagd en aangevallen."
Rainer Wendt, het hoofd van de Duitse politiebond (Deutschen Polizeigewerkschaft, DPolG), waarschuwde
op 29 september in een interview met de krant Passauer Neue Presse dat "woeste criminele structuren" de
azc's hebben overgenomen en dat de politie hierdoor overweldigd wordt, waardoor ze de veiligheid en
beveiliging van vluchtelingen niet kunnen garanderen. Hij roept op om christenen en moslims gescheiden op
te vangen voordat er iemand wordt vermoord:
"We zien dit geweld als weken en maanden aan. Groepen die zich vormen langs lijnen van etniciteit, religie
of stamstructuren belagen elkaar met messen en zelfgemaakte wapens. Als deze groepen elkaar 's nachts
te lijf gaan, slapen alle Duitse burgers die de immigranten overdag met open armen stonden te verwelkomen
op het treinstation in München. Maar de politie blijft alert en wordt in z'n eentje in het midden
achtergelaten..."
"We kunnen slechts gissen naar de werkelijke omvang van het geweld, omdat vrouwen en kinderen vaak te
bang zijn om een klacht in te dienen. Want we hebben het ook nog over seksueel misbruik en verkrachting."
"Soennieten vechten met shiieten, er zijn salafisten van concurrerende groepen. Ze proberen hun eigen
regels op te leggen in de azc's. Christenen worden massaal onderdrukt en de shariawetgeving is van kracht.
Vrouwen moeten zich verplicht bedekken. Mannen worden gedwongen om te bidden. Islamisten willen hun
waarden en orde opleggen in de azc's."
Wendt gaf het interview enkele dagen nadat 300 Albanese migranten het op 27 september aan de stok
kregen met zeventig Pakistanen in een azc in Calden, een stad in Hesse. Meer dan een dozijn mensen
raakten daarbij gewond, waaronder drie agenten. De massale vechtpartij brak uit toen twee migranten ruzie
kregen in de rij van de eetzaal. Vijftig agenten hadden meerdere uren nodig om de rust te laten wederkeren
in het Caldense azc, waar 1500 migranten uit twintig verschillende landen worden opgevangen.
Meer dan zestig migranten, waaronder tien kinderen, raakten gewond nadat Pakistanen en Syriërs op 13
september in gevecht raakten in dat zelfde azc. De matpartij brak kort na middernacht uit nadat iemand
traangas in een tent met slapende migranten had gespoten. De politie deed er een week het zwijgen toe,
vermoedelijk om te voorkomen dat de gebeurtenis negatieve immigratiesentimenten zou voeden.
Gewelddadige ruzies worden steeds vaker regel dan uitzonder in Duitse azc's in het hele land.
Alleen al in de afgelopen twee maanden zijn er tientallen
geweldsincidenten en rellen tussen verschillende groepen migranten
uitgebroken in Duitse azc's

Op 30 september ging een groep migranten los in een opvang in Braunschweig, een stad in Saksen. Op 29
september raakten Syrische migranten met elkaar in gevecht in een azc in Gerolzhofen, een klein stadje in
Beieren. In Engelskirchen, Noordrijn-Westfalen, en eveneens op 29 september, kregen Algerijnen het aan
de stok met Malinezen.
Op 28 september raakten meer dan 150 Syrische en Pakistaanse asielzoekers in fysiek conflict in een azc
aan de Nöthnitzer Straße in Dresden. Ze vielen elkaar aan met planken en metalen staven. Twee dozijn
agenten moesten tussenbeide komen om de orde te herstellen. Meer dan dertig Syriërs en Pakistanen
botsten al eerder, op 10 augustus, in dezelfde opvang.
Ook op 28 september: Tussen de 100 en 150 migranten van verschillende nationaliteiten werden fysiek in
een azc in Donaueschingen, in het Zwarte Woud. De ongeregeldheden braken uit na een ruzie over wie er
als eerste mocht douchen. Op 22 september marcheerden meer dan 400 migranten door het stadje om te
protesteren tegen de leefomstandigheden in diezelfde opvang. Op 15 september werd een mannelijke
migrant aangevallen door een andere asielzoeker omdat hij gebruik had gemaakt van een vrouwentoilet in
het azc.
Op 24 september raakten zo'n 100 Syriërs en Afghanen slaags in Leipzig, de grootste stad van Saksen. De
knokpartij brak uit nadat een 17-jarige Afghaan een 11-jarig Syrisch meisje met een mes bedreigde in een
azc met duizend opvangplaatsen. Op 23 september brak er een gevecht uit in een azc voor onbegeleid
minderjarigen in Nuremberg.
Op 3 september vielen Syrische migranten beveilingingsbeambten aan in Moabit, in Berlijn. Eveneens op 3
september: Irakezen vallen beveiligers aan in Heidelberg. 21 politiewagen werden ter plaatse gestuurd om
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de onlusten op te breken. Op 2 september kruisten de paden van Algerijnse en Tunesische migranten elkaar
in datzelfde azc. Twaalf politiewagens waren er nodig om de rust te herstellen.
3 september: migranten raken slaags in Hövelhof, in Noordrijn-Westfalen. 2 september: asielzoekers in
gevecht in een azc in Wolgast, te Mecklenburg-Vorpommern. Eveneens 2 september: vechtpartij in
Gütersloh, Noordrijn-Westfalen.
1 september. Ruzie in een opvang in Delitzsch, Saksen. Een 27-jarige Tunesiër sterft aan messteken die zijn
toegediend door een eveneens 27-jarige Marokkaan. Ook 1 september: een 15-jarige Somaliër steekt een
15-jarige Egyptenaar met een schaar in Groß Borstel, Hamburg.
Een Somaliër, een Syriër en een Albanees raken op 1 september slaags in een azc in Tegernsee, een klein
stadje in Beieren. Op diezelfde dag breekt een matpartij uit in een opvang in Heidelberg.
31 augustus. Libische en Tunesische migranten krijgen het aan de stok in Hoyerswerda, Saksen. Ook op de
31e: een gevecht tussen migranten, waarbij ook beveiligers betrokken raken, in Heidelberg. Op 30 augustus
arresteert de politie een 25-jarige Sudanees diedoordraait in een azc in Jesteburg, Saksen.
Een dag eerder, op 29 augustus, arresteert de politie een 17-jarig Algerijn wegens de roof van mobiele
telefoons van andere migranten in Elzach, te Baden-Württemberg. Zestig migranten slaan op tilt in Karlsruhe
op 25 augustus.
Op 24 augustus steekt een migrant uit Montenegro een Algerijn neer in Seevetal, Saksen.
Afghanen raken slaags in Rotenburg, Hesse, op 22 augustus. Ook op die dag: zeker twintig migranten gaan
los in Grafing, bij München.
21 augustus. Vechtpartij in Schwetzingen, Baden-Württemberg. Zelfde dag: onlusten in Marienthal,
Hamburg.
Vijftig migranten vallen elkaar op 16 augustus aan met boomtakken, paraplu's en vuilnisbakken in Friedland,
Saksen. De opvanglocatie heeft een capaciteit van 700 personen, maar er wonen er 2400.
Tenminste twintig Syriërs in een overbevolkte opvang in het Oost-Duitse Suhl doen op 19 augustus en
poging om een Afghaan te lynchen nadat die pagina's uit een Koran verscheurde en in een toilet wierp. Meer
dan honderd agenten kwamen tussenbeide, en werden op hun beurt aangevallen met stenen en stukken
beton. Zeventien mensen raakten gewond, waaronder zes agenten. De Afghaan krijgt nu politiebeveiliging.
De president van de Duitse deelstaat Thuringen, Bodo Ramelow, verklaarde dat moslims van verschillende
nationaliteiten gescheiden moeten worden opgevangen om dergelijk geweld in de toekomst te voorkomen.
Veertig migranten raakten slaags aan de Bremer Straße in Dresden op 10 augustus. In diezelfde opvang
vochten vijftig Syriërs en Afghanen elkaar op 1 augustus ook al de tent uit. Tachtig agenten waren nodig om
de rust te doen wederkeren.
Jörg Radek, vicevoorzitter van de Duitse politiebond Gewerkschaft der Polizei (GdP), verklaardedat de
politie haar "absolute breekpunt" heeft bereikt, en dat christenen en moslims apart zouden moeten worden
opgevangen. In een interview met Die Welt zei Radek op 28 september het volgende:
"Onze politiemensen worden steeds vaker opgeroepen voor confrontaties in opvangcentra. Als er 4000
mensen worden opgehokt in een azc met ruimte voor 750 man, leidt dat tot agressie over de kleinste dingen.
De gang naar het toilet kan al leiden tot vechtpartijen."
"We moeten alles in het werk stellen om verdere escalatie van geweld te voorkomen. Het lijkt mij volkomen
logisch om migranten te scheiden naar geloof."
Niet iedereen is het daarmee eens. In een interview met televisiezender N24 verklaarde de voormalige
burgemeester van het Berlijnse district Neukölln, Heinz Buschkowsky, dat Duitsland het risico loopt om in
parallelle samenlevingen uiteen te vallen als migranten gesegregeerd worden volgens geloof en nationaliteit.
Hij voegde daar aan toe dat tolerantie de eerste les is die migranten moeten leren als ze in een Westers land
arriveren, en dat hun asielaanvraag moet worden geweigerd als ze weigeren respect op te brengen voor
andermans geloof. Buschkowsky toonde zich pessimistisch over de integratie in de Duitse samenleving: "Het
gros van de immigranten die hier arriveren, kan niet worden geïntegreerd."
Tegelijkertijd waarschuwt Hans-Georg Maaßen, het hoofd van de Duitse inlichtingendienst, voor radicale
moslims die aan het canvassen zijn in azc's, op zoek naar rekruten voor hun geloofsstroming. Hij zei het
volgende: "Veel asielzoekers hebben een soennitische geloofsachtergrond. De salafistische beweging in
Duitsland ziet dat als een broedplaats. We zien salafisten opduiken bij azc's, vermomd als vrijwilligers, die
bewust contact zoeken met vluchtelingen om ze in hun moskeeën uit te nodig en te rekruteren voor hun
overtuigingen."
Ansgar Mönter, redacteur voor de Neue Westfälische, bericht dat salafisten in de Noordrijn-Westfalense stad
Bielefeld al geïnfiltreerd zijn in azc's in de omgeving, waar ze speelgoed, groenten en fruit uitdelen onder de
migranten. Mönter beweert dat "naïeve" politici bijdragen aan de radicalisering van vluchtelingen omdat ze
moslimgroepering actief uitnodigen om te participeren bij de opvang. De journalist wijst er op dat de
belangrijkste moslim-organisaties in Duitsland allemaal fundamentalistische interpretaties van het
islamitische geloof aanhangen, en derhalve in aanleg anti-Westers zijn. Sommige organisaties hebben
banden met de Moslimbroederschap, anderen willen shariawetgeving invoeren in Duitsland. Mönter
waarschuwt politici dat ze deze clubs juist niet moeten aanmoedigen om contact te leggen met onlangs
gearriveerde migranten.
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http://nl.gatestoneinstitute.org/6642/asielzoekerscentrum-sharia
Germany Migrants Rape Epidemichttp://www.gatestoneinstitute.org/6527/migrants-rape-germany
Liveleaks Warning – Duitse vrouw en dochter in elkaar geslagen en auto geconfisceerd door
migrantenhttp://www.liveleak.com/view?i=f32_1442742560
50 million muslims In Europe and 80% are living on
welfare:https://www.youtube.com/watch?v=2nFFq9CkG4k
Kuwaiti Official: "We Should Never Allow Refugees in our
Country"https://www.youtube.com/watch?v=EZbCK95Zu_0
Why Are Gulf States Refusing To Take In Syrian Refugeeshttps://www.youtube.com/watch?v=EW8jvcktDHE
Duitse interviewt economische immigranten:https://www.youtube.com/watch?v=_oxuh06xEqE
Duitse petitie: Weg met Merkel Duizenden en duizenden Duitsers die reageren op deze
petitie.https://www.change.org/p/wir-fordern-den-rücktritt-der-bundeskanzlerin-dr-a-merkel-und-sofortigeneuwahl-der-bundesregierung-resignation-of-the-german-chancellor-dr-a-merkel-and-immediate-reelectionof-the-german-government
https://www.youtube.com/watch?v=kS0eAaujDRo
Merkel: multiculturele samenleving
mislukthttp://vorige.nrc.nl/buitenland/article2632571.ece/Merkel_multiculturele_samenleving_mislukt
Dispatches - Undercover Mosque
https://www.youtube.com/watch?v=kJk_AiK-4No

'ISIS migranten hebben dodelijk saringas naar Europa gesmokkeld'
"ISIS dreigt dankzij het Westen wereldwijde catastrofe te veroorzaken waarin niemand zal worden gespaard"
Vreselijke taferelen na de sarin aanval in Damascus in 2013. Straks
ook bij ons?
Als vluchtelingen vermomde ISIS terroristen hebben mogelijk het
dodelijke saringas naar Europa gesmokkeld. Dat beweert althans
Ahmed Gaddaf al-Dam, de neef van de dankzij de NAVO
vermoorde Libische president Muammar Gadaffi. Tal van
waarschuwingen ten spijt weigeren Duitsland, Frankrijk en ook
Nederland echter de grenzen te sluiten, wat in de toekomst mogelijk
afschuwelijke gevolgen voor de autochtone bevolking zal hebben.
Saringas is vrijwel niet te ontdekken omdat het geen kleur, geen smaak en geen geur heeft. Mensen die
eraan worden blootgesteld sterven binnen enkele minuten een gruwelijke dood.
De laatste keer dat saringas werd gebruikt was door de Syrische rebellen in Damascus, die het gas dankzij
Turkse en Saudische hulp in hun bezit hadden gekregen. Het Westen beschuldigde vervolgens valselijk
president Assad van het gebruiken van chemische wapens tegen zijn eigen bevolking. Bij deze klassieke
‘false flag’ aanslag kwamen tussen de 1700 en 1800 mensen om het leven.
Wereldwijde catastrofe; Europa machteloos, wacht totale chaos
Gaddaf al-Dam, die werkzaam was bij de Syrische inlichtingendienst, waarschuwde tevens dat ISIS een
‘wereldwijde catastrofe’ dreigt te veroorzaken waarin ‘niemand zal worden gespaard’ als het Westen niet
snel net als Rusland achter president Assad gaat staan. De landen in Europa zullen in zijn ogen machteloos
zijn om deze ‘zelfmoordterroristen uit de hel’ te stoppen. Ook de toevoer van olie door het Suezkanaal dreigt
door hen te worden geblokkeerd. Daardoor zal de olieprijs exploderen en zullen Griekenland, Italië, Spanje
en Portugal failliet gaan, wat vervolgens de totale instorting van de Europese Unie zal veroorzaken.
Al-Dam verwacht dat Europa door dezelfde revoluties zal worden getroffen als de ‘Arabische Lente’ die sinds
2011 Noord Afrika en het Midden Oosten in totale chaos stortte. Hij voorspelt dat ook Israël zal worden
aangevallen door duizenden islamitische zelfmoordterroristen.
Duizenden ISIS terroristen nu al in Europa
Vorige maand beweerde een ISIS jihadist dat er al meer dan 4000 terroristen vermomd als vluchteling in
Europa zijn, en dat hun aantal dagelijks toeneemt. Zij wachten op ‘Dag X’, het moment waarop ze massaal
in actie zullen komen en op allerlei manieren aanslagen gaan plegen op de autochtone Europese bevolking
met als doel zoveel mogelijk slachtoffers te maken.
Ondanks het feit dat onze regeringen hiervan op de hoogte zijn weigeren ze nog altijd om het gevaar in te
dammen met de enige maatregel die het begin van een oplossing kan zijn: het hermetisch afsluiten van de
grenzen, en vervolgens het terugsturen van het leeuwendeel van de miljoenen migranten, aangezien zo’n
80% tot 90% geen vluchteling is en niet uit Syrië komt.
Xander - (1) Express
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/ISIS-migranten-hebben-dodelijk-saringas-naar-Europagesmokkeld
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Nederland wordt door Wilders misleid
De PVV, de partij van Geert Wilders, blijft aan populariteit winnen. Als
er nu verkiezingen zouden zijn, zou de PVV 33 zetels behalen. De
vluchtelingencrisis stuwt de PVV naar de op één na hoogste score ooit
behaald. Veel mensen zien Wilders als redder van Nederland. Hij wint
enorm aan aanhang met zijn verhaal over islam en vluchtelingen. De
Facebookpagina Alternatieve Media Nederland publiceerde onlangs
een ingezonden lijst met punten waar de PVV zich werkelijk mee bezig heeft gehouden.
Wat blijkt? De PVV komt helemaal niet op voor de gewone man. De gemiddelde PVV-stemmer denkt dat er
veel schort aan de ouderenzorg omdat we nu meer vluchtelingen opvangen of omdat Marokkaanse
pensioengerechtigden in hun thuisland van hun pensioen genieten.
Hieronder volgt de lijst:
1. In strijd met de gewekte verwachtingen stemde de PVV tegen het opstellen van een armoedebeleid en
tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers.
2. De PVV stemde voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen, voor het afschaffen
van de alleenstaandeouderkorting en voor het korten van de huurtoeslag. Dat laatste kost huurders met een
laag inkomen zo’n 180 euro per jaar.
3. De belofte van de PVV om tegen ‘graaiers en profiteurs’ in actie te komen blijkt eveneens loos te zijn. De
partij stemde tegen het invoeren van een Balkenendenorm in de cultuursector en in de zorg. En voor de
belastingvoordelen van het Koningshuis.
4. Gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro mogen van de PVV niet meer in een sociale
huurwoning gaan wonen.
5. Lonen in de publieke sector willen ze bevriezen.
6. Voor de verkiezingen (2010) eiste de PVV ‘absolute transparantie’ over de ontwikkeling van de koopkracht
in Nederland, nu vindt de partij het niet meer nodig dat deze cijfers in de rijksbegroting worden gepubliceerd.
7. De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen
zouden krijgen. In werkelijkheid stemde de PVV in de Tweede Kamer voor hogere eigen bijdragen en voor
bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) en de begeleiding van ouderen in de dagopvang met
een IQ boven de 70.
Wilders zegt tegen marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde voor particuliere investeringen en
winstuitkeringen in ziekenhuizen en voor betaalde voorrangszorg via zogenaamde SOS-artsen.
8. De PVV stemde tegen een meer inkomensafhankelijke premie (ZIEKENFONDS!), tegen maatregelen om
wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen en zelfs tegen het in stand houden van het wettelijk recht op
jeugdzorg.
9. De PVV stemde ook tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden, waardoor meervoudig
gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag nu geen gebruik kunnen maken van een pgb.
10. Ook agenten in spe moeten het ontgelden: de PVV stemt in met bezuinigingen op de politieopleiding en
betaalt aspirant-agenten geen vergoeding meer. Voor zij-instromers wordt het zo onmogelijk om politieagent
te worden. De PVV stemde in met het afschaffen van de zogenaamde ‘Montfrans-middelen’, geld dat
gemeenten gebruiken voor hun veiligheidsbeleid.
11. De PVV weigert ook alcoholverslaafden in het verkeer extra aan te pakken en is tegen concrete
voorstellen om de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit terug te dringen.
12. Recidive wil de PVV wel terugdringen, maar door te bezuinigen op reclassering en een snelle reintegratie van ex-gedetineerden af te wijzen, blijft ook dit een loze belofte.
13. De PVV laat gewone mensen in de file staan, maar laat de rijken rijden. De partij stemde in met betaalde
elite-tolrijbanen, waarop mensen met geld de files kunnen passeren, tegen mobiliteitsmanagement voor
werkgevers en werknemers, tegen geld voor sneller onderhoud van bestaande wegen en tegen maximale
sluitingstijden van spoorwegovergangen.
14. De spoorwegen hoeven van de PVV niet weerbestendig te worden gemaakt en de prijs voor een trein- of
buskaartje mag sneller stijgen dan de kosten voor een auto.
15. De PVV stemde tegen een voorstel om het tekort aan fietsenstallingen bij stations op te lossen en tegen
een minimum-voorzieningenniveau voor openbaar vervoer in het landelijke gebied.
16. De PVV verklaarde zich ook tegen het verbeteren van de verkeersleiding bij ProRail, tegen een
inventarisatie van knelpunten op het spoor en tegen een onafhankelijke klachteninstelling voor het openbaar
vervoer. De reisinformatie en communicatie met reizigers bij een ongeluk op het spoor hoeft van de PVV niet
te worden verbeterd.
17. De PVV was in de verkiezingstijd kampioen dierenrechten. Na de verkiezingen veranderde dat snel. De
fractie stemde tegen verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen – waar de laatste vijf jaar ruim 700.000
dieren levend zijn verbrand. De partij stemde tegen betere controle op de intensieve veehouderij, tegen een
voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen, tegen plannen om gaandeweg een einde te maken
aan de bio-industrie, tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn, tegen het in stand houden
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van het systeem van dierenrechten na 2015, maar voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de
Kroondomeinen.
18. De PVV stemde ook tegen een vergunningenstop voor megastallen. Bovendien was de partij tegen het
voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems,
tegen een actieplan om zwerfafval aan te pakken, tegen gesprekken met België om te voorkomen dat de
Westerschelde verder zou moeten worden uitgediept, tegen het voorstel om meer openheid te geven over
de plannen voor nieuwe kerncentrales en voor de bouw van nieuwe kolencentrales.
19. Het woord ‘democratie’ valt vijftien keer in het PVV-verkiezingsprogramma, het begrip ‘vrijheid’ nog
vaker. Na de verkiezingen stemde de partij echter tegen de verbetering van de informatievoorziening van de
regering aan de Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop. In strijd met haar
beloften stemde de PVV tegen een nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet
maken.
20. Ook de belofte voor meer openheid werd gebroken: de partij stemde tegen openbaarmaking van de
zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan. De beloofde onafhankelijkheid
van ‘Brussel’ leidde niet tot steun voor voorstellen om meer zeggenschap te krijgen over onze land- en
tuinbouw.
21. De PVV verzet zich ook niet tegen de groeiende Europese bemoeienis met onze woningcorporaties.
22. De partij stemde voor meer invloed van ‘Brussel’ op de Nederlandse begroting.
23. De ‘falende magistratuur’ is volgens de PVV een bedreiging voor onze democratie, maar de partij
stemde tegen een onderzoek naar de invloed van de manier van financieren van de rechterlijke macht op de
kwaliteit van de vonnissen.
24. Een paar maanden geleden stemden ze tegen afschaffing eigen risico voor mensen met chronische
aandoening en ouderen…
De PVV claimt er voor de gewone man te zijn, maar stemde toch voor verdere liberalisering van de sociale
huursector, voor TTIP en tegen de miljonairsbelasting waarmee het gat tussen arm en rijk kleiner zou
moeten worden.
Laat bovenstaande lijst goed tot je doordringen voordat je besluit om tijdens de volgende verkiezingen op de
PVV te gaan stemmen.

Stroomstootwapen vervangt bullepees bij politie
Bij alle commotie in het Drentse dorp Oranje bleef tot nu toe iets onopgemerkt: de ouderwetse wapenstok
wordt niet meer gebruikt door onze hermandad. Voor het eerst werden lastige burgers met een
stroomstootwapen in het gareel gehouden.
In dit filmpje is op 0.27 te zien dat een stille een taser tegen een vrouw aanhoudt. Ze gilt het uit van pijn. Op
0.38 bergt hij het ding weer op in zijn zak.
Stroomstootwapens zijn controversieel. Volgens Amnesty International vielen in de VS bij het gebruik ervan
de afgelopen tien jaar zeker 500 doden. Toch werd het onze politie er door voormalig minister Opstelten
mee uitgerust.... https://youtu.be/UKc-bhapZlQ
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/stroomstootwapen_vervangt_bullepees_bij_politie
Lees ook: Sovjetpraktijken van Nederlandse overheid.
Bron / origineel: (c) www.geenstijl.nl
Beetje onhandig misschien in dit veranderde tijdsgewricht, maar ik kan me een tijd
herinneren dat de Russische overheid, mensen die opstandig waren tijdens overheids
toespraken, verdoofden en afvoerden.
Gisteren waren er protesten tegen de komst van asielzoekers in Oranje en een vrouw hield de auto van
overheidswerker Dijkhof tegen. Een agent trok haar weg en dit is wat volgde. Het bericht met video in het AD
http://zaplog.nl/zaplog/article/russische_praktijken_van_nederlandse_overheid
Reactie
De volgende dag is er rondom dit tafereel een levendige discussie uitgebarsten. Er wordt her en der gezegd
dat de “stille” op deze vrouw een tasergun heeft gebruikt. Dat is een apparaatje, waarmee een stroomstoot
kan worden uitgedeeld. Op 0.16s in de video is te zien dat meneer iets in zijn broekzak
stopt. Wat kan ik zeggen?
1. Als de man een taser zou hebben gebruikt, dan had hij ook zichzelf een schok
gegeven. Hij houdt de vrouw vast op de grond en een lichaam geleidt.
2. Er is een foto waar de meneer duidelijk op staat met een autosleutel in zijn
hand.
Ik ben voorstander van kritisch beoordelen wat de staat tegen burgers doet, maar hier
is dat niet terecht. Jammer dat onzin wel aandacht krijgt.
https://maudoortwijn.wordpress.com/2015/10/11/was-het-nu-welniet-een-tasergun-elektrische-schok-indorpje-oranje/
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Griepvaccinatie: feiten en mythen
Wij Worden Wakker
In de “Cochrane Library” is een opmerkelijke studie over griepvaccinaties te vinden. De Cochrane Library is
een verzameling van databases en de meest uitgebreide bron van hoogwaardige onafhankelijk informatie
over het effect van gezondheidszorginterventies. In de studie "Vaccines for preventing influenza in healthy
adults" (Vaccinaties die griep moeten helpen voorkomen bij gezonde volwassenen) over griepvaccinaties is
men tot de eindconclusie gekomen, dat er geen bewijzen zijn te vinden dat griepvaccinaties voordelen
bieden. De schrijvers merken op, dat de enige onderzoeken uit het verleden over griepvaccinaties, die tot
een positieve conclusie kwamen, door de industrie waren gesponsord. Deze gesponsorde studies werden
daarna uitgebreid in prestigieuze magazines gepubliceerd.
De studie kraakt de farmaceutische industrie en diens dienaren, de medicijnentest-industrie en de medische
wereld die afhankelijk is van de medicijnen, compleet af. De resultaten van dit onderzoek lijken het
routinematige gebruik van griepvaccinaties bij gezonde volwassenen te ontmoedigen. Gezonde
volwassenen hebben geen groot risico op een complicatie zoals een infectie aan de luchtwegen. Het gebruik
van griepvaccinaties zou alleen moeten worden aangeraden in individuele en specifieke gevallen.
De auteurs van de studie hebben geprobeerd andere onderzoeken, die gedaan zijn naar de effecten van
griepvaccinaties bij gezonde volwassenen tussen 18 en 65 jaar, te betrekken in hun studie. Ze hebben in het
centrale register van de Cochrane Library gezocht naar alle “controlled trials”, Central, The Cochrane
Library, 2010, issue 2, MEDLINE (januari 1966 tot juni 2010) en EMBASE (1990 tot juni 2010)." Ze hebben
50 rapporten bekeken. Veertig van deze vijftig rapporten betrof klinische testen met meer dan 70.000
mensen. Twee rapporten gingen alleen over nadelige bijeffecten van griepvaccinaties; deze werden niet
betrokken in deze studie.
De rapporten gingen over alle typen griepvaccins: met levend, verzwakt of dood griepvirus.
Er werd speciaal gelet op aantallen mensen en de ernst van de griepsymptomen. Ze keken ook naar
aantallen personen die slechte effecten hadden en naar ernst van de effecten van griepvaccinaties. De
auteurs schreven naar onderzoekers van eerder gedane onderzoeken wanneer ze data misten. De respons
was teleurstellend. Uiteindelijk hebben ze vijftig en niet tweeënnegentig rapporten in hun onderzoek
betrokken, daar vele onderzoeken geen of te weinig controlegroepen hadden gebruikt, inconsistenties in de
gepresenteerde data hadden, of te weinig data en onnauwkeurige onderzoeksresultaten hadden.
De auteurs kwamen tot de conclusie dat griepvaccinaties die door injectie werden toegebracht tot een
vermindering van griepachtige symptomen leiden van 4%. Ze vonden geen bewijs dat vaccinatie leidde tot
het tegenhouden van virale besmetting! Daarmee is dus het argument van de kudde immuniteit van de baan!
Kudde-immuniteit is de passieve bescherming die niet-gevaccineerden genieten als gevolg van een hoge
vaccinatiegraad bij de rest van de bevolking of bevolkingsgroepen. Hoe meer gevaccineerden hoe minder
kans de ziektekiem heeft om zich te verspreiden. Niet-gevaccineerden zouden op die manier passief worden
beschermd. Nu blijkt dat vaccinaties geen enkele bescherming bieden.
Er werd ook geen enkel bewijs gevonden dat griepvaccinaties complicaties bij griep verminderden of hadden
helpen voorkomen.
Vijf mythen van griepvaccinaties
Mythe 1: De griepvaccinatie is effectief
Statistisch is het zelfs zo, dat je minder kans hebt op griep, als je geen griepvaccinatie hebt gehaald. Een
journalist van BCTV in Vancouver rapporteerde dat van de 32 mensen in de eerstehulppost van het
ziekenhuis 30 mensen een antigriep spuit hadden gehaald.
Mythe 2: De griepvaccinatie behaalt veel succes in het voorkómen van griep
Wanneer je beseft dat een placebo injectie met water een succesgehalte heeft van 30 % is het percentage
succes van een griepvaccinatie van 6,25% erg slecht.
Mythe 3: De griepvaccinatie is veilig
De vooraanstaande immunoloog Hugh Fudenberg beweert dat wie tussen 1970 en 1980 vijf griepvaccinaties
heeft gehad 10 maal meer kans heeft op Alzheimer. Dit heeft te maken met het aluminium en kwik uit de
injectie die accumulerend in de hersenen worden opgeslagen. Dit leidt tot cognitieve disfuncties.
Mythe 4: Er zitten geen ongezonde ingrediënten in griepvaccinaties
In een griepvaccinatie zijn grofweg drie categorieën ingrediënten te vinden: de virussen en gecultiveerde
bacteriën; geaborteerde menselijke foetuscellen, varkensbloed, nierweefsel van apen, koepokken pus, kalf
serum (hierin groeien de bacteriën en virussen); neutrealisatoren, stabilisatoren, conserveringsmiddelen:
kwik, aluminium en formaldehyde. Formaldehyde is kankerverwekkend, geen hoeveelheid hiervan wordt
veilig geacht wanneer het in een levend organisme wordt gespoten. Het wordt gebruikt om gestorvenen te
balsemen.
Mythe 5: De griepvaccinatie werkt
De griepvaccinatie maakt het immuunsysteem eerder zwakker, waardoor de kans om griep te krijgen groter
wordt. Het is beter voor uw gezondheid om de griepvaccinatie te ontlopen! Niet alleen zitten er vele
ongezonde stoffen in, veel mensen krijgen binnen korte tijd na hun vaccinatie daadwerkelijk griep.
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Dokter Viera Scheibner is een meest vooraanstaande wetenschappers op het gebied van vaccins.
Scheibner: “Er wordt in steeds meer medische magazines geschreven over anaphylaxis (hypergevoeligheid
en allergische reacties) en ernstige immunologische reacties als direct gevolg van vaccinaties. Er treedt een
vorm van sensibiliseren op, mensen worden juist extra bevattelijk voor de ziekte waartegen gevaccineerd
wordt.”
Scheibner: “We zien bij kinderen na vaccinatie, dat ze binnen enkele dagen tot drie weken loopneuzen
ontwikkelen, oorinfecties krijgen, longontsteking en bronchitis ontwikkelen. De vaccinaties worden door
middel van reclamecampagnes aangeprezen, ze beloven immuniteit, maar dat is niet de werkelijkheid. Er is
eerder sprake van onderdrukking van het immuunsysteem.”
Scheibner: ”Vaccins kunnen interne organen beschadigen, vooral de alvleesklier. Daarom is iedereen die
regelmatig gevaccineerd is bevattelijk voor auto-immuunziekten zoals diabetes, ziekte van Addison, arthritis,
astma, hepatitis, lupus, MS, botontkalking en tientallen andere ziekten.”
Auto-immuunziekten zijn ziekten waarbij het lichaam zichzelf aanvalt, of meer accuraat is, wanneer het is
aangevallen door een ongezonde leefstijl, stress, toxinen in medicijnen, water en voeding.
Immunoloog Jesse Stoff is van mening dat de gezondheid van een mens door vier factoren wordt bedreigd:
1. ongezonde voeding
2. door de mens veroorzaakte toxinen in het milieu
3. ziekteveroorzakende organismen en diens toxinen
4. trauma’s die het immuunsysteem beschadigen zoals röntgenstraling en stress
Andere factoren zijn slaapgebrek, te weinig lichaamsbeweging, roken, teveel alcohol- consumptie en andere
excessen die het lichaam uit balans halen.
Conclusies:
De studie uit de Cochrane Library heeft weinig bewijs gevonden dat griepvaccinaties voordelen kunnen
bieden. Daarbij moet worden opgemerkt dat 15 van 36 testonderzoeken door de industrie werden
gesponsord. Deze griepvaccinatie testrapporten werden gepubliceerd in meer prestigieuze magazines en
werden vaker geciteerd, dan de onafhankelijke rapporten, ook al was de methodische kwaliteit vergelijkbaar.
Onderzoeken die uit onafhankelijke bronnen kwamen hadden geen conclusies die gunstig waren voor de
griepvaccinatie industrie. Er is bewijs dat wereldwijd gemanipuleerd wordt met conclusies en valse
beruchtheid van de studies.
Men kan zich afvragen hoe griepvaccinaties gerechtvaardigd kunnen worden, wanneer er praktisch geen
voordeel is. De vaak gebruikte kudde-immuniteit blijkt niet waar te zijn. Er is geen voordeel te behalen,
complicaties komen niet minder vaak voor, er sterven niet minder mensen na een griepvaccinatie. Er zijn
genoeg gedocumenteerde gevallen bekend van ernstige schadelijke effecten van griepvaccinaties en deze
worden verzwegen, verminkt en niet bekend gemaakt. Het is tijd dat volwassenen en kinderen niet langer
geprikt worden, zonder een stukje bewijs dat ze daar voordeel mee kunnen doen.
Bronnen: www.gaia-health.com, www.rense.com, www.nutralegacy.com
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m4&s=m22&ss=P1264&l=NL

Reformatorisch Dagblad breekt lans voor Poetin
door John Diks
Hoog Spel
Poetin speelt hoog spel in Syrië. Als het hem lukt om IS
(Islamitische Staat) te verzwakken of te verslaan, zet hij Rusland
weer op de kaart, betoogt Michiel Klinkhamer, correspondent bij het
Reformatorisch Dagblad.
Russische militaire adviseurs zijn aangekomen in Irak om daar met Iraanse, Syrische en Iraakse
vertegenwoordigers te bespreken hoe de strijd tegen Islamitische Staat door deze vier landen het best
gecoördineerd kan worden. Dat verklaarde Hakim al-Zamili, het hoofd van de Commissie voor Veiligheid en
Defensie van het Iraakse parlement, op 28 september.
Reden voor Irak om met Rusland in zee te gaan is het feit dat het dringend behoefte heeft aan (militaire)
inlichtingen en expertise. Die zijn nodig om de strijd tegen IS effectief te kunnen voeren. Vooral nu is
gebleken dat IS in de strijd met de VS en hun bondgenoten niet zwakker, maar sterker is geworden.
Daarmee hebben de VS de overeenkomst met Irak geschonden, aldus Zamili.
De Russische regering heeft de handschoen opgenomen en besloten om niet alleen in Syrië, maar ook in
Irak het gevaar van IS te bestrijden. Rusland is begonnen met de vorming van deze regionale coalitie, omdat
de internationale coalitie niet van de grond komt. Dat komt doordat de VS er niet aan mee willen werken.
Redelijk
Het Russische standpunt is redelijk. Net als Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland ziet het zich geplaatst
voor het probleem van Syriëgangers die na terugkeer een veiligheidsrisico vormen. De Russische Federatie
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telt ook een aanzienlijke islamitische minderheid van circa 9 miljoen moslims. Het is verder bekend dat er
Tsjetsjenen meevechten met IS.
Waarom zijn de Amerikaanse aanvallen tegen IS zo ineffectief? Het antwoord is simpel: omdat de VS IS niet
wíllen verslaan. Ze hebben IS zelf in het leven geroepen, getraind en bewapend. Mogelijk zelfs gefinancierd.
Dat blijkt uit overheidsdocumenten die de organisatie Judicial Watch in maart via de Amerikaanse Freedom
of Information Act heeft opgevraagd. Of dat bewust of onbewust is, doet niet eens ter zake.
Op die manier blijft er een stoorzender in deze strategisch belangrijke en olierijke regio die Amerikaanse
presentie nodig maakt. Maar dan moeten ze niet verslagen worden, want dan kan de regio zich herstellen en
is Amerikaanse aanwezigheid niet meer nodig.
Doordat de VS zelf de exclusieve coalitie leiden tegen IS, kunnen ze ervoor zorgen dat IS overleeft en zelfs
sterker wordt. De Russische regering heeft dat spelletje doorzien en gooit nu roet in het eten met haar
plannen om IS daadwerkelijk te verslaan.
New World Order
Het lijkt op dit moment alsof de VS hun hand overspeeld hebben. De toespraak van de Russische president
Vladimir Poetin maandag voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties was niet –zoals media
beweren– bedoeld voor eigen publiek, maar om Rusland in de internationale arena te profileren als
voortrekker in de strijd tegen de Amerikaanse ”nieuwe wereldorde”.
Rusland móét zich wel op die manier profileren –dat wil zeggen op een wijze die nationale belangen
overstijgt en een alternatieve visie op internationale samenwerking biedt– want zonder bondgenoten maakt
het geen kans om een confrontatie met de NAVO-landen te winnen. Het zegevierde in de vorige twee
wereldoorlogen immers alleen omdat het machtige bondgenoten had die een tweede front openden en in het
interbellum de Russische militaire industrie hielpen opbouwen.
De Russische regering heeft uit de uitbreiding van de NAVO naar de
grenzen van Rusland, uit wat zij ziet als een Amerikaanse
staatsgreep in Kiev, uit de sancties en het gemanipuleer met de
olieprijs de conclusie getrokken dat de VS Rusland op de knieën
willen dwingen. En zij heeft begrepen dat het in dat licht wezenlijk
voordelen heeft om het initiatief te nemen.
Als Poetin de Russische positie in de Middellandse Zee en het
Midden-Oosten weet te bestendigen, is hij vanuit zijn perspectief
bezig met voorwaartse verdediging. Hij breekt uit de omsingeling
van zijn land waarmee de VS bezig waren door de NAVO tot aan de
westgrenzen van Rusland uit te breiden, militaire bases te vestigen
in de Centraal-Aziatische republieken en door hun permanente
aanwezigheid in Afghanistan.
Poetin speelt hoog spel, maar als het lukt om IS te verzwakken of
zelfs te verslaan, zet hij Rusland weer op de kaart. Ook ontmaskert
hij een belangrijk element van de strategie van verdeel-en-heers die de VS hanteren in hun buitenlandse
politiek: het creëren van vijanden die ze vervolgens zelf helpen bestrijden, waarna ze alsnog hun invloed ter
plaatse uitbreiden zonder al te veel verlies van legitimiteit. Als Poetin IS verslaat, toont hij in feite aan dat IS
gewoon te verslaan is, en al die tijd te verslaan was geweest, als de VS dat serieus geprobeerd hadden.
Bovendien verplaatst hij de geopolitieke concurrentiestrijd voor een
belangrijk deel van de achtertuin van Rusland (Oekraïne), naar een
gebied op ruime afstand van Rusland. Het lijkt alsof Poetin begint te
leren van de klassieke Britse en Amerikaanse strategie van ”peace
at home, war abroad”: het principe dat je oorlogen die ontstaan uit
conflicterende belangen van grootmachten, bij voorbaat en proactief
zo ver mogelijk van huis moet uitvechten. Ten slotte creëert Rusland
met zijn diplomatieke en militaire expansie in het Midden-Oosten
een reeks voldongen feiten, die het later aan de
onderhandelingstafel kan ”wegstrepen” tegen de Amerikaanse
inbreng, zodat de uitgangspositie van Rusland sterker wordt.
Best slim van Russische zijde natuurlijk, maar wie was er nou zo dom om te denken dat Rusland met
militaire omsingeling, politieke allianties en economische oorlogvoering, kortom met intimidatie onderworpen
zou kunnen worden?
Welke dwaas zet in Polen een anti-Russisch raketschild neer en beweert glashard dat het tegen Iran
bedoeld is? Dachten de geopolitieke planners van de VS werkelijk dat ze op deze wijze Rusland op de
knieën konden krijgen?
We hebben een slapende beer wakker gemaakt en de beer gaat niet meer terug in zijn kooi.
De auteur is Ruslandkundige.
Michiel Klinkhamer - Bron: Reformatorisch Dagblad
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Aanslag Ankara aanleiding voor Turkse invasie Syrie? (video)
Volgens een aantal hooggeplaatste functionarissen in Turkije is de bomaanslag in Ankara afgelopen
zaterdag uitgevoerd in opdracht van ISIS. Wanneer we bedenken dat de Turkse premier Davutoglu eerder is
betrapt op het beramen van een False Flag operatie om Syrië binnen te kunnen vallen dan rijst er de nodige
twijfel. Bij een vreselijk bomaanslag in de Turkse hoofdstad Ankara van afgelopen zaterdag zijn minstens 95
mensen om het leven gekomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is door niemand opgeëist, maar
volgens een aantal hooggeplaatste mensen binnen de veiligheidsdienst zou ISIS verantwoordelijk zijn voor
deze slachtpartij. Verder was er in het mainstream nieuws te lezen:
Het onderzoek naar de daders van de aanslag is nog in volle gang. Volgens premier Ahmet Davutoglu
bliezen twee zelfmoordterroristen zich zaterdag op tijdens een vredesmars in het centrum van de stad.
De slachtoffers liepen mee in een mars waarmee ze wilden laten zien dat ze fel tegen het gewapende
conflict zijn dat in het zuidoosten van het land woedt tussen het Turkse leger en strijders van de Koerdische
arbeiderspartij PKK.
Alhoewel Turkije nog niet al te lang formeel meedoet in de strijd tegen ISIS in Syrië houden ze zich in de
praktijk grotendeels bezig met het opjagen en bombarderen van Koerden in Syrië die tot de Koerdische
arbeiderspartij PKK zouden behoren.
Er zijn het afgelopen jaar talloze aanwijzingen geweest waaruit blijkt dat Turkije met ISIS onder één hoedje
speelt. De reden is niet zozeer dat ze zo dol zijn op ISIS, maar wel op iedereen (incluis Amerika) die wil
meehelpen om het bewind van de Syrische president Assad omver te helpen.
Al met al is er voor ISIS heel weinig aanleiding om een dergelijke aanval uit te voeren in de Turkse
hoofdstad. En als dat zo is dan moet er een andere reden zijn voor die aanslag.
Waar voor Amerika de gasleveringen vanuit Quatar via Syrië naar Europa heel belangrijk zijn in verband met
Syrië geldt dit voor Turkije niet. Zij hebben andere redenen dat ze Assad liever zien gaan dan komen.
Die reden werd door de Turkse premier Ahmet Davutoglu afgelopen zomer heel duidelijk gemaakt.
Als Allah het wil zullen wij de Ottomanen vandaag en vanaf morgen orde en rechtvaardigheid brengen,’
verklaarde Davutoglu op 17 juli 2015 in een toespraak in het hoofdkwartier van de islamistische AK Partij in
Istanbul.
In zijn toespraak ter gelegenheid van het einde van de islamitische ramadan (Eid al-Fitr) heeft de Turkse
premier Ahmet Davutoglu, al jaren ‘partner in crime’ van president Recep Tayyip Erdogan, herhaald dat
Turkije in 2023 het Ottomaanse Rijk zal herstellen. Dat jaartal staat al heel lang in de boeken in Ankara,
omdat het dan precies 100 jaar geleden is dat Turkije de laatste veroverde gebieden van het Ottomaanse
Rijk kwijtraakte. Al in 2002 hield Davutoglu een toespraak over het onderwerp ‘Visie 2023’, waarin hij zei dat
de Verenigde Staten ‘een zwarte president’ zouden moeten krijgen, die de Turken zou gaan helpen met de
verwezenlijking van hun visioen. Na diens verkiezing verklaarde de premier letterlijk dat dit Barack Hussein
Obama is.
We zien dus dat de huidige leiders van Turkije er veel aan is gelegen om het oude Ottomaanse Rijk in ere te
herstellen en een verovering van Syrië past heel goed in die plannen.
Ze willen het zo graag dat de premier Davutoglu vorig jaar met hoge Turkse functionarissen overlegde of ze
niet een aanleiding voor een oorlog met Syrië konden fabriceren. Ze deden dit uiteraard niet in het openbaar,
maar dat werd het wel omdat dit gesprek in het geheim werd opgenomen en vervolgens op Youtube
geplaatst.Navolgend de video met het gesprek waarvan de inhoud tekstueel wordt getoond tijdens de
conversatie: https://youtu.be/OodqnMj20wc
Na wat misschien wel de grootste schuldbekentenis ooit is geweest van een overheid werd direct na het
plaatsen van bovengenoemd gesprek werd Youtube geblokkeerd in Turkije:
We weten hiermee dus dat ze al eerder hebben zitten broeden op het creëren van een False Flag aanval en
in dat kader is de aanslag op een vredesdemonstratie in Ankara waar tientallen dodelijke slachtoffers vallen
een mooie gelegenheid om de oorlog tegen ISIS echt te beginnen, maar nu met grondtroepen in Syrië.
Ook de timing is perfect. Afgelopen week heeft Rusland met hun niet aflatende bombardementen al
ongeveer 40 procent van de infrastructuur van terroristen in Syrië vernietigd.
Wat er nu heel snel nodig is, is een grondleger om de restanten van ISIS op te ruimen en om daarnaast
alsnog te proberen om Assad te verdrijven, als dit tenminste nog steeds het doel is van Turkije.
De Russen zouden degenen kunnen zijn om dit tegen te houden, maar ook Rusland zal tijd nodig hebben
om voldoende grondtroepen richting Syrië te sturen en mogelijk is de tijd daarvoor uiteindelijk te kort. Wie
weet zou ook Poetin zich nog een paar keer achter de oren krabben als er ineens een Turkse invasie
plaatsvindt in Syrië. Met grote waarschijnlijkheid is dit bekokstoofd met Amerika. Deze laatste heeft er
natuurlijk formeel niets mee te maken als de Turken massaal de Syrische grens over trekken. Zelfs als ze in
een confrontatie met Rusland terecht zouden komen, blijft Amerika buiten schot.
Lukt het Turkse plan dan krijgt Amerika waarschijnlijk alsnog z'n zin en heeft Vladimir Poetin het nakijken.
Maar zover is het nog niet.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9868:aanslag-ankara-aanleiding-voorturkse-invasie-syrie&catid=20:het-complot&Itemid=33
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40.000 migranten spoorloos verdwenen, mogelijk voor opbouw terreurleger
Criminaliteit Duitsland dankzij massa immigratie al in 2014 met 65% toegenomen
De Duitse politie kan op steeds meer plaatsen praktisch niets
uitrichten tegen totaal losgeslagen moslimmigranten.
Na Duitsland en Oostenrijk –waar de afgelopen anderhalve dag nog
eens 12.000 asielzoekers binnenkwamen (3)- komen ook uit
Zweden berichten dat talloze kersverse migranten spoorloos lijken
te zijn verdwenen. Sinds 1 september hebben ongeveer 40.000
migranten asiel aangevraagd in Zweden. Volgens de politie heeft
ongeveer een even groot aantal dat echter geweigerd te doen. ‘En
nu weten we niet waar ze leven en wat ze doen. Ze moeten zich ergens illegaal ophouden,’ verklaarde
Patrick Engström, hoofd van de Zweedse grenspolitie. De ontwikkeling baart extra zorgen omdat er uit tal
van Duitse en Oostenrijkse steden berichten van burgers komen dat zelfs in allochtonenwijken er plotseling
bijna geen moslim meer op straat te ontdekken is. ‘De terreurgolf zal dan ook snel van start gaan,’ wordt op
Hartgeld.com geconcludeerd.
Engström bevestigde dat ‘er een groot risico bestaat’ dat de verdwenen asielzoekers ‘strafbare feiten zullen
plegen of zelf het slachtoffer van criminaliteit worden’. Als voorbeeld gaf hij het uitbuiten van illegale
migranten als goedkope arbeidskrachten.
Criminaliteit explodeert
In Duitsland steeg het aantal misdaden in 2014 met maar liefst 65%. Die stijging ging gelijk op met het sterk
toenemende aantal moslimmigranten (4). Dit jaar verwachten de Duitsers zo’n 1,5 miljoen asielzoekers, een
veelvoud van vorig jaar. Wat dat voor de criminaliteit zal betekenen behoeft geen uitleg.
In het door extreemlinks geregeerde Zweden mogen cijfers over de exploderende criminaliteit door
allochtonen en migranten al enige jaren niet meer worden gepubliceerd (1). Ook mogen ambtenaren en
agenten daar op straffe van onmiddellijk ontslag niet meer in het openbaar over praten. De enige partij die
de massale moslim immigratie –waardoor Zweden verkrachtingsland nummer 1 in de Westerse wereld werdwil stoppen, de Zweden Democraten, wordt door alle andere partijen geboycot.
Wachten nu al tienduizenden op bevel om aanslagen te plegen?
Uitgerekend in dit ultra politiek-correcte Zweden zijn alleen al sinds begin vorige maand tienduizenden
moslimmigranten als het ware in rook opgelost. Ook in Duitsland en Oostenrijk melden tal van burgers sinds
circa een week of twee dat moslims in veel steden –en zelfs in de door hen beheerste wijken- vrijwel uit het
straatbeeld zijn verdwenen. Her en der wordt nog een sporadisch hoofddoekje gesignaleerd, mogelijk van de
weinige overgebleven niet geradicaliseerde moslims.
Want wat de anderen doen is volgens sommigen wel duidelijk: zij hebben zich uit het openbare leven
teruggetrokken, hebben deels hun baarden afgeschoren en onopvallende kleding aangetrokken, en wachten
samen met tien- of misschien wel honderdduizenden ‘vluchtelingen’ die in werkelijkheid bij ISIS behoren op
het bevel om massaal aanslagen op de Europese bevolking te plegen. De meeste overige moslims zouden
dit weten en houden zich daarom schuil.
Een complottheorie? Laten we het hopen.
Xander - (1) Sputnik News, (2) Hartgeld, (3) Die Welt, (4) DW,
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/40000-migranten-spoorloos-verdwenen-mogelijk-voor-opbouwterreurleger

Bergoglio brengt pop-rock cd uit
BY CRUSADER on 26/09/2015
Bergoglio brengt in november een pop-rock album uit met de naam
“Wake Up!” Dat meldt RollingStone.
De door de Vaticaan goedgekeurde plaat is een samenwerking met
muziekbedrijf Believe Digital. Bergoglio is te horen in de nummers met
zijn preken. Deze zijn door de muziek verwerkt.
De eerste single Wake Up! Go! Go! Forward! is reeds vrijgegeven. In het
nummer is de paus te horen met een toespraak in Zuid-Korea. De stem
van Bergoglio wordt bijgestaan door trompetten en elektrische gitaren.
In vier talen, Italiaans, Engels, Spaans en Portugees, is Bergoglio te
horen op de elf nummer die het album telt. Er worden onderwerpen als
vrede, waardigheid en milieuproblemen aangehaald. Ook is de paus te horen over het hulp bieden
aan personen in nood.
Het album van de paus is vanaf 27 november te koop.
http://www.nu.nl/muziek/4133225/paus-franciscus-brengt-pop-rock-album.html
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Hoge insiders Vaticaan: Paus Franciscus treedt volgend jaar af
Paus zou doelstellingen Nieuwe Wereld Orde al hebben bereikt – Katholieke leiders uit Italië, Mexico en Chili
verklaren: ‘Homo’s zijn de redding van de Kerk’
Volgens twee hooggeplaatste insiders van het Vaticaan –de een lid
van de Ridderorde van het Heilige Graf en de Pontificale Ruiterorde
van paus Sint-Sylvester, en de ander lid van het Vaticaanse
diplomatieke Staatssecretariaat (‘ministerie’ van Buitenlandse
Zaken)- zal paus Franciscus al volgend jaar zijn aftreden bekend
maken. De belangrijkste reden: zijn taak als eerste Jezuïtische paus
van de Nieuwe Wereld Orde zou dan zijn voltooid. Tevens zou
Franciscus zijn oude dag niet in Rome, maar in zijn thuisland Argentinië willen doorbrengen.
Opstarten Marxistische NWO-agenda gelukt
De paus is een van de hoogste ‘NWO’ topfiguren die met succes Agenda-2030 erdoor heeft gedrukt, het
alomvattende Marxistisch-socialistische VN-programma om de welvaart in het Westen met torenhoge
CO2/milieubelastingen te verplaatsen naar de Derde Wereld, en de traditionele Europese en Amerikaanse
samenleving uit te wissen door deze te overspoelen met miljoenen (moslim)migranten.
Ook heeft Francicus in navolging van zijn voorganger grote stappen gezet naar het samenvoegen van het
christendom en de islam tot een min of meer universele religie (in de wandelgangen ‘crislam’ genoemd).
Tijdens een aan de gang zijnde synode waarschuwde Franciscus zijn bisschoppen en kardinalen dat ze
moeten vermijden dat ze zich laten meeslepen door ‘complotten’ die op het internet over het Vaticaan en de
Katholieke Kerk worden verspreid.
Zware kritiek van conservatieve geestelijken
De leider van de grootste christelijke kerk kreeg de afgelopen dagen tal van vragen van invloedrijke
conservatieve bisschoppen over zijn recente bezoek aan de VS, dat volgens velen een totale mislukking
was. Door Franciscus’ openlijk promotie van een vrijzinnige (neo-)communistische kerk- en wereldorde zou
hij steeds meer traditionele katholieken van zich hebben vervreemd.
Zo was er veel protest tegen de door de paus toegestane lobby tijdens de synode van ‘LGBT’ (lesbisch, gay,
bi en transgender) activisten voor acceptatie van hun geaardheid door het Vaticaan. Op 2 en 3 oktober
werden hiervoor twee speciale conferenties in Rome georganiseerd.
Eén conferentie kreeg de weinig verhullende naam ‘Ways of Love’. Het werd niet alleen de geboorteplaats
van het Global Network of Rainbow Catholics (de regenboog is het bekende uit de Bijbel ‘gekaapte’ symbool
van de LGBT lobby), maar bleek ook het moment waarop ene vader Charamsa openlijk zijn ‘coming out’ als
homo bekendmaakte.
‘Homo’s zijn de redding van de Kerk’
Het schokkendst was echter de openlijke verklaring van de Mexicaanse bisschop José Raúl Vera Lopez dat
‘homo’s de redding van de Kerk’ zijn. Hij werd daarin gesteund door twee Jezuïeten aan zijn zijde: Pedro
Labrin uit Chili en Pino Piva uit Italië.
Tijdens de Synode van Bisschoppen voor het Gezin verklaarde de aartsbisschop van Foggia, Giuseppe
Casale, tegen de media dat ‘homoliefde geen zonde is’ en ‘het fout is het te verbieden. Homoseksualiteit is
van toegevoegde waarde voor de Kerk.’
‘Kerk in monsterachtig iets veranderd’
Leo Lyon Zagami, een geopolitieke onderzoeksjournalist en auteur van negen boeken –inclusief zijn meest
recente ‘Paus Franciscus: De Laatste Paus?’-, die persoonlijk het baanbrekende nieuws van
bovengenoemde bronnen vernam, concludeerde dat ‘het geen wonder is dat Paus Franciscus volgend jaar
zijn aftreden aan de wereld bekend zal maken, omdat hij de kerk in een monsterachtig iets heeft veranderd
dat niets meer te maken heeft met de leringen van Jezus Christus.’
Xander - (1) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Hoge-insiders-Vaticaan-Paus-Franciscus-treedt-volgend-jaar-af
German schoolchildren will cook and clean for “refugees” as part of work experience
In Duitsland moeten schoolkinderen een week lang in
'vluchtelingen'opvangcentra de bedden opmaken, schoonmaken en
koken om 'werkervaring' op te doen en om tolerantie en solidariteit
te leren.
by Steve Goode • October 12, 2015
Schoolchildren from an undisclosed school in the city of Lübeck,
Schleswig-Holstein, will spend a week doing housework for socalled “refugees”.
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The idea was sold to parents at a parents’ meeting as a “practical internship“, but has sparked outrage
online.
A letter to the parents said their children will be
going to “refugee” accommodations and will be
making beds, sorting clothes, and “help in the
kitchen” among other things.
A letter written by the Schleswig-Holstein Ministry
of Education and Vocational Training, says “pupils
will spend a day in a transit accommodation and
help for example, fix up as beds as well as help in
the collection of donations.“
This is part of the School’s “week of projects to
help refugees.”
According to the letter there was “no contradiction”
from parents or students, and it claims that
donations were collected from them.
“Early on, our children should learn how they have to serve
refugees???” said one commenter “Working for refugees is not
a lesson.”
Another outraged commenter said that his son who attends the
school, came home with a note saying the children should bring
“welcome gifts and food.”
The German political elite have entered a competition with the
Swedish political elite to see who can “progress” their country
the fastest.
This “progression” is towards a country where all the traditions
of the past are dismantled, and ordinary White working families
are thrown into a second-class position. In order to carry this
out, they are pushing for a massive scale of non-White
immigration, and then trying to get them into every White area.
Many people these day, including our own site, are pointing out
that their agenda is White Genocide – that’s because they are
breaking several rules in the UN genocide conventions.
This is not genocide by some technicality or legal loop-hole – it
really is genocide because the laws and policies put in place (against our will) are intended to get rid of us.
That’s precisely what genocide is.
http://whitegenocideproject.com/german-schoolchildren-will-cook-and-clean-for-refugees-as-part-of-workexperience/

Syrië: de propaganda en de harde feiten
10 oktober, 2015 |
Auteur: Boudine
Laten we beginnen met de feiten: Op 3 juni 2014 hield men in Syrië
presidentsverkiezingen. De nieuwe grondwet, aangenomen na
een referendum in 2012, maakte deze vrije verkiezing mogelijk. De
president wordt gekozen voor een termijn van 7 jaar. De opkomst
was ruim 73% en Assad won met 88,7 procent van de stemmen.
Op 23 juli j.l. stelde Turkije de luchtmachtbasis Incirlik (vlak bij de grens met Syrië) open voor Amerikaanse
aanvallen op ISIS in Syrië. Die bombardementen duurden al een jaar en ze zijn illegaal!!! In ruil vroeg
Turkije om het Koerdische grensgebied van Syrië te mogen bezetten! Daarop heeft de regering van Syrië
aan Rusland gevraagd om in te grijpen.
Op 28 september liet president Poetin in zijn toespraak voor de VN reeds doorschemeren dat Rusland zou
ingrijpen. Op 30 september begonnen de Russische bombardementen op de zwaar bewapende rebellen, de
terroristische tegenstanders van de huidige regering van Syrië, zoals ISIS en Al Nusra (de Syrische Al
Qaida). De VS reageerde hoogst verontwaardigd, Turkije beschuldigde Rusland van het schenden van hun
luchtruim, Israël hield wijselijk zijn mond en in Saoedi Arabië roepen de geestelijken nu op tot een jihad
tegen Assad en de Russen. Ook wil Saoedi Arabië nu nog meer wapens leveren aan de terroristen.

NIEUWSBRIEF 233 – 15 OKTOBER 2015 – PAG. 57

In Irak was men blij met dit ingrijpen en inmiddels heeft ook Irak Rusland om steun gevraagd in de strijd
tegen ISIS. Iran is blij, de Koerden zijn blij, zelfs de paus lijkt blij! Ook de rechtse presidentskandidaat Trump
is blij, maar waarom? Hij is tegen ISIS en tegen Rusland, dus laat die twee elkaar maar dood slaan!
Donald Trump supports Putin ‘bombing the hell out of ISIS’
Een Amerikaanse generaal ziet dat anders: hij wil de Syrische luchtmachtbasis van waaruit Rusland
opereert, platgooien!
Warmonger General Keane: Hitler-like Putin is a thug; We should bomb the Russian airbase in Syria!
Intussen trekt de VS zijn patriot raketten terug uit Turkije, hoewel Turkije daar niet blij mee is. Overigens
deed Nederland in maart reeds hetzelfde. Ook stopt de VS met het trainen van “gematigde rebellen”. In de
volgende video legt Neil Clark duidelijk uit wat dat nou weer te betekenen heeft. (must see!)
US scraps Syria rebels training program – report duurt 19 minuten.
In Rusland lopen de hazen (en de beren) anders dan in de VS. De propaganda tegen Rusland wordt daar
bestreden met de feiten tegen de VS. Daar valt geen speld tussen te krijgen! Voor de Engelse ondertiteling
klikt men op het radertje rechts onder en dan op “ondertiteling aan”.
Nikolai Starikov – ISIS is CIA project, that’s the reason the US is so upset with Russia now
Ook in de top van Europa begint men zo langzamerhand te balen van de Amerikaanse leugenpolitiek! De
Amerikaanse coup in de Oekraïne leidde nergens toe! De economische sancties tegen Rusland gingen ten
koste van de Europese economie en dat gedonder van de VS in het Midden Oosten, Libië en de rest van
Afrika, leidde in Europa tot een onstuitbare stroom van vluchtelingen.
‘EU seeks for any possibility to stop Syrian-migrant crisis’
EU turn: ‘European policies must not be dictated by Washington’
Tien dagen naar het begin van de Russische bombardementen op de gewapende tegenstanders van de
Syrische regering lijkt de grote verwarring een beetje te bezinken. De volgende aflevering van Cross Talk is
gelukkig weer rustig en duidelijk, mede dank zij de voormalige CIA-analist Ray McGovern.
CrossTalk: Targeting All Terrorists duurt 24 minuten.
Gepubliceerd op 9 okt. 2015
An expanding strategy and upping the ante – Russia is increasing its campaign against terrorist groups in
Syria, while protecting the legitimate government in Damascus. Official Washington continues to struggle to
find a response, other than expressing its fury. Being angry at Russia is not a foreign policy. CrossTalking
with Ray McGovern, Daniel Lazare, and Michael O’Hanlon.
Toegift: Russische oorlogspropaganda (klik op het radertje voor de Engelse ondertitels.
Great Russian Song – Our weapon is love and humanity
http://www.boublog.nl/2015/10/10/syrie-de-propaganda-en-de-harde-feiten/
Gepakte ISIS strijder heeft kaart met plan voor verovering Berlijn door migranten
Plan omvat gedetailleerde plannen voor aanslagen op gebouwen, leegroven wapendepots en opblazen
bruggen en spoorlijnen
Het land dat zijn grenzen het verst heeft opengezet voor moslim
migranten is het belangrijkste doelwit van jihadstrijders. We kunnen
op dit moment alleen maar speculeren of er voor steden zoals
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag etc. vergelijkbare plannen
bestaan.
Terwijl de Duitse bondskanselier Angela Merkel maar weer eens
herhaalde dat ‘wir schaffen es’ om alleen al dit jaar 1,5 miljoen
moslim migranten op te nemen, namen de Koerden bij de Turks-Syrische grens een ISIS strijder gevangen
die een kaart bij zich had met gedetailleerde plannen voor het plegen van talrijke terreuraanslagen en de
verovering van Berlijn met behulp van duizenden als vluchtelingen vermomde jihadisten.
Omdat de kaart zeer gedetailleerde doelwitten zoals gebouwen van de politie, hulpdiensten, het leger en
overheidsinstellingen bevat, moeten degenen die de kaart hebben gemaakt geruime tijd in de Duitse
hoofdstad hebben gewoond. Als vluchtelingen vermomde ISIS strijders zouden zich in eerste instantie
richten op het veroveren van 8 cruciale locaties die nodig zijn om de stad onder controle te krijgen.
Leegroven wapendepots, opblazen bruggen en spoorlijnen
De moslimextremisten gaan ervan uit dat ze het verrassingselement aan hun kant hebben en met grote
aantallen migranten –vermoedelijk enige duizendenper stad- de te verwachten tegenstand snel zullen
overlopen (2).
Een van de eerste geplande aanvallen is op twee militaire wapendepots. Zodra die zijn veroverd worden de
buitgemaakte wapens uitgedeeld aan migranten, die vervolgens op weg gaan om andere strategische
doelen aan te vallen. Het plan omvat het opblazen van belangrijke bruggen en spoorlijnen om te voorkomen
dat het Duitse leger versterkingen naar de stad stuurt.
Traint de Bundeswehr op de bevrijding van Duitsland?
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De Duitse bondskanselier zei gisteren opnieuw dat het geen zin heeft om te proberen immigranten terug te
sturen en de grenzen te sluiten, ‘omdat ze toch wel komen’. De ervaringen in Oost Europa ;aten echter zien
dat het wèl zin heeft. Zo werd de Hongaarse hoofdstad Budapest compleet schoongeveegd.
Het ontbreekt Merkel daarom niet alleen aan politieke wil. Zij heeft doelbewust de migranteninvasie in gang
gezet om niet alleen tegen het Duitse, maar ook tegen de andere autochtone Europese volken een
terreuroorlog te ontketenen. Daarom zal de politiek helemaal niets doen met deze informatie. We kunnen
zelfs verwachten dat het belachelijk zal worden gemaakt, precies wat in 1939 en 1940 in de Tweede Kamer
gebeurde met de weinigen die waarschuwden voor het gevaar van Nazi Duitsland.
U vindt dit scenario moeilijk voorstelbaar? De Bundeswehr (het Duitse leger) bereidt zich al sinds 2006 voor
op gevechten met ‘cultuurvreemde’ terroristen (2). Het bijbehorende filmpje veroorzaakte een klein
internationaal schandaal. Diverse Amerikaanse politici vroegen destijds uitleg waarom Duitse soldaten
klaarblijkelijk specifiek trainden op het schieten op kleurlingen (3). ‘Tenslotte moet de Bundeswehr Duitsland
straks weer van de terroristen bevrijden’, aldus het commentaar van Hartgeld.com.
Xander - (1) Hirtop.in (via Pamela Geller), (2) Hartgeld (/ YouTube), (3) Spiegel
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Gepakte-ISIS-strijder-heeft-kaart-met-plan-voor-veroveringBerlijn-door-migranten

Het bewijs: Website met honderden foto’s van als vluchtelingen vermomde terroristen in Europa
‘Europese Commissie gaat veel hogere staatsschulden toestaan omdat opvang immigranten ieder land
miljarden euro’s kost’
Deelgenomen aan de islamitische terreuroorlog in het Midden
Oosten? Dan ben je van harte welkom in Europa!
De Twitter account #EU Militia Watch heeft honderden
geverifieerde foto’s geplaatst van moslim terroristen die op dit
moment vermomd als ‘vluchteling’ in Europa zijn. Naar alle
waarschijnlijkheid gaat het hier slechts om het topje van de
ijsberg. We schreven eerder deze week welke vreselijke
toestanden zij ook in ons land dreigen te veroorzaken.
Desondanks weigeren alle politieke partijen in Den Haag –met
uitzondering van de PVV- de grenzen te sluiten. Het lijkt er dan ook steeds sterker op dat ‘onze’ leiders en
volksvertegenwoordigers doelbewust aanslagen en ander grof geweld tegen hun eigen onderdanen
uitlokken. Duitsland, België, Oostenrijk, Zweden, Groot Brittannië, Frankrijk, Nederland – ze zijn er inmiddels
met vele honderden, vermoedelijk duizenden zo niet tienduizenden: islamitische terroristen van ISIS, AlNusra/Al-Qaeda en al die andere terreurgroepen die een groot deel van het Midden Oosten en Noord Afrika
tot een hel hebben gemaakt.
Politiek lokt aanslagen uit met weigering grenzen te sluiten
Waarschuwingen van critici werden genegeerd toen de EU besloot om de grenzen volledig open te gooien
voor miljoenen migranten, waarvan bewezen is dat het slechts om een zeer klein percentage echte
vluchtelingen uit Syrië gaat. Ook de vele dreigementen van ISIS om via deze ‘stealth jihad’ een gigantisch
terroristenleger naar Europa te brengen, dat op het juiste moment wacht om massaal in actie te komen
tegen de burgerbevolking, werden en worden nog altijd niet serieus genomen.
Dagelijks stromen zo’n 4000 tot 5000 Afghanen Europa in – vrijwel uitsluitend jonge moslim mannen, zo
goed als zeker hierheen gestuurd om zoveel mogelijk blanke Europeanen te vermoorden. En overigens ook
elkaar, want de eeuwenlange strijd tussen Soenitische en Shi’itische moslims zal in onze steden en op onze
straten worden voortgezet.
EU staat hogere staatsschuld vanwege migranten toe en stuurt op instorting samenleving aan
Ook steeds meer analisten vragen zich openlijk af waarom de Europese Commissie –en de meeste
nationale overheden waaronder ook de Nederlandse- zo overduidelijk lijkt aan te sturen op de instorting van
onze samenleving en vernietiging van alles wat we na de oorlog hebben opgebouwd: stabiliteit, vrijheid,
democratie, welvaart – kortom: een toekomst voor onze kinderen. Dat alles wordt opgeofferd voor de
islamisering en forse verarming van heel ons continent, dat tegelijkertijd in een poel van chaos en geweld zal
worden gestort. Een van de meest gehoorde argumenten is dat de staatsschulden van steeds meer EUlidstaten tot onhoudbare hoogten zijn gestegen. Zo zal de schuld van socialistisch Frankrijk het komende
jaar naar een nieuw record stijgen. De EC gaat dat naar verluid toestaan omdat de kosten voor het opnemen
van immigranten voor ieder land in de (tientallen) miljarden euro’s zullen belopen. (2) Dat is eens te meer
een aanwijzing dat een enorme financieel-economische crash niet te vermijden is.
Xander - , (1) #EU Militia Watch, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Het-bewijs-Website-met-honderden-fotos-van-als-vluchtelingenvermomde-terroristen-in-Europa
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Syrië update: “Het is de schuld van Rusland”
7 oktober, 2015 |
Auteur: Boudine
Op dit moment staat er in de alternatieve pers op internet een
overvloed aan hoopvolle artikelen over het einde van de dollar
hegemonie en het agressieve VS-NATO imperium. Na het bloedige
debakel van de VS-NATO in Afghanistan, Irak en Libië, na een 5
jaar durende “burgeroorlog” van huurlingen tegen de regering van
president Assad, leidt het ingrijpen van Rusland tot opluchting, tot hoop voor de toekomst van het Midden
Oosten. De ISIS-strijders slaan op de vlucht, hun wapendepots ontploffen, er lijkt eindelijk een einde te
komen aan de terreur van ISIS. En dat alles binnen een week! Maar laten we niet te vroeg juichen, want de
toestand blijft gevaarlijk.
ISIS Fighters Deserting After Russia Nails Them with 60 Sorties in 72 Hours. The US Couldn’t do This
for a Full Year, WHY? The fact that the US couldn’t do this for a full year is yet more proof they didn’t
really want to.
De strijd van de VS tegen ISIS was gebaseerd op leugens. De bombardementen van de VS in Syrië waren
daarbij illegaal, want de VS was daartoe niet uitgenodigd door de regering van Syrië en evenmin had de VS
een mandaat van de Verenigde Naties. De strijd van Rusland tegen ISIS in Syrië is daarentegen legaal.
Rusland is uitgenodigd door de regering van Syrië en Rusland heeft ook zelf belang bij het bestrijden van
ISIS. Toen Libië in 2011 was verwoest, weden de “rebellen” vrijwel moeiteloos overgeplaatst naar Syrië.
Zodra de regering van Assad valt, worden deze goed getrainde terroristen met open armen verwelkomd in
Oekraïne! Of ze gaan naar de Kaukasus om van daar uit Rusland te bedreigen.
Russian Colonel explains why Russia must get involved in Syria and defeat ISIS
Deze strijd geeft Rusland ook de mogelijkheid om te laten zien waartoe hun leger in staat is. Dat is wel
belangrijk, want de NATO speelt oorlogsspelletjes in Polen en de Baltische Statenlangs de grens van
Rusland. Dat noemen ze oefeningen! Wat Rusland nu doet, is geen oefening, maar een echte oorlog.
EXCLUSIVE! Russian warships attack ISIS positions in Syria from Caspian Sea (1500km away)
Gepubliceerd op 7 okt. 2015
Four Russian Navy warships have fired a total of 26 missiles at the position of the terrorist group Islamic
State in Syria, Russia’s Defense Minister Sergey Shoigu announced. The missiles were fired from the
Caspian Sea.The missile attacks came from Russia’s fleet in the Caspian Sea, near the northern coast of
Iran. The precision weapons hit all intended targets. The attacks apparently required cooperation from Iran
and Iraq, as the missiles had to travel through their airspace to reach Syria.
Earlier, Russian warships played a key part in deploying the Russian warplanes to Syria, delivering
equipment and supplies to an air base near Latakia and the Navy’s old base in Tartus.
Russia has spent a week delivering airstrikes at terrorist forces in Syria, conducting over 120 combat sorties.
Now the Navy is joining Russia’s Air Force in the operation.
How Mi-24 gunboats guarding Russia’s hub of anti-ISIS ops
En de VS gaat gewoon door met liegen! Het is echt pathetisch, want niemand gelooft het nog.
Russia & US pondering co-op against ISIS despite dubius accusations
De prijs voor het leukste artikel over de huidige situatie in Syrië gaat naar Dmitri Orlev: The World’s Silliest
Empire
I couldn’t help but notice that over the past few weeks the Empire has become extremely silly—so silly that I
believe it deserves the title of the World’s Silliest Empire. One could claim that it has been silly before, but
recent developments seem to signal a quantum leap in its silliness level.
The first bit of extreme silliness surfaced when Gen. Lloyd J. Austin III, the head of the United States Central
Command, told a Senate panel that only a very small number of Syrian fighters trained by the United States
remained in the fight—perhaps as few as five. The tab for training and equipping them was $500 million.
That’s $100 million per fighter, but that’s OK, because it’s all good as long as the military contractors are
getting paid. Things got even sillier when it later turned out that even these few fighters got car-jacked by
ISIS/al Qaeda in Syria (whatever they are currently calling themselves) and got their vehicles and weapons
taken away from them. En zo voort!
De volgende discussie op Cross Talk is uiterst verward, maar eveneens lachwekkend. Het gaat tussen de
keurige Ammar Waqqaf, de verstandige Stephen Lendman, en het absolute warhoofd Sharif Nashashibi
met zijn grote bek.
CrossTalk: Blaming Russia duurt 24 minuten.
Gepubliceerd op 7 okt. 2015
The reaction from Washington on Russia’s upgraded fight against terrorism in Syria gives new meaning to
the term ‘shock and awe’. The Obama administration’s strategy is in a quandary – it shows itself uninterested
in ending the Syrian civil war. Instead it still wants Assad gone. CrossTalking with Ammar Waqqaf, Stephen
Lendman, and Sharif Nashashibi.
http://www.boublog.nl/2015/10/07/syrie-update-het-is-de-schuld-van-rusland/#more-22543
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Tevergeefse nederlandse poging om prins bernhard van de nsdap-ledenlijst te schrappen.
13 OKTOBER 2015 GERARD DE BOER
Enkele maanden voor de
troonsbestijging van prinses
Juliana heeft de regering-Drees,
door tussenkomst van
topambtenaar drs. C. Adriaanse
van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, bij
Washington een poging gedaan
om prins Bernhard van de
NSDAP-ledenlijst te schrappen.
De ledenlijst was in 1945 door
de Amerikanen in Berlijn in
beslag genomen en opgestuurd
naar Washington.
Adriaanse heeft op 28 juni 1948
het verzoek overgebracht aan
de Amerikaanse ambassadeur
in Den Haag en er nadrukkelijk
op gewezen dat eventuele
publiciteit over Bernhards lidmaatschap van een Nazi-partij, zo vlak
voor de troonsbestijging, voor de Nederlandse regering
buitengewoon onaangenaam was. Het antwoord, gedateerd 10 augustus 1948, was negatief. Het
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wees erop dat de naam van Bernard niet alleen voorkwam
op de lijst van NSDAP’ers in Nederland, maar ook op de zogenoemde wereldlijst. Omdat die grote lijst breed
was verspreid, ook buiten de Verenigde Staten, “is het gevoelen dat het niet praktisch is de onderhavige lijst
te veranderen door zijn naam te schrappen. Zou in de toekomst worden overwogen een nieuwe editie uit te
brengen dan zou opnieuw kunnen worden overwogen de naam te schrappen”.
Voor zover bekend is dat nooit gebeurd.
Bernhard (NSDAP-Mitgliedsnummer 2583009), zijn broer Aschwin (beroepsofficier en NSDAPMitgliedsnummer 3854038) en prinses Juliana (oktober 1936).
https://gerard1945.wordpress.com/2015/10/13/tevergeefse-nederlandse-poging-om-prins-bernhard-van-densdap-ledenlijst-te-krijgen/
Joodse zionisten die Palestina bezetten
'Ook al ligt de hond het langst in de schuur, dat geeft hem niet het uiteindelijke recht op het eten in de
schuur. Ik vind daarom ook niet dat de Indianen in Amerika en de Aboriginals in Australië groot onrecht is
aangedaan. Er is deze mensen geen onrecht aangedaan omdat een ras, dat hoger in rang staat, slimmer is
en sterker is, het land over genomen heeft.'
Woorden van Winston Churchill over de Israël/Palestina kwestie (1937, Peel Commissie):
Hij doelt hiermee op de joodse zionisten die Palestina wilden bezetten. Met behulp van de Engelsen hebben
de zionisten in de jaren '40 een eigen staat gekregen en meenden toen ook Palestina tot hun bezit te mogen
rekenen. Aan de wieg van deze staat zit de zionistische leer van Ze'ev Jabotinsky en Theodor Hertzl. De
huidige premier van Israël (familienaam is veranderd in Natanyahu) is opgegroeid in een zionistische
omgeving, zijn roots liggen in Wit Rusland (opa, activist Hertzl kamp) en Polen (vader, advocaat en
secretaris van Jabotinsky). Hijzelf is actief zionist en heeft het grootste deel van zijn leven in Amerika
gewoond. Hij is van mening dat de elitaire tak van de joden het uitverkoren volk is en het recht hebben om
andere volkeren te onderdrukken. De niet zionistische joden worden net als alle andere volkeren als
minderwaardig behandeld.
Buiten het feit dat hij zich als zionist verheven voelt boven andere volkeren is deze man naast premier ook
minister van Buitenlandse zaken, Volksgezondheid, Regionale
Samenwerking en Communicatie. Daarnaast is het ook bijzonder te
noemen dat de vader van Benjamin Netanyahu al ver in het verleden wist
te vertellen dat er een aanslag op de Twin Towers zou komen, wat hij ook
in 1 van zijn boeken geschreven heeft.
https://en.wikiquote.org/wiki/Winston_Churchill
https://en.wikipedia.org/wiki/Peel_Commission
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Netanyahu
https://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_Mileikowsky (opa)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Benzion_Netanyahu (vader)
http://www.britannica.com/biography/Benzion-Netanyahu
http://www.britannica.com/biography/Benjamin-Netanyahu
https://www.facebook.com/worldbulletin/videos/vb.151889478171392/982582858435379/?type=2&theater

Voorspelde Belgische jezuïet het aftreden van paus Benedictus XVI?
BY THE SCENT OF ROSES on 25/05/2015
Volgens verschillende bronnen zou René Thibault, een Belgische
theoloog, het aftreden van paus Benedictus XVI hebben voorspeld. De
jezuïtische Thibault voorspelde ruim zes decennia geleden dat de laatste
paus voor de Wederkomst van Christus in 2012 zou aftreden. Het is
inmiddels niemand ontgaan dat Benedictus is afgetreden in februari van
het daaropvolgende jaar. Niettemin zou Benedictus XVI al in 2012 hebben besloten om zijn pontificaat
vroegtijdig te beëindigen. De exacte voorspellingen van Thibault zijn gebaseerd op oudere voorspellingen
van Sint-Malachius. De heiligverklaarde Ier leefde in de elfde en twaalfde eeuw na Christus en zou een
visioen over een groot aantal pausen hebben gekregen. In het bijzonder de voorspellingen omtrent de
laatste pausen zijn dermate interessant en worden zo gedetailleerd in de realiteit weerspiegeld, dat SintMalachius’ Voorspelling van de Pausen zorgt voor heel wat stof tot nadenken.
Volgens zijn voorspellingen die pas in de zestiende eeuw werden gepubliceerd, zou de paus die in de
voorspellingen wordt beschreven als Petrus de Romein en in de lijst het nummer 112 kreeg, de laatste paus
zijn. Ergens tussenin zou Rome, letterlijk of figuurlijk, worden vernietigd. In de lijst die werd opgesteld door
Sint-Malachius wordt naar nummer 111 en de voorlaatste paus in de rij verwezen als Gloria olivae (vrij
vertaald: glorie van de olijven). Die beschrijving is op zijn minst verrassend te noemen. Naar de
Benedictijnen wordt weleens verwezen als Olivetanen, hun orde kreeg dan ook een olijftak als symbool.
Kardinaal Joseph Aloisius Ratzinger werd op 19 april 2005 verkozen als paus. Sindsdien draagt hij de naam
Benedictus XVI.
Sint-Malachius beschrijft de laatste paus, Petrus Romanus, als volgt: “Tijdens de extreme vervolging van de
Rooms-katholieke Kerk, zal er Petrus de Romein zijn, die zijn schapen zal voeden in de vele verdrukkingen.
Als de verdrukkingen zijn afgelopen, zal de Stad van de Zeven Heuvels (Rome, n.v.d.r.) worden vernietigd
en zal de gevreesde Rechter oordelen over Zijn volk.”
Bronnen: http://www.vanguardngr.com/2013/04/god-bless-and-be-with-our-new-pope/
http://en.wikipedia.org/wiki/Prophecy_of_the_Popes
http://teaattrianon.blogspot.be/2009/04/st-malachy-and-fr-rene-thibaut.html
http://valseprofeet.com/2015/05/25/voorspelde-belgische-jezuiet-het-aftreden-van-paus-benedictus-xvi/

Profetie van de H. Franciscus van Assisi
BY CRUSADER on 12/12/2013
Profetie van de Heilige Franciscus van Assisi ca. 1226.
Nadat Fransciscus voor zijn dood de broeders bijeen had geroepen, waarschuwde
hij voor toekomstige benauwde tijden, waarover hij zei:
“Handelt dapper, broeders, weest sterk, en stelt uw hoop op de Heer. Grote tijden
van benauwdheden komen naderbij, waarin de verwarring en gevaren van wereldse
en geestelijke aard de overhand zullen hebben, de liefde van velen zal verkoelen,
en de slechtheid van de bozen elke maat zal overschrijden. De macht van de
demonen zal meer dan gewoonlijk vrij spel krijgen. De onbevlekte reinheid van onze
en andere orden zal zozeer worden misvormd, dat slechts zeer weinigen onder de
Christenen de ware Paus en de Roomse Kerk met oprecht hart en in volkomen
liefde zullen gehoorzamen.”
“Iemand die niet op canonieke wijze tot Paus is gekozen, maar op het hoogtepunt van die
verdrukking tot het pausschap verheven wordt, zijnde de Antipaus, zal zich met scherpzinnigheid
inzetten om het dodelijke gif van zijn dwalingen te verspreiden. Dan zullen de ergernissen zich
vermenigvuldigen, onze orde zal gespleten worden, vele andere orden zullen volledig uit elkaar
vallen, omdat zij de dwalingen niet bestrijden, maar er mee instemmen. Er zullen allerlei meningen
zijn en er zal tweespalt zijn bij het volk, in de orden en bij de clerus, zo erg dat wanneer die dagen
niet werden bekort zelfs de uitverkorenen (indien zoiets mogelijk ware) in dwaling zouden worden
gebracht.” Het is duidelijk dat Bergoglio deze op een niet canonieke manier verkozen paus is.
“Onze regel en levenswijze zullen door sommigen op de scherpste wijze worden bestreden. Er zullen
onmetelijke beproevingen komen. Zij die dan voldoende standhouden, zullen de kroon des levens
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ontvangen. Wee echter diegenen, die hun hoop alleen op het ordeleven zetten, lauw worden, en in de
beproeving niet volharden, dat wil zeggen de beproeving van de uitverkorenen, die toegelaten zal worden.
Eenieder, die met gloeiende geest uit liefde en ijver voor de waarheid aan de vroomheid vasthoudt,
zal als ongehoorzaam en als schismaticus vervolging en onrecht lijden. Hun vervolgers zullen, door
boze geesten gedreven, beweren dat het een grote daad van gehoorzaamheid is tegenover God dergelijke
verderfelijke mensen te doden en van de aarde te verwijderen. Maar dan zal de Heer een toevlucht zijn voor
de verdrukten en Hij zal iedereen redden die op Hem gehoopt heeft. De waarheid zal dan door vele
predikers doodgezwegen worden en door anderen vertrapt en verloochend. ”
Bron: De Latijns uitgave “S. Francisci Assisiatis”, dat in 1880 werd uitgegeven door de Imprimerie de la
Bibliothèque Ecclèsiastique (dat is: de Drukkerij van de Kerkelijke Bibliotheek) te Parijs.
http://valseprofeet.com/2013/12/12/profetie-van-de-h-franciscus-van-assisi/
Bid, bid, bid dat de valse profeet zal worden gezien voor wie hij is. Let op zijn houding. Zijn zucht naar
aandacht. De manier waarop Mijn geliefde volgelingen vol verwondering aan zijn voeten zullen vallen.
Luister vervolgens voorzichtig naar wat hij heeft te zeggen. Zijn nederigheid zal vals zijn. Zijn plannen
kwaadwillend en de liefde die hij zal laten uitschijnen zal over hem gaan. Hij zal worden gezien als
vernieuwend, dynamisch – een nieuwe wind.
Franciscus kan niet aftreden want hij is nooit aangetreden omdat hij na 13 in plaats van na de canoniek
vereiste 15 dagen na aftreden Benedictus werd gekozen. Met andere woorden: alles wat hij besluit is
ongeldig omdat Franciscus namelijk geen paus is. Franciscus is dus ook niet onfeilbaar voor wat betreft de
leer. In tegenstelling tot wat iedereen denkt, sede vacante. Zie ook profetie St Franciscus!
Uittreksel van een brief van Fr. Paul Kramer over de staatsgreep van Bergoglio
BY CRUSADER on 23/06/2014
Uittreksel van een brief van Fr. Paul Kramer aan een vriend over
de staatsgreep van Bergoglio in het Vaticaan (uit het Engels
vertaald).
“Van wat ik kan construeren, gebaseerd op de berichten die ik ontving,
lijkt het dat kardinaal Bergoglio in 2005 niet uit liefdadigheid de voor
hem stemmende blok kardinalen de opdracht gaf om hun stem te
geven aan kardinaal Ratzinger; maar in tegenstelling; het was een
gewiekste en sluwe zet, berekend om het pausschap te verkrijgen na
een kort, overgangs- Ratzinger pontificaat. Na de verkiezing van
Ratzinger, zei kardinaal Murphy-O’Connor op tv: “We kregen niet onze
man”. Kardinaal Danneels was zelfs nog botter.
De vermeende notities van een kardinaal die gepubliceerd werden in een grote Italiaanse krant, geven aan
dat tijdens de laatste stemronde er een mysterieuze verschuiving was van 12 stemmen van Bergoglio naar
Ratzinger zodat deze genoeg stemmen kreeg om paus te worden. Recent informeerde een kardinaal een
prominente figuur in Rome, die ik persoonlijk ken, dat nadat de 70-40 impasse werd bereikt, de groep van
Bergoglio een deal maakte met de Ratzinger partij. Ratzinger zou een voldoende aantal van Bergoglio’s
stemmen krijgen om zijn verkiezing te verzekeren, op voorwaarde dat na X aantal jaar, als Ratzinger nog
zou leven, hij zou moeten aftreden. Onmiddellijk na de verkiezing van Paus Benedictus, zei een kardinaal op
tv dat het pontificaat van Ratzinger nog geen 3 jaar zou duren.
Benedictus had geen intentie om zich te schikken naar de voorwaarden waarmee zijn kiezers waren akkoord
gegaan. Een zeer zorgvuldig georganiseerde campagne van bedreigingen sloeg er uiteindelijk in om
Benedictus te laten aftreden. De verkiezing van Bergoglio was eigenlijk een staatsgreep. Hij heeft er met
grote sluwheid en medogenloosheid naar gestreefd om het doel van zijn onheilige ambitie te bereiken – het
pausschap. Maar hij is de Antipaus. Benedictus is nog steeds de paus, zelfs als hij mentaal in staat van
ontkenning is van dat feit. Ik ben enkele interessante documenten aan het lezen uit Argentinië, die deze
goddeloze ketter ontmaskeren.”
Bron: de FP pagina van Fr. Paul Kramer (3 juni).
http://valseprofeet.com/2014/06/23/uittreksel-van-een-brief-van-fr-paul-kramer-over-de-staatsgreep-van-bergoglio/

Dit is de elite die de Amerikaanse politiek beheerst: 158 families betalen de presidentsverkiezingen
Robin de Boer 12 oktober 2015
Sinds het Watergateschandaal is het niet meer voorgekomen dat
zo’n kleine groep mensen zo’n grote invloed heeft op de
Amerikaanse politiek. Dat schrijft de New York Times.
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Rijke Amerikanen hebben in de eerste fase van de verkiezingscampagne liefst 176 miljoen dollar gedoneerd.
Het geld is bijeengebracht door slechts 158 families. De krant heeft uitgezocht welke Amerikaanse families
de presidentskandidaten sponsoren. In de lijst vinden we onder meer hedgefondsinvesteerder George Soros
en zijn zoon Jonathan terug. Ze beheren hedgefondsen in New York, oliebedrijven in Texas en maakten
blockbusters in Hollywood. Opvallend is dat een deel van de sponsoren buiten de VS is geboren, in landen
als Cuba, Rusland, Pakistan, India en Israël.
Privé-eiland met beveiligingsmacht
De 158 families droegen tot 30 juni ieder 250.000 dollar of meer bij. Nog eens 200 families gaven meer dan
100.000 dollar. De meerderheid van de families steunt de Republikeinen. Net als de meeste ultrarijken, leeft
deze elite een teruggetrokken bestaan. Slechts weinigen willen hun donatie toelichten. Bovendien zijn de
meeste donaties gedaan via bedrijven of brievenbusfirma’s.
De meeste families zijn geconcentreerd rond slechts negen steden. Velen zijn buren van elkaar, wonen in
wijken als Bel Air en Brentwood in Los Angeles; River Oaks in Houston of Indian Creek (foto), een privéeiland bij Miami met een beveiligingsmacht, slechts 35 huizen en een golfbaan met 18 holes.
In Houston wonen acht verschillende donerende families vlak bij elkaar:
De familie Hildebrand – 250.000 dollar
De familie Nau – 500.000 dollar
De familie Sarofim – 530.000 dollar
De familie Flores – 250.000 dollar
De familie McNair – 2 miljoen dollar
De familie Ansary – 2 miljoen dollar
De familie Kinder – 2 miljoen dollar
De familie Krohn – 250.000 dollar
Meer dan 50 leden van deze families staan in de Forbes 400. Hedgefondsmiljardair Kenneth C. Griffin uit
Chicago verdient bijvoorbeeld 68,5 miljoen dollar per maand. Hij heeft 300.000 dollar gedoneerd aan
Republikeinse presidentskandidaten. “Deze families zijn buitengewoon succesvol en worden gebruikt om
bergen te verzetten,” aldus oud-congreslid David McCurdy.
Top 3
De drie families die de grootste donaties hebben gedaan zijn de familie Wilks uit Texas; de familie Mercer uit
New York, onder leiding van hedgefondsinvesteerder Robert Mercer; en Toby Neugebauer, een investeerder
uit Texas. Een kleine 30 families zijn betrokken bij de seminars die twee keer per jaar worden georganiseerd
door de beruchte gebroeders Koch. Het gaat onder meer om de familie Deason, Charles Schwab en Karen
Buchwald Wright.
[New York Times]

MH-17: Wat doelbewust buiten het rapport is gelaten (en waarom)
Oekraïense radar stond op moment ramp ‘toevallig’ uit - Slotrapport is politiek gewenst statement dat
nauwelijks iets van doen heeft met een serieus en onafhankelijk ramponderzoek, laat staan met de waarheid
De uitvoerige testen van BUK-fabrikant Almaz-Antey werden door
de onderzoekers volledig genegeerd. Geen wonder, want daaruit
bleek onomstotelijk dat een BUK-explosie totaal andere schade
veroorzaakt en zeker geen ronde gaten van 30 millimeter doorsnee
achterlaat.
Het 279 pagina’s tellende onderzoeksrapport over vlucht MH-17
geeft nog nèt niet meteen Rusland de schuld van het neerschieten
van de Maleisische Boeing 777 met 298 mensen aan boord, maar veel scheelt het niet. De presentatie van
het Joint Investigation Team moest voor de buitenwereld de indruk wekken dat de oorzaak van de ramp
vaststaat, en dat het alleen nog maar de vraag is of de daders pro-Russische rebellen of ter plekke
aanwezige Russische militairen waren. Een nadere blik op het rapport onthult echter even enorme als
onthutsende lacunes, wat voor critici een bevestiging is dat de waarheid over MH-17 wat het Westen betreft
nooit bekend mag worden. Iedereen die ooit wel eens een misdaadroman heeft gelezen of op TV een
politieserie heeft gekeken weet dat het vaststellen van het tijdstip van overlijden één van de
allerbelangrijkste uitgangspunten voor ieder (moord)onderzoek is. Het bizarre is dat zo’n onderzoek in het
definitieve MH-17 rapport volledig ontbreekt; voor niet één van de 298 overleden passagiers en
bemanningsleden is geprobeerd het exacte tijdstip van overlijden vast te stellen.
Waarom dat niet is gedaan wordt nergens duidelijk gemaakt. Dat is bijzonder vreemd, aangezien het hier zo
goed als zeker om een terroristische daad en massamoord gaat met potentieel verstrekkende
consequenties, niet alleen voor de daders, maar ook voor de internationale verhoudingen, met name die
tussen Rusland en het Westen.
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Waarom werd exacte tijdstip overlijden nooit onderzocht?
Wat al helemaal niet ter sprake wordt gebracht zijn de deels op video opgenomen verslagen van talrijke
getuigen die hebben verklaard dat ze pal na de ramp een groot aantal lijken hebben gezien die óf al
compleet waren verrot, óf die geen enkele sporen van bloed vertoonden. Dat werd in het Westen
onmiddellijk afgedaan als complottheorie, maar onder andere deze beelden (Waarschuwing: zeer
schokkend!!!) tonen aan dat het wel degelijk klopt.
Juist hierom zou het extra belangrijk zijn geweest om het exacte tijdstip van overlijden vast te stellen. Dat
had vanzelfsprekend overeen moeten komen met het moment waarop het vliegtuig werd neergeschoten. Het
enige wat de onderzoekers hier echter van zeggen is dat niet te bepalen is wanneer de inzittenden in het
verloop van het neerstorten zijn gestorven – een afleidingsmanoeuvre en excuus voor het ontbreken van het
beantwoorden van de uiterst belangrijke vraag of alle passagiers inderdaad op (vrijwel) hetzelfde moment
van de ramp (7 juli 2014 om 15.20 uur) zijn overleden. Het bepalen van dit tijdstip zou normaal gesproken de
eerste taak zijn geweest van de pathologen die de lijken hebben onderzocht, maar dit schijnt dus bij niet één
van de 298 overledenen te zijn gebeurd. Dit is een onverklaarbaar en ernstig gebrek in het rapport. Immers,
bij iedere misdaad moet sluitend worden bewezen dat daders, slachtoffers en moordwapens zich inderdaad
tegelijkertijd op dezelfde plek bevonden, en dat het slachtoffer inderdaad op dat moment stierf.
Complottheorie: oude lijken
Nu dat niet is gebeurd is ook de vergezochte complottheorie dat er aan boord van MH-17 zich in
werkelijkheid alleen maar oude lijken bevonden niet weerlegd. Natuurlijk is het gezien de indrukwekkende
lijkstoeten en rouwdiensten nauwelijks voorstelbaar dat er ook maar iets van deze theorie klopt, maar
desondanks geeft het niet beantwoorden van bovenstaande logische vragen zeer te denken of de eerder
deze week gepresenteerde officiële versie wèl correct is.
Nederlanders pas na 4 maanden ter plekke
Diezelfde vraag kan vervolgens ook worden gesteld bij de bewering dat de talloze metalen splinters die in de
wrakstukken en vooral in de stoffelijke resten van de piloten zouden zijn gevonden inderdaad van een
Russische raket afkomstig zijn. Bedenk dat deze wrakstukken en lijken weken tot zelfs maanden in een
oorlogsgebied hebben gelegen, een feit dat het rapport eveneens negeert. Waarom zou men dit thema
geheel uit de weg gaan, anders dan om iets te verbergen?
In de eerste dagen na de ramp is het gebied enkel deels onderzocht door experts uit Oekraïne, Maleisië en
Australië – kortom: door partijen met een duidelijk eigenbelang in het beantwoorden van de schuldvraag. De
Nederlandse DSB (Dutch Safety Board) arriveerde maar liefst vier maanden later. Pas toen werd begonnen
met het bergen van de wrakstukken. Andere delen waren echter in gebieden neergekomen die pas in maart,
april of mei van dit jaar konden worden bezocht.
Wrakstukken en menselijke resten tot 9 maanden in open veld
Dat betekent dat wrakstukken en menselijke resten vier tot negen maanden onbeschermd in een
oorlogsgebied hebben gelegen, waarin er dus meer dan genoeg tijd was om ze te verplaatsen of op een
andere wijze te manipuleren. In dit verband is het opmerkelijk dat het rapport nergens datums vermeldt
wanneer de lijken precies zijn geborgen, maar wel een compleet hoofdstuk bevat met datums waarop de
wrakstukken zijn gevonden. Worden deze wrakstukken soms belangrijker gevonden dan de stoffelijke resten
van de slachtoffers? Het rapport gaat nergens in op het feit dat het onderzoeksmateriaal –technisch en
menselijk- na geruime tijd in weer en wind te hebben gelegen sowieso sterk moet zijn aangetast door
verrotting, verwering en het aanvreten door dieren – laat staan dat er ook aanzienlijke schade kan zijn
veroorzaakt door verdwaalde kogels en andere projectielen. Dan laten we de eerder genoemde reële
mogelijkheid dat er met de resten is gemanipuleerd nog even buiten beschouwing.
Gevechtsvliegtuigen ‘uitgesloten’, ondanks tal van getuigen
Niemand kan dus met enige zekerheid zeggen of de metaalsplinters die in de wrakstukken en lijken werden
aangetroffen daadwerkelijk afkomstig zijn van een raketinslag in de lucht. Er zijn eenvoudigweg teveel
andere verklaringen mogelijk. Daarnaast werden de resten onderzocht door een onderzoeksteam dat
overduidelijk op voorhand de opdracht had gekregen om van een politiek gewenste oorzaak uit te gaan,
namelijk dat het vliegtuig werd neergeschoten door een Russische BUK-raket. Tal van getuigen in
Oekraïense dorpen die rond het tijdstip van de ramp gevechtsvliegtuigen hebben gezien of gehoord werden
daarom afgedaan met het woord ‘uitgesloten’. (1)
‘Publiek wordt systematisch voorgelogen over ongelukken’
Ook de Duitse onderzoeksjournalist en oud verkeerspiloot (kapitein) Peter Haisenko is erg kritisch over het
rapport, dat volgens hem bomvol ‘platitudes’ staat zoals pagina’s lange verhandelingen over de vraag of het
luchtruim boven Oekraïne nu wel of niet gesloten had moeten worden.
‘Over het algemeen kan ik door mijn jarenlange ervaring als vliegkapitein zeggen dat het publiek
systematisch wordt voorgelogen over de ware oorzaken van vliegtuigongelukken,’ stelt Haisenko. De
belangrijkste motieven daarvoor zijn zowel politiek, economisch als financieel (de belangen van
luchtvaartmaatschappijen, verzekeraars etc.). ‘Het is heel eenvoudig om ‘Jan met de Pet’ voor te liegen,
want die beschikt niet over de kennis om dergelijke rapporten kritisch te bekijken.’
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Verklaringen van ooggetuigen worden volgens hem zelfs standaard genegeerd. Een van de bekendste
voorbeelden is het neerschieten van vlucht TWA-800 in 1996 voor de kust van New York door een raket van
de marine. De leider van het onderzoek negeerde destijds de verklaringen van bijna 800 (!) getuigen die een
raket hadden gezien, en kwam daar nog mee weg ook. ‘Ook in dit geval waren er indrukwekkende video
animaties gemaakt, die echter niets met de realiteit te maken hadden. Zelfs als honderden de waarheid
weten is het mogelijk die voor het publiek te verbergen.’
Cruciale cockpitdelen ontbreken
Zo wijst ook Haisenko erop dat het MH-17 team al van tevoren uitsluit dat de Boeing door een
gevechtsvliegtuig werd neergehaald, of dat er meerdere explosies zijn geweest. ‘De redenen die hiervoor
worden gegeven zijn meer dan armoedig en in het verloop ongeloofwaardig.’ Zo ontbreken in de analyse
juist de bovenste cockpitonderdelen die definitief zouden kunnen bewijzen -of ontkrachten- dat er op
sommige plekken ‘meer dan 250 splinters per m2’ de romp doorboorden. In het rapport staan foto’s van een
segment van het linker deel van de cockpit getoond, waarop deze beschadigingen juist ontbreken.
Roetsporen bewijzen kogels uit vliegtuigkanon
De 30 millimeter grote gaten die in en rond de cockpit zijn aangetroffen, en niet te missen zijn in andere
wrakstukken, worden zelfs compleet genegeerd. De onderzoekers filosoferen dat deze door de splinters van
een BUK-raket kunnen zijn veroorzaakt, maar alle experts zijn het erover eens dat een exploderende BUKraket géén ronde gaten veroorzaakt, en al helemaal niet op de manier en in de hoeveelheid zoals op foto’s
werd vastgelegd. Het JIT zag in de aangetroffen roetsporen bewijs voor een explosie pal naast vliegtuig. Dat
is correct, maar niet dat deze sporen door een BUK-raket werden veroorzaakt, want de daarin gebruikte
explosieven veroorzaken beslist geen roet. Wat wél roetsporen achterlaat zijn kogels uit een snelvuurkanon
zoals die gemonteerd zijn in Su-25 gevechtsvliegtuigen. Die kogels zijn zo ontworpen dat ze bij inslag
openbarsten en brand veroorzaken. De foto’s van de cockpitdelen laten exact dit soort inslaggaten zien.
Gewicht en schade metaaldeeltjes komt niet overeen
Ook het gewicht van de gevonden metaaldeeltjes –ruim 500, waarvan er slechts 20(!) nader worden
gespecificeerd- komt volgens de tabellen zelfs niet in de buurt van de splinters die met hoge snelheid uit een
exploderende BUK-raket worden geslingerd. Tevens wordt genegeerd dat BUK-metaaldeeltjes in aluminium
altijd glad ‘gestanste’ gaten achterlaten, maar dat de schade zoals die in de cockpit te zien is juist
overeenkomt met de kogels uit een Su-25.
Voicerecorder
Uit analyse van de laatste 20 milliseconden van de voicerecorder zou op grond van een krachtige impuls
een explosie links buiten de cockpit zijn op te maken. Volgens Haisenko is het onmogelijk dat de
voicerecorder een BUK-explosie heeft geregistreerd, omdat de metaalsplinters in zo’n raket met 26 x de
geluidssnelheid worden uitgestoten, en de cockpit –zeker op zo’n korte afstand- eerst volledig doorboord
had moeten zijn. Dat is echter niet wat de voicerecorder heeft geregistreerd.
Oekraïense radar stond ‘toevallig’ uit
Verder wordt Rusland verweten geen radargegevens ter beschikking te hebben gesteld, maar wordt niet
vermeld dat Oekraïne dat eveneens niet heeft gedaan. Pas na heel goed zoeken vond Haisenko onder punt
2.9.5.2 de reden waarom er geen radarbeelden uit Kiev beschikbaar waren: de radar was precies op het
moment van de ramp ‘toevallig’ niet operationeel! Desondanks vonden de onderzoekers het niet nodig om
ook maar één kritische vraag bij deze verklaring te stellen. Wel wordt voortdurend op de veronderstelde
nalatigheid van Rusland gewezen, dat volgens de internationale reglementen van de ICAO echter niet
verplicht is om radarbeelden van het buitenlandse luchtruim te registreren en bewaren.
Geen enkele getuige niet te missen raketlancering
De voormalige luchtvaartkapitein schrijft dat hij de ingenieuze brutaliteit waarmee de onderzoekers het
definitieve rapport in elkaar hebben geflanst bijna bewondert. Dat er in de wijde omtrek niet één getuige
werd gevonden die de lancering van een BUK-raket heeft gezien of gehoord –vanwege het enorme lawaai
en het onmiskenbare, door niemand geziene rookspoor onmogelijk te missen, ook niet op 25 kilometer
afstand- deed voor het JIT schijnbaar niet ter zake.
Ook de in het gisteren geplaatste artikel gedane uitvoerige testen van BUK-fabrikant Almaz-Antey werden
geen blik waardig bevonden. Geen wonder, want daaruit bleek onomstotelijk dat een BUK-explosie totaal
andere schade veroorzaakt, en zeker geen ronde gaten van 30 millimeter doorsnee achterlaat.
MH-17 slotrapport: Politiek statement, ver bezijden de geen waarheid
Het MH-17 slotrapport is daarom geworden wat we al kort na de ramp van vorig jaar voorspelden, namelijk
een politiek gewenst statement dat verder nauwelijks iets van doen heeft met een serieus en onafhankelijk
ramponderzoek. Buiten de valse conclusie dat de Boeing ‘definitief’ door een BUK-raket is vernietigd blijven
de onderzoekers uitermate vaag, ook over de vermoedelijke afvuurlocatie van de raket, zodat (voorlopig)
geen enkele partij concreet kan worden beschuldigd. Dat de waarheid opnieuw grof geweld wordt
aangedaan en zowel de nabestaanden als het argeloze publiek wederom keihard worden voorgelogen, daar
maalt tegenwoordig bijna niemand meer om – zeker niet in politieke kringen. (2)
Xander - (1) KOPP, (2) Anderwelt Online
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/MH-17-Wat-doelbewust-buiten-het-rapport-is-gelaten-en-waarom
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Verwarring in het Vaticaan: kardinalen halen fel uit naar paus
Robin de Wever − 13/10/15 © afp.
Het debat onder kardinalen waar paus Franciscus zo vurig op hoopte,
is in alle hevigheid losgebarsten. Een groep conservatieve kardinalen
- onder wie Wim Eijk - zou Franciscus verwijten dat hij hen buitenspel
zet.
Kardinaal Wim Eijk.
In een uitgelekte brief stellen ze dat de bisschoppensynode over
gezinszaken, die nu plaatsvindt in Rome, zo is georganiseerd dat 'vooraf
gestelde uitkomsten van belangrijke kwesties' worden doorgedrukt. Bij de
synode komt een aantal gevoelige kwesties aan de orde, zoals de
bejegening van homoseksuelen en communie voor hertrouwde
katholieken.
Sommigen vinden dat het de synode op een aantal punten ontbreekt aan
'openheid en oprechte collegialiteit', waarschuwen de briefschrijvers. Dat
zou onder meer komen doordat de discussies niet plenair zijn, maar
plaatsvinden in groepjes. Hoewel de briefschrijvers hun kritiek toeschrijven
aan 'sommige kardinalen' is duidelijk dat ze er zelf ook achter staan.
In de aanloop naar de synode maakte paus Franciscus al bekend dat hij
het kerkrecht zo gaat aanpassen dat het voor gescheiden katholieken
makkelijker wordt om bij een tweede huwelijk weer voor de kerk te
trouwen. De procedures voor nietigverklaring worden flink gestroomlijnd.
Eijk en andere conservatieven vinden dat een slecht idee. Zij vrezen
dat het zo wel erg gemakkelijk wordt om te scheiden en te
hertrouwen. Daarmee zitten ze nu in Rome in de oppositie. En door
de manier waarop het overleg nu plaatsvindt wordt hun geluid niet
serieus genomen, stellen ze in de gelekte brief.
Kardinalen ontkennen betrokkenheid
Maar zo helder als de tekst van de brief is, zo onduidelijk is het
verhaal daar omheen. De tekst van de brief verscheen maandag op
de website van de Italiaanse journalist Sandro Magister. Die is niet van onbesproken gedrag: eerder dit jaar
raakte hij zijn Vaticaanse accreditatie kwijt omdat hij de pauselijke encycliek over het klimaat vroegtijdig
online had gezet. Onder de brief stonden dertien namen, maar vier kardinalen ontkenden direct dat ze hem
ondertekend hadden.
Even later claimde de doorgaans goed geïnformeerde nieuwssite Crux op gezag van een anonieme bron dat
niet alleen de lijst met ondertekenaars, maar ook de gepubliceerde brieftekst zélf niet helemaal klopt. Die
zou afwijken van het origineel. Hoe groot de verschillen zijn is niet bekend.
Het katholieke tijdschrift America Magazine maakte het
maandagavond nog wat complexer. Er zouden wel degelijk dertien
ondertekenaars zijn. Op de plaats van de vier onjuiste namen
hadden de parafen van andere kardinalen moeten staan.
Vaticaan zwijgt
De Vaticaanse woordvoerder Federico Lombardi wil er niet te veel
over kwijt, maar heeft wel laten blijken dat de paus een dergelijke
brief heeft ontvangen. Ook hij wees erop dat de gepubliceerde tekst
niet helemaal klopt.
Of kardinaal Eijk de brief daadwerkelijk heeft ondertekend is
onduidelijk. Hij heeft zijn betrokkenheid niet ontkend, maar ook niet bevestigd. Zijn woordvoerder meldde dat
Eijk zijn contacten met de Heilige Vader nimmer met derden bespreekt.
De verwarring gisteren in Rome overschaduwde bijna de inhoud van de brief. Die is niet mals. Zo wijzen de
kardinalen waarschuwend naar de protestantse kerken. Hun 'ineenstorting' is bespoedigd doordat ze 'in de
naam van pastorale aanpassingen' afstand deden van 'centrale elementen uit het christelijk geloof en de
christelijke praxis'. Die fout moeten wij niet ook maken, vinden ze.
http://www.trouw.nl/tr/nl/13912/Rooms-katholicisme/article/detail/4162253/2015/10/13/Verwarring-in-hetVaticaan-kardinalen-halen-fel-uit-naar-paus.dhtml
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Ingezonden [opvang vluchtelingen]
Wanneer we de schipbreuken van de bootvluchtelingen bij Lampedusa beschouwen, stel ik mij de vraag
waarom deze drenkelingen geen voorkeur geven om te emigreren naar Qatar, Nigeria, Saudi-Arabië,
Bahrein of Koeweit?
Waarom willen zij absoluut hun leven wagen om naar Europa bij de “ongelovigen” te komen?
Terwijl de Golfstaten door de ontginning van de petroleum de rijkste staten zijn en bovendien ook nog
moslim.
Wanneer op nagenoeg alle TV kanalen Unicef oproept om te de hongersnood in de hoorn van Afrika te
verhelpen, wil ik de aandacht van iedereen toch vestigen op het feit dat de betrokken Afrikaanse staten
merendeels moslim zijn en dat die moslimbroeders onderling oorlog voeren, daardoor hongersnood
veroorzaken en zonder verpinken elkaar uitmoorden.
Wat doen hun moslimburen? Marokko? Egypte? Tunesië? NIETS ! En de Rode Halve Maan (= Rode Kruis
van moslims) NIETS !
Want zijn wij die moeten geven … ondanks een schuld van 2000 miljard EUR, die we verplicht jaarlijks
moeten lenen … bij de Golfstaten !
Met deze manna, bouwt de Perzische moslim Golf luxehotels, futuristische steden, koopt ze vliegtuigen,
grote luxewagens, en schaatsbanen en skipistes … in de woestijn.
Dat is de liefdadigheid van die religie. Want in plaats dat de Arabische Emiraten hun geldbeugel zouden
aanspreken om hun geloofsgenoten te helpen, willen ze dat het de westerse arbeiders en de werkende
klasse van de stoute westerlingen de hulp betalen … uit medelijden voor onbekenden die zelf geen
medelijden hebben met hun eigen geloofsbroeders.
Terwijl een groot deel van de moslimwereld dieper wegzinkt in ellende, hongersnood en oorlogen, terwijl de
Golfstaten niet meer weten hoe hun immens fortuin op te doen, ontschepen elke dag als een vloed de “bootpeople” in Europa of verdrinken ze in zee, elke dag moorden krijgszuchtige troepen elkaar uit in naam van
de Islam !
Vrouwen, kinderen en zieken worden systematisch vooruit geschoven om beter te kunnen inwerken op ons
schuldgevoel en medelijden.
Dan moet men weten dat de moslims meer kinderen maken dan zij kunnen voeden tenzij met de hulp en
financiële gulheid van het westen.
Die blinde godsdienst is bezig de Westerse wereld te ontwrichten en naar de rand van de chaos te voeren.
Maar is het onze schuld dat de Islam zonder met of petroleum slechts miserie en oorlog voortbrengt?
Laat dat eens goed doordringen voor het te laat is !
Verspreid dit via internet want slecht via dit kanaal is er nog een vrijheid van meningsuiting in tegenstelling
met de wereldpers die slechts gefilterde informatiekruimels debiteert.

Politie en Politici: Het meest corrupt van alle beroepsgroepen
Meer dan één op de vier mensen geeft toe de afgelopen 12 maanden iemand te hebben omgekocht.
Dat is ongeveer evenveel als in eerdere jaren, concludeert Transparency International in een wereldwijd
onderzoek.
Politieagenten worden als de meest corrupte beroepsgroep gezien en ook de politiek komt er slecht
vanaf.
De organisatie heeft 114.000 mensen uit 107 landen ondervraagd over corruptie. Het resultaat: meer dan de
helft van de ondervraagden denkt dat de corruptie de afgelopen 2 jaar is toegenomen. Maar ze geloven ook
dat ze dit kunnen veranderen en actie kunnen ondernemen tegen omkoperij. Nederland heeft niet
meegedaan aan het onderzoek.
Politieagenten lijken het ergst.
In 36 landen worden zij gezien als het meest corrupt. Gemiddeld is 57 procent van de ondervraagden in die
landen gevraagd om smeergeld te betalen aan een politieagent. Op de tweede plek komt de rechterlijke
macht. ”Overheden moeten deze schreeuw tegen corruptie van hun burgers serieus nemen en concrete
maatregelen nemen om de transparantie en verantwoordelijkheid te verhogen”, vindt Huguette Labelle, de
voorzitster van Transparency International.
Politiek
De politiek komt er echter zelf slecht vanaf. In 51 landen worden politieke partijen als meest corrupte
instellingen gezien. 55 procent van de ondervraagden denkt dat de overheid wordt gerund door mensen die
speciale belangen behartigen. Wel zijn er grote verschillen tussen de landen onderling. In Sierra Leone,
Liberia en Jemen wordt er het meest omgekocht.
Door: ANP
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Het totale failliet van de multiculturele samenleving
Bron: Curiales12 oktober 2015 Bart Bohemen
Er gaat geen dag voorbij of de media berichten weer over de
problematiek die zich afspeelt binnen asielzoekerscentra.
Hoewel men in eerste instantie zou denken dat vluchtelingen
opgetogen zijn om het feit dat zij economische
achtergesteldheid, politieke instabiliteit en oorlog achter zich
hebben gelaten, blijkt niets minder waar. Massale vechtpartijen, alcohol- en drugsmisbruik en zelfs
prostitutie zijn binnen asielzoekerscentra aan de orde van de dag. In een laatste stuiptrek om de orde
te handhaven draagt men – vooral vanuit historische context – een uiterst controversiële oplossing
aan: apartheid.
Het jaar 1994 markeerde het definitieve einde van de apartheid in Zuid-Afrika, nadat ANC-leider Nelson
Mandela de verkiezingen won. De globale progressieve elite riep de overwinning uit: nooit weer zou een
dergelijk verderfelijk systeem mensen opdelen langs discriminerende lijnen. Slechts 21 jaar later ontvouwt
zich een compleet tegenovergesteld scenario.
Enkele dagen geleden gaf de Nederlandse politiebond aan dat zij vluchtelingen willen scheiden op basis van
etniciteit en religie. Dit zou de politie een hoop werk kunnen besparen. In Duitsland verklaarde de politie
exact hetzelfde. Ook daar wil men vluchtelingen scheiden om confrontaties te voorkomen.
In Oisterwijk kon de politie op het nippertje een vechtpartij verijdelen tussen asielzoekers en autochtone
jongeren. Aldaar hadden de asielzoekers zich bewapend met stokken. In Drachten gingen tientallen
bewoners van een asielzoekerscentrum (azc) met elkaar op de vuist, ook daar werden wapens gebruikt. In
het Duitse Hamburg was de politie uren lang bezig een massale vechtpartij tussen Albanezen en Afghanen
onder controle te brengen. Deze voorbeelden zijn slechts het topje van de ijsberg. De media staan letterlijk
vol met nieuws omtrent grootschalig geweld binnen azc’s.
Vluchtelingen brengen de problematiek uit hun land van herkomst met zich mee. Zo worden christenenop
grote schaalgepest en geïntimideerd. Andere christenen verklaren te worden bespuugd en dat zij geen kruis
om hun hals mogen dragen. Ook worden zij aangevallen als zij niet vijf keer per dag bidden, zoals de islam
dat voorschrijft. Daarnaast worden ook jezidi’s geterroriseerd.
Vrouwen zijn hun leven niet zeker binnen azc’s. Er is sprake van verkrachting evenals gedwongen
prostitutie. Velen geven aan ’s nachts geen toiletten te durven bezoeken, omdat de mannelijke bewoners
van het azc hen beschouwen als “loslopend wild.” Verder worden niet-islamitische vrouwen gedwongen een
hoofddoek te dragen.
In het azc van Almelo besteden asielzoekers uit Eritrea hun zakgeld voornamelijk aan alcohol. De Eritreeërs
blijken constant dronken te zijn en hebben in beschonken toestand al meerdere malen auto’s van
omwonenden beschadigd. Ruim 60% van de Somaliërs gebruikt de verdovende drug qat en zijn feitelijk de
hele dag stoned.
In veel azc’s heerst totale anarchie. Toch is het nog slechts een
voorproefje van wat ons te wachten staat. Christenen, vrouwen en
andere minderheden worden nu al niet geaccepteerd binnen azc’s.
Waarom zou dit plotseling veranderen zodra de asielzoekers deel
gaan uitmaken van de maatschappij? Waarom worden asielzoekers
die zich schuldig maken aan geweldpleging, wapenbezit,
discriminatie van minderheden en vrouwenmisbruik niet per direct
het land uitgezet?
Onze tolerantie voor het intolerante is dusdanig ver doorgeschoten dat we niet langer in staat zijn onze eigen
waarden en cultuur weten te beschermen. De politie is de controle compleet verloren en grijpt naar het
eerste beste middel voorhanden: apartheid. Het toont maar weer eens aan dat de multiculturele samenleving
totaal failliet is.
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Het Vaatstra Complot
Geschreven door onderzoeksjournalist Wim Dankbaar, die verbijsterd is waarom men hem niet aan durft te
pakken, is het O.M. en Justitie dan zó LAF? Wat hebben ze te verbergen???
WAARSCHUWING: “HET LEZEN VAN DIT BOEK KAN UW VERTROUWEN IN
DE OVERHEID ERNSTIG AANTASTEN”
Wij van Boinnk, verkopen dit boek in ieder geval WEL en gezien de dikte van het
boek, nog eens zonder u de € 6,95 kostende portokosten in rekening te brengen.
Het boek kan namelijk niet door de brievenbus en wordt als postpakket gerekend.
Echter de WAARHEID die dit boek bekend maakt is zó schokkend en zó
verbijsterend dat een ieder dit zou moeten weten en zich dan zou moeten
realiseren: “Is dít onze Justitie, onze overheid”?
U vindt dit boek op de allereerste pagina op de site van onze
boekwinkel.www.moeilijkverkrijgbareboeken.com
Hieronder een recentie van Arie Goedhart
Het Vaatstra Complot
Bij een titel van een boek is het noodzakelijk te weten wat die titel betekent.
Daarom is het belangrijk goed te weten wat een complot is.
Complot.
Een complot is een ‘geheime samenwerking van meerdere personen om een bepaald illegaal doel te
bereiken’ (zie: https://nl.wiktionary.org/wiki/complot)
Doel.
Wat is vervolgens het doel?
Het doel is volgens het boek: De schuld van de moord op Marianne Vaatstra bij een ander in de schoenen te
schuiven. teneinde het kolossale misdrijf te verhullen dat de echte moordenaars direct stiekem zijn
weggesluisd.
Waarom?
Daar zijn de meningen over verdeeld. De schrijver van dit boek, de heer Wim Dankbaar, gaat er van uit dat
betrokkenen bij de moord chantabele informatie over de hoogste ambtenaar van Justitie hadden waarmee
een vrijgeleide kon worden afgedwongen. Daarbij speelt ook dat het beeld van vluchtelingen in het AZC
geen negatieve indruk op mag wekken door het feit dat betrokkenen bij de moord chantabele informatie over
de hoogste ambtenaar van Justitie hadden waarmee een vrijgeleide kon worden afgedwongen. Daarbij
speelt ook dat sommigen ‘blijkbaar’ makkelijk moorden. En dát zou de vluchtelingenproblematiek in een
kwaad daglicht kunnen stellen.
Waarom ‘blijkbaar’?
Blijkbaar omdat de schrijver met onomstootbare feiten in dit boek duidelijk maakt dat de moord door een in
het AZC toenmalig verblijvende vluchteling moet zijn gepleegd.
Wat betekent dit?
Dit betekent dat de heer Jasper Steringa BEWUST ONTERECHT is veroordeeld en dus onnodig vastzit.
Durf ik dit voor waar aan te nemen?
Ja en wel om de volgende redenen:
1. de bewijsvoering in dit boek is overduidelijk en
2. de voormalig Directeur-Generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de heer J. Demmink,
die met een foto van zijn gezicht pontificaal op de omslag van het boek prijkt als complotter, doet
geen aangifte wegens smaad.
Garantie.
De schrijver belooft iedereen, die na het lezen van het boek nog steeds in de schuld van Jasper Steringa
gelooft, de aankoopprijs van het boek zonder meer terug te betalen.
Aanbeveling.
Dit boek is zeer de moeite waard om kennis te nemen van het feit hoe onze overheid onze veiligheden tracht
te bewaken om over verbeteren nog maar niet te spreken.
Waarschuwing.
Het lezen van dit boek kan ernstige schade toebrengen aan uw vertrouwen in ‘de boven ons gestelden’,
namelijk de overheid.
In China heeft men een systeem ontwikkeld waar je als vrij mens de kriebels van krijgt
Het is een puntensysteem voor iedere burger, waarbij hoe meer punten je op je scorekaart hebt staan des te
belangrijker je geacht wordt te zijn voor de maatschappij.
China staat erom bekend het liefst alles te willen controleren van hun bevolking. De beperkingen op internet zijn
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daar uiteraard een voorbeeld van. Het mooie van een autoritair regime zoals in China is dat ze geen enkele
rekening hoeven houden met de publieke opinie. Wanneer de overheid in haar wijsheid besluit dat er iets moet
gebeuren, dan gebeurt dat en geen verdere discussie.
Zo is er nu iets gelanceerd waar alle burgers aan meedoen of ze nu willen of niet. Het lijkt een beetje op een
systeem wat de kredietwaardigheid van mensen beoordeeld, maar het gaat veel verder dan alleen een
maatstaf voor je financiële risico.
Het is een manier om de individuele Chinees te beoordelen afgezet tegen de door de overheid gewenste ideale
burger.
Iedere Chinese burger krijgt een aantal punten toegekend dat ligt tussen de 350 en 950 punten. Deze score
wordt bijgehouden via hun nationale identiteitspas. Op dit moment is het nog vrijwillig, maar de overheid heeft al
meegedeeld dat het in 2020 voor iedereen verplicht wordt.
Hoewel het ogenschijnlijk een systeem is wat de kredietwaardigheid van het individu vaststelt, wordt in
werkelijkheid vastgelegd in hoeverre een burger gehoorzaam is en precies doet wat er door de overheid van
hem of haar wordt verwacht.
Iets dat je puntentotaal bijvoorbeeld heel nadelig zal beïnvloeden, is als jij het waagt om een politieke mening te
uiten zonder toestemming of het plaatsen op bijvoorbeeld internet van informatie die de overheid niet goed
heeft gekeurd. Zo moet je het absoluut niet flikken om iets te zeggen van het door de overheid veroorzaakte
bloedbad op Tiananmenplein om de macht te behouden of de ineenstorting van de aandelenbeurs van
Shanghai.
Hier betaalt een veel grotere controle van internet door de overheid zichzelf terug want online activiteiten moet
kunnen worden gekoppeld aan iemands persoonlijke BSN (BurgerSlavenNummer). Met een internet dat al
volledig wordt gecensureerd, is dat uiteraard een stuk gemakkelijker.
Teleurstellend is dat de Chinezen deze scores beschouwen als een statussymbool. Veel Chinezen omarmen dit
puntensysteem en zien het als een uiting van hoeveel ze maatschappelijk gezien waard zijn. Op de Chinese
Twitter zijn er meer dan 100.000 Chinezen actief die opscheppen over hoeveel punten ze wel niet hebben
verzameld.
Het is zoals vaak met dit soort systemen slim bedacht natuurlijk. Het maakt gebruik van het natuurlijk instinct
van de mens om de beste te willen zijn. Om het helemaal aantrekkelijk te maken heeft de overheid bepaalde
beloningen in het vooruitzicht gesteld wanneer een bepaald aantal punten wordt behaald.
Zo kunnen diegenen die een totaal van 700 punten hebben behaald veel gemakkelijk een reisvisum krijgen
naar Singapore. Haal je 750 punten dan kom je in aanmerking voor een visum dat nog veel waardevoller wordt
geacht.
Om het nog veel mooier te maken wordt het systeem ook niet bijgehouden door de overheid, maar door de
Chinse Amazon, Alibaba en het Chinese Facebook: Tencent.
Het zit echt wel heel geraffineerd in elkaar want de punten die je krijgt worden voor een groot deel bepaald door
de commentaren van je “vrienden” op de sociale media. Als jij bijvoorbeeld een opmerking maakt naar je vriend
op Tencent over de corruptie binnen de overheid dan gaat je dat punten kosten of als je deelneemt aan
activiteiten waarvan de overheid liever niet wil dat je dat doet zoals het spelen van videospelletjes.
Wanneer Den Haag dit leest, zullen ze groen en geel worden van jaloezie.
Bron: Liberty Blitzkrieg
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9860:china-introduceert-puntenscorevoor-burgers&catid=10:buitenland&Itemid=23

Rutte, premier van alle ‘vluchtelingen’ #woerden
10 OKTOBER 2015 - Door Joost Niemöller
Toen de illegale immigranten Europa begonnen te overstromen,
was premier Rutte in geen velden of wegen te bekennen. Waar
Merkel zich opwierp als ‘Mamma Merkel’ en zich op de televisie
uitgebreid liet interviewen over haar krankzinnige voornemen om
iedereen die zich voordeed als ‘Syriër’ met open armen in het land
te ontvangen, daar had Rutte geen idee. Ook bij een door de PVV
aangevraagd Kamerdebat bleek hij geen idee te hebben. De partij
van Rutte heeft trouwens ook geen idee. (‘Grenscontrole is een droom.’) Zoals er al vijftig jaar lang van de
gevestigde partijen nooit een aanzet tot een immigratiebeleid is ontwikkeld, zo staan ook nu weer alle
gevestigde politici te schutteren en weg te draaien.
In het dorp Oranje werd een vrouw ongemeen hard aangepakt omdat ze in het verzet kwam tegen het
uiteentrekken van haar dorpsgemeenschap. Waar was Rutte? Kwam hij naar het ziekenhuis om de vrouw te
bezoeken? O, nee, hij zat in de VS, iets met business. Veel belangrijker.

NIEUWSBRIEF 233 – 15 OKTOBER 2015 – PAG. 71

Nu heeft een stel malloten het opvangcentrum in Woerden overvallen en ineens voelt diezelfde Rutte zich
geroepen zijn gezicht te laten zien.
Voor een Nederlandse slachtoffer van staatsgeweld heeft Rutte geen belangstelling. Voor verkrachte en
gemolesteerde Nederlandse vrouwen, in de buurt van een AZC heeft hij geen interesse. Of mensen zich
onveilig voelen in de buurt van diezelfde opvangcentra, en ’s avonds de straat niet meer op durven, het zal
allemaal wel voor deze zogenaamde premier van het Nederlandse volk.
Nee, nu is er een mooi mediaplaatje te halen bij de zogenaamde vluchtelingen. Een dag hysterie en een
kinderknuffelende premier op de foto.
Maar het Nederlandse volk staat in de kou. Want deze premier zal het allemaal worst wezen.
http://joostniemoller.nl/2015/10/rutte-premier-van-alle-vluchtelingen-woerden/

Waarom goud en zilver bezitten
Geld:
Historisch gezien, toen mensen goud of zilver gebruikten als geld
werd bij een transactie het object in eigendom overgedragen van de
verkoper aan de koper. Als een goed of dienst werd gekocht voor €
10 en de koper betaalde € 10 aan waarde in goud of zilver, was dat
een evenwichtige overdracht, waardoor het voorwerp volledig
eigendom van de koper werd. Tegenwoordig is dit niet meer zo,
want het gebruikte geld is schuldgeld, gecreëerd d.m.v. schuld uit
lucht door centrale banken. Zo wordt de verkoper opgezadeld met
de schuld van een ander, zonder de reële tegenwaarde van z’n
levering te ontvangen.
De Amerikaanse grondwet bepaalt dat Congres, of in de EU het parlement, alleen het recht heeft om “geld”
uit te geven. Maar, de FED die het geld uitgeeft is een privé buitenlandse bank, net zoals praktisch alle
andere centrale banken in de wereld, en de Amerikaanse dollar is niet eens geld van de Verenigde Staten,
ondanks het feit dat op elke gedrukte dollar “Federal Reserve Note” staat. Dit is zeer belangrijk om te
begrijpen en te onthouden. Evenzo geldt dit in principe voor bijna alle andere fiatvaluta’s in circulatie, zoals
de euro, yen, etc.
Het drukken van meer geld laat het volume goederen en diensten niet groeien; het verlaagt ronduit de
oorspronkelijke waarde van bestaande goederen en diensten die hetzelfde blijven voor een groter aantal
dollars of euro’s, wat in feite gewoon diefstal is, veroorzaakt door de inflatie van de goederenprijzen, in
praktische termen de vergroting van de geldhoeveelheid maakt elke keer het geld minder waard. – Rijkdom
wordt niet uit geld verkregen maar uit goederen en diensten dat geld koopt.
Terwijl de VS de ‘goudenstandaard’ meer dan 40 jaar geleden liet vallen, is goud nog steeds een bezit dat
elke natie in eren houdt, zelfs Griekenland. In feite hebben alle failliete PIIGS landen samen meer dan $180
miljard aan goud in hun kluizen. Ze kunnen failliet gaan door hun schulden. Maar ze houden hun goudstaven
buitenschot voor later. En met China die haar ogen heeft gericht om de volgende houder te worden van de
wereld reservemunt, met India – dat de grootste democratie ter wereld is – is actief bezig een nieuwe
“goudenstandaard” voor haar munt voor te bereiden.
Het belastinggeld van de burgers gaat rechtstreeks naar de particuliere Centrale Banken. De wijze dit
functioneert is als volgt: De Centrale Bank koopt de schulden van de overheid met leningen. Maar, de
Centrale Bank heeft geen geld, dus als ze dat nodig hebben, wordt dit geld gedrukt. Het geld dat ze
drukken is niets waard omdat er niets achterstaat, het heeft geen dekking. In het verleden werd de
Amerikaanse Dollar gesteund door een “Gold Standard” waarmee alle andere valuta’s n de wereld werden
gedekt en dat bepaalde de waarde van de respectievelijke munt.
In feite wat de centrale bankiers nu doen, is iets waarvan ze vroeger alleen maar konden dromen; nl. het
drukken van geld, zonder inflatie te veroorzaken. Politici, genieten ook van deze ‘once-in-a-lifetime’ kans in
roekeloosheid. Zij zijn in staat om te doen wat niemand voor hen kon doen: geld lenen zonder het terug te
betalen. Er is geen noodzaak dat de overheid hun leningen aan de centrale bankiers terugbetalen,
aangezien het geld dat deze aan overheden uitleenden, niet van de belastingbetaler kwam, het kwam uit het
niets, net zoals de rest van het geld in omloop op de wereld. Hier een uitgebreide toelichting over de
gepleegde fraude door onze leiders om belastingbetalers kaal te plukken en het volk tot slaaf te maken.
Als de goud en zilver in prijs met 50% omlaag zou gaan, is dat het bewijs dat onze leiders de juiste
maatregelen nemen om de economie weer op de rails te zetten. Maar politici zullen niet opeens zo wijs
worden, terwijl het eerste genie onder hen nog steeds moet opstaan. Dus, voor het behoud van je rijkdom, is
het nog steeds noodzakelijk om de waarde van je vermogen en spaargelden te verzekeren d.m.v. het kopen
van goud en zilver.
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De Amerikaanse dollar:
De dollar zal hoe dan ook omlaag gaan, deze is gestegen o.a. op
basis van de verwachtingen en het vele gepraat over de beoogde
renteverhogingen, en omdat de meeste andere valuta daalden ten
opzichte van de Amerikaanse dollar, werden deze valuta’s voor de
zekerheid omgezet in US Dollars. – De renteverhoging kwam niet.
Verder is de dollar eveneens gestegen, omdat iedereen denkt dat
de Fed gestopt is met het drukken van geld, wat in feite een
overduidelijke leugen is. Nu is een situatie gecreëerd om nog veel
meer geld te drukken en dat gaat gebeuren. Wanneer de dollar
daalt is er niemand meer die nog geïnteresseerd is om dat
waardeloze papier te houden. Niemand gaat meer voor de
zekerheid dollars kopen. Niemand wil de valutaoorlog nog verder
bevechten. Amerika gaat die oorlog verliezen. En iedereen die
Amerikaanse dollars houdt gaat die oorlog mee verliezen!
“De Federal Reserve heeft de mensen sinds 2008 belogen. Ze hebben niet eens een “exit plan”; Ze hebben
nooit een exit-plan gehad. En met $ 1,7 biljoen in waardeloze door hypotheken gedekte effecten op de
balans, en $ 2,5 biljoen aan T-Bonds, is het eindspel met de crematie van de Federal Reserve Note – de US
dollar – begonnen, en brengen het Amerikaanse volk in absolute slavernij en neo-lijfeigenschap.”
“Criminelen besturen de Federal Reserve en gebruiken die als een zwaard om geld te stelen en een
schild om hun misdaden te verbergen.” – John Titus
De implicaties van deze kennis zijn werkelijk onthutsend, omdat het betekent dat iedereen die fiat geld bezit
helemaal niets heeft.
De wereldeconomie gaat onderuit:
Deze epische schuld zeepbellen zullen uiteindelijk barsten, eerst door deflatie daarna komt hyperinflatie als
gevolg van het massaal drukken van geld door alle centrale bankiers die tegelijkertijd elk voor zich proberen
het meest te drukken.
De wereldeconomie gaat dan in sneltreinvaart onderuit en met
rondom knipperende rode waarschuwingslichten.
Centrale banken falen en over de hele wereld zijn de valutamarkten
in wanorde. De wereldwijde Bubbel barst – met als gevolg dat de
financiële touwtjes worden aangetrokken. Bubbels bieden nooit een
geschikt moment om het monetaire beleid aan te scherpen. – Het
ware beter geweest als de centrale bankiers veel eerder de kraan van de geldhoeveelheid hadden
dichtgedraaid voordat de Bubbel Dynamics hun stevige greep op de economie verkregen. Maar in plaats
daarvan koesterden de Centrale bankiers de overvloed aan Bubbels. Het verzekert een doodlopende weg.
Wat betekent het als valuta’s over de hele wereld in retraite zijn? Het betekent dat speculanten zich haasten
zich terug te trekken uit de zwakkere economieën en gaan naar de sterkere Amerikaanse dollar. Dit is
hetzelfde als een liquiditeitscrisis, één waar eerst al het geleende geld wordt gebruikt om al die stijgende
activa winsten te substitueren voor de dalende rendementen, en nu op de
terugweg gebeurt precies het tegenovergestelde. Doug Casey heeft gelijk door te
stellen dat er nooit een goed moment is om een zeepbel te laten exploderen.
Waarom de centrale bankiers niets ondernamen, ze zijn verlamd, en zelfs te
bang om de rentetarieven te verhogen met een symbolisch bedrag voor de vrees
dat de wereldwijde keten van bubbels het domino-effect in beweging zullen
zetten. Zij hoeven niets te vrezen: de zeepbellen zullen barsten ongeacht wat de
centrale bankiers doen!
Centrale bankiers:
Centrale banken kunnen geld drukken, maar als de banken niet uitlenen en
consumenten niet uitgeven, dan is er geen inflatie. De Centrale Banken kunnen
dus geen inflatie veroorzaken door geld te drukken wat heeft geleid tot een discussie over nieuwe methoden
om inflatie te teweeg te brengen, met inbegrip van negatieve rente.
Hoe werkt dat in de praktijk? Indien elektronische deposito’s aan
negatieve rente onderhevig zijn, zullen de mensen gewoon hun
contant geld opnemen en overgaan op cashbetalingen. Maar
zouden ze dat kunnen? Wat als de overheid cash geld verbiedt?
Wat als de overheid onderscheid maakt tussen het “digitale” geld en
het “papieren” geld en het papieren geld waardeloos verklaart? De
negatieve rente, uitgevonden door de bankiers is een andere manier
om je geld te stelen. De enige verdediging voor spaarders zijn harde
activa, zoals grond, kunst, natuurlijke hulpbronnen en edelmetalen.
Goud wordt belachelijk gemaakt door iedereen die goud ziet als een
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investering. Maar de Russen en Chinezen blijven doorgaan in een record tempo goud te verwerven. Fysiek
goud en zilver zijn nu schaars geworden.
Voordat hij Fed voorzitter werd zei Bernanke dat de Fed altijd positieve inflatie kan produceren als ze het
echt willen. Hij zei,
“De Amerikaanse regering heeft een technologie genaamd een drukpers – of het elektronische equivalent
ervan. Dat maakt het mogelijk om zoveel dollars te produceren als ze willen in wezen zonder kosten”
Centrale banken over de hele wereld voeren een roekeloos monetair beleid om hun economieën te
stimuleren, zoals met QE en ZIRP – Zero rente tarieven – en die werkten niet, terwijl ze nog steeds blijven
hameren over benodigde inflatie om de economie te stimuleren.
Om depressie te vermijden kan Inflatie in een oogwenk worden gecreëerd:
Maar als ze echt inflatie willen, bestaat daarvoor een echte oplossing, om dat onmiddellijk te creëren door
simpelweg het beleid te veranderen en de wereld te vertellen dat met onmiddellijke ingang, de prijs van goud
US $ 5,000/ounce is geworden. De centrale bank treedt op als koper als de prijs zakt naar $ 4950 per ounce
of lager en als verkoper als de prijs stijgt tot $ 5050 per ounce of hoger. Met andere woorden, ze zullen geld
drukken wanneer ze goud kopen en de geldhoeveelheid verminderen als ze verkopen via de banken. Dit is
precies hetzelfde wat de centrale banken nu doen op de obligatiemarkt met het nastreven van QE. Ze
behoeven simpelweg in hun transacties alleen maar de obligaties te vervangen door goud. En zich richten
op de goudprijs in plaats van de rente.
Een stijging van de prijs van het goud vanaf het niveau van vandaag
tot $ 5.000 per ounce is ongeveer een 75% devaluatie van de dollar;
gemeten in de hoeveelheid goud die een-dollar kan kopen. Deze
75% devaluatie tegen goud zullen alle andere dollar prijzen laten
stijgen. Olie zou $ 375/vat worden, en alle andere prijzen zullen
dienovereenkomstig stijgen. Voilà hier is de vereiste inflatie. – Denk
niet dat het onmogelijk is, in 1933 om de deflatie van de Grote
Depressie te breken, gaf President Roosevelt opdracht tot de
stijging van de goudprijs van $ 20,67 per ounce naar $ 35 per
ounce, dat was een stijging van 75% van de dollar prijs t.o.v. goud.
En de depressie was over. De economie groeide sterk gedurende de periode van 1934-36.
Om de noodzaak van een dergelijke stap aan te tonen; het IMF maakt zich zorgen over ernstige deflatie, en
vertelde de wereld onlangs:
Overheden en centrale banken riskeren de wereld in een nieuwe financiële (deflatie) crisis te werpen,
waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds, over, zoals het noemde, een einde van het collectieve
schulden-feest in de derde wereld. Ondernemingen in de opkomende markten hebben “teveel-geleend”
meer dan $ 3 biljoen gedurende het laatste decennium, met als gevolg een verviervoudiging van de schuld
van de particuliere sector tussen 2004 en 2014, stond in het IMF Global Financial Stability Report.
Deze gevaarlijke overspendering dreigt nu een golf van wanbetalingen te ontketenen, dat ernstige
deflatie betekent en de toch al zwakke wereldeconomie in gevaar brengt.
Vertelt de IMF deze keer waarheid? In dat geval wordt de wereld geconfronteerd met de grootste
schuldzeepbel ooit eerder gezien, dat een monumentale bedreiging is voor het mondiale financiële systeem.
De laatste ontwikkeling – de FED is genationaliseerd!
Het klinkt ongelooflijk, maar goed nieuws is in aantocht met betrekking tot de afschaffing van de Khazarian
Federal Reserve Board, die bekend staat als de FED. De Centrale Bank is overgenomen door de VS
militairen en is effectief genationaliseerd. Een bezoek aan de homepage van de Federal Reserve Board
bevestigt dat deze niet langer in gebruik is en nu vervangen is door een overheidssite, dat kan worden
gecontroleerd, daar de originele FED site niet langer in werking ishttp://www.federalreserve.org en
vervangen is door de overheidswebsite: http://www.federalreserve.gov/
Het Amerikaanse leger, onder de nieuwe leiding van Marine generaal Joseph Dunford, kwam met geweren
om het Amerikaanse volk en de rest van de wereld te bevrijden, – van de Khazarian Maffia. Onder zijn
leiding heeft het Amerikaanse leger de belangrijkste inkomsten en machtsbron van de Khazarian maffia, de
Federal Reserve Board, overgenomen.
De Chinezen coördineerden met deze verandering door hun eigen China International Payments System
aan te kondigen, het alternatief voor de Khazarian gecontroleerde SWIFT-systeem, dat betekent de
overname van het Amerikaanse dollar systeem buiten de Verenigde
Staten, dat volgens plan verliep. De implosie van de grote
Khazarian maffia banken is nu slechts een kwestie van tijd.
Dit impliceert dat de ECB, Bank of Japan, en eigenlijk alle andere
centrale banken en de TBTF banken zullen worden teruggegeven
aan het volk. De Khazarian maffia is niet meer in staat om van ons
het volk te stelen. Klinkt te mooi om waar te zijn, maar de
intelligentie bronnen staan bekend als heel betrouwbaar. Verwacht
meer ontwikkelingen in de komende weken.
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Duitsland de motor van Europa:
De Duitse economie is de economische motor van Europa. Het is de primaire bron van het geld dat nodig is
om Griekenland, Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk te redden van hun ondergang.
Maar nu begint de Duitse economie te sputteren en te vertragen, het begin van een grote economische
ineenstorting in de EU, en plotseling wordt geteisterd door een lange rij van reeds lopende en slopende
crises. Deze lijst omvat exploderende werkloosheid, kelderende export, torenhoge kosten voor sociale
diensten als gevolg van de asielcrisis en schadelijke gevolgen van het door de RKM gecreëerde schandaal
bij Volkswagen en andere Duitse autofabrikanten, dat mogelijk de grootste werkgevers in een smeulende
ruïne kan veranderen. En als gedacht wordt dat de dingen niet erger kunnen worden, meldt Bloomberg …
Deutsche Bank – de grootste bank van Duitsland – staat op het punt een enorm derde kwartaal verlies van
6,2 miljard euro ($ 7 miljard) te rapporteren. De bank geeft zelf toe dat de verliezen waarschijnlijk haar
dividend voor het gehele jaar zal elimineren. – En dat ze tot 2.900 werknemers zullen ontslaan. En om het
nog erger te maken, meldt het Duitse ministerie van economie meldt dat fabrieksorders onverwachts
achterbleven in de laatste rapportage maand, een duidelijk signaal dat de economie achteruitgaat. En, dat
de Duitse groeiverwachtingen drastisch omlaag zijn gesteld, met ruim 14%.
De geschiedenis herhaalt zich:
Het is belangrijk om terug te kijken naar de crisis op Cyprus in 2013, en naar de leugens en propaganda
gedurende de maanden voorafgaand aan de instorting. Om dan vervolgens in de loop van één weekend, de
hele rotzooi instortte en alle rekeningen werden bevroren.
Een weekend is geen geleidelijk proces. Het was plotseling en het was totaal: zodra het in alle ernst
losbarstte, werden de banken gesloten en konden de mensen hun geld niet meer krijgen. Er was geen
enkele waarschuwing dat dit op komst was omdat iedereen bovenin de financieringsketen er belang bij had
de mond dicht te houden. Centrale banken, Leiders van Banken, Politici… al deze mensen zijn vooral gericht
op het behoud van het vertrouwen in het systeem, niet op de vaststelling van de problemen in het systeem.
Inderdaad, ze kunnen zelfs niet openlijk over de problemen van het systeem spreken, omdat dan snel zou
blijken dat zijzelf de primaire oorzaak ervan zijn.
Om die reden, zul je nooit, en ik herhaal nooit, een centrale bankier, Bank CEO of politicus openlijk horen
toegeven wat er gebeurt in het financiële systeem. Zelfs midden managers en medewerkers op lagere
niveaus zullen er niet over praten, omdat ze niet de waarheid over hun instellingen kennen of dat ze kunnen
worden ontslagen voor het waarschuwen van anderen.
Dus vergeet niet, je wordt nooit en te nimmer gewaarschuwd voor de risico’s inzake je spaarbezit door
iemand in een gezagspositie binnen de politieke, financiële hiërarchie, met uitzondering van mensen zoals
Ron Paul, die doorgaans door de media worden gemarginaliseerd.
De Moraal van dit Verhaal:
Wil je het systeem laten voortbestaan zoals het nu is, te weten dat minsten 50
miljoen mensen zullen sterven? Het klinkt misschien als een vreemde vraag, maar
deze is dood serieus, omdat onze gezagsdragers reeds gedurende vele jaren
weten dat dit het geval is. Dat aantal is de verwachte uitkomst als het huidige
systeem in de EU instort, met ten minste nog zo’n vergelijkbaar aantal in de
Verenigde Staten. Er is dan geen geld, geen eten, geen water, geen medicijnen,
geen politie … niets. Het wordt dan rellen, plunderingen, inbraak en massale
chaos.
Natuurlijk weet niemand exact wat er kan gebeuren als het systeem instort en dan
nog deWAARHEID vertelt aan de mensen. De waarheid is slechts een leugen
die nog niet is uitgevonden! Dat is precies waar het probleem ligt en dat is waar
de situatie nog kan worden hersteld zonder dat alles uit elkaar valt…
Vertel het volk de waarheid over hoe de wereld in deze toestand is geraakt, en
vertel dan wat hiertegen ondernomen moet worden, omdat de oplossingen hiervoor bestaan, en misschien
dan kunnen we allemaal op vreedzame wijze verder leven.
Dat is alles wat wij mensen vragen… DE WAARHEID.
De FED herziet heimelijk het totaal aan US schuld van 330% tot 350% van het BBP:
Na het ‘ontdekken’ van een andere hoeveelheid ad $ 2,7 biljoen in schuld!
Veranderingen in de manier waarop de Fed het totale bedrag van de schuld meldt in de economie onthulde
een verschil van $ 2,7 Biljoen meer aan schuld dan eerder gerapporteerd. Het laat zich afvragen hoeveel
meer schuld nog verborgen is door de frauduleuze overheids boekhoud-methoden d.m.v. het gebruik van
off-balans boekingen.
Europese Puinhoop Unie
Tot slot laat Nigel Farage in het EU Parlement weer eens van zich horen en haalt op nette wijze Angela
Merkel en François Hollande over de hekel:
https://youtu.be/fFV70Xp-Xsg ; https://youtu.be/fFV70Xp-Xsg

NIEUWSBRIEF 233 – 15 OKTOBER 2015 – PAG. 75

Paus Franciscus neemt volgend jaar ontslag (video)
Donderdag, 15 oktober 2015 13:24
De New World Order Jezuïetenpaus Franciscus voelt steeds meer het
gehijg in zijn nek van conservatieve bisschoppen die vinden dat hij de
kerk verkwanselt.
Insider informatie toont aan dat hij volgend jaar dan ook ontslag zal
nemen, maar niet nadat “Global Network of Rainbow Catholics” een feit
is. In eerder artikelen hebben we aangetoond hoe de huidige paus is
ontmaskerd als belangrijke pion voor de New World Order.
Zo schreven wij in een eerder artikel, ongeveer een maand geleden:
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 ook
Lucifer 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.
Het is diezelfde Zagami die nu weer met schokkende nieuwe informatie komt aangaande de huidige paus.
Hij heeft ontmoetingen gehad met twee hooggeplaatste insiders in het Vaticaan en daar is hij te weten
gekomen dat paus Franciscus volgend jaar ontslag gaat nemen.
Dit zal gebeuren wanneer hij volgend jaar een bezoek brengt aan zijn geboorteland Argentinië en buurlanden
Chili en Uruguay. Dit tijdstip is in overleg met de regering van Argentinië gekozen omdat dit dan zal vallen na de
verkiezingen in dat land. De reden schijnt te zijn dat Jorge Bergoglio met pensioen wenst te gaan in Argentinië
en niet het Vaticaan, nadat hij zijn taak als Jezuïet om de New World Order te installeren heeft volbracht.
Hij heeft met succes de nieuwe wereldregering gepresenteerd bij de Verenigde Naties onder de noemer
Agenda 2030, heeft meegewerkt om traditionele gezinnen te ondermijnen en heeft de waarden van de
katholieke kerk volledig onderuit gehaald.
Hij heeft de illegale immigratie van Mexicanen naar Amerika ondersteund omdat dit het katholicisme in Amerika
sterker maakt. Hij heeft actief meegewerkt aan het vergroten van het Europese vluchtelingenprobleem. Dit
zorgtdat de geboorteplaats van de christelijke beschaving zal worden vervangen door de Chrislam, de
éénwereldreligie. Met andere woorden, hij heeft zijn taak als trouwe knecht van de New World Order naar volle
tevredenheid uitgevoerd. Nu de donkere geheimen van het Vaticaan steeds meer naar buiten komen, wordt ook
paus Franciscus nerveus.
Het schijnt dat hij na terugkeer uit Amerika is ondervraagd door een aantal conservatieve invloedrijke
bisschoppen. In hun ogen was zijn trip een totale mislukking die de traditionele katholieken verder van de kerk
weg heeft gedreven. Ten gunste van de liberale communistische benadering die uiteraard zo was opgesteld om
te voldoen aan de New World Order agenda.
Voordat deze paus vertrekt, zullen er nog een aantal verrassende ontwikkelingen plaatsvinden binnen de kerk.
Zo schijnt het dat de Jezuïeten een aantal vergaderingen hebben belegd in samenwerking met de grote
homolobbygroep binnen de kerk om te bespreken hoe de homo’s vertegenwoordigd kunnen worden binnen de
gelederen van de katholieke priesters.
Deze besprekingen vormen het fundament voor wat men noemt het “Global Network of Rainbow Catholics”.
De conferenties zelf hadden de titel “Ways of Love” meegekregen en tijdens die conferenties kwam een pater
Charamsa uit de kast en werd er door een van de aanwezige bisschoppen medegedeeld dat de homo’s de
redders van de kerk zullen worden.
Aartsbisschop Guiseppe Casale vertelde aan de Italiaanse media: Homofiele liefde is geen zonde en om dit te
beperken zou een zonde zijn, waarna hij eraan toevoegde dat homoseksualiteit waarde geeft aan de kerk.
Al met al niet zo vreemd dat de huidige paus het volgend jaar voor gezien houdt.
https://youtu.be/zMi_OBdtv_I\
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9873:paus-franciscus-neemt-volgendjaar-ontslag&catid=37:wereld&Itemid=50
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Paus nu volledig ontmaskerd (update en video)
Zondag, 12 juli 2015
Eerder deze week schreven wij een artikel over de rol die het Vaticaan
speelt bij de invoering van de beruchte Agenda 21 van de Verenigde
Naties. De nieuwe encycliek is inmiddels gepresenteerd en zoals
verwacht krijgt de mens daarin de schuld van de niet bestaande
opwarming van de aarde.
Update: 12 juli 2015
Op 20 juni schreven wij onderstaand origineel artikel over de totale
ontmaskering van de paus.
Wat het Vaticaan betreft, bevindt de wereld zich nu in een Defcon1
situatie waarbij we het fenomeen Amerika dienen te vervangen door
het woord “de wereld”.
DEFCON 1 geeft maximale paraatheid aan. Dit is voor zover bekend nog nooit gebruikt, maar wordt
gereserveerd voor een dreigende of bestaande aanval op de strijdkrachten van de Verenigde Staten of op het
gebied van de Verenigde Staten door een buitenlandse militaire macht. Per direct gebruik van kernwapens
toegestaan.
Eén van de allergrootste bedreigingen voor de mensheid vormt op dit moment het Vaticaan en die is zo groot
dat de alarmbel moet worden geluid door alles en iedereen om een humanitaire ramp van ongekende omvang
te voorkomen.
Iemand die nu tot dezelfde conclusie is gekomen zoals wij weken geleden deden, is Alex Jones.
In de onderstaande video legt hij uit waarom hij zich rot is geschrokken over hoe concreet er door het Vaticaan
een coupe wordt gepleegd om de éénwereldregering te kunnen vestigen.
Vergeet niet dat in 2013 een zittende paus, Benedictus XVI, opeens met de Noorderzon vertrok.
Hij werd opgevolgd door de huidige paus, wat sowieso een overtreding is van de eigen regels binnen de kerk.
Zoals door ons meerdere malen belicht, hebben we hier te maken met een Jezuïet en die kan volgens de
regels nooit paus worden.
Via chantage met de bestaande pedofilienetwerken in het Vaticaan is het toch gelukt.
De reden dat de Jezuïeten nu het Vaticaan in de strijd hebben gegooid, is hoofdzakelijk om alle
derdewereldlanden mee te krijgen in de komende wereldbelasting die zal worden geheven onder de drogreden
van CO2 uitstoot beperking.
Over enkele maanden zal deze nieuwe belasting worden geïntroduceerd en daarmee heb je dan in feite de
nieuwe (op communistische basis geschoolde) wereldregering.
Door de verder ineenstortende economieën en de “noodzakelijke bezuinigingen” zal wereldwijd de
middenklasse verdwijnen en wat je overhoudt is een elite met een aantal “grijze muizen” als slaven.
Wanneer we kijken naar de totale wereldsituatie dan staat de klok letterlijk op één voor twaalf. Aan alle kanten
wordt nu in sneltreinvaart de éénwereldregering tot stand gebracht.
Via het Vaticaan, een zelfstandige entiteit, volkomen buiten iedere wet en waar niemand belasting betaalt. Net
zoals we deze zelfde situatie zien in de City van Londen, ook een zelfstandige entiteit waar niemand belasting
betaalt en de derde, om dit illustere trio compleet te maken, is Washington D.C.
Daarbij de Rockefellers' geïnitieerde entiteit van de Verenigde Naties. Ook hier is alles en iedereen verheven
boven iedere wet en betaalt helemaal niemand belasting.
Wat het Vaticaan misschien ooit was in het verleden is nu niet zo belangrijk. Wél dat ze zijn geïnfiltreerd en
overgenomen door de satanische Jezuïeten. https://youtu.be/auRES1NCVJ8
Origineel artikel: 20 juni 2015
Uiteraard stelt Jezuïet Francisus dat de opwarming van de aarde een feit is en dat een wereldwijde politieke
autoriteit noodzakelijk is om de mensheid te redden van de ondergang.
Wat deze satanist uitkraamt ligt geheel in lijn met wat de leiders van de G7 in hun arrogantie beweerden,
namelijk dat ze de opwarming van de aarde zullen beperken tot 2 graden.
Feit is en blijft dat de afgelopen decennia de temperaturen op aarde niet zijn gestegen en dat er in tegenstelling
tot opwarming talloze tekenen zijn die wijzen op een nieuwe mini ijstijd.
De hele klimaatshow is dan ook niets anders dan een middel om nu snel de wereldregering op poten te zetten.
Een die al jarenlang wordt aangekondigd via Agenda 21 van de Verenigde Naties.
In de beruchte maand september van dit jaar wordt de nieuwe versie van Agenda 21 gelanceerd die al wordt
genoemd Agenda 21 op steroïden.
Met andere woorden, het gaat nu straks veel verder dan alleen het milieu. Het gaat ook over zaken zoals
armoede, landbouw, opvoeding en gelijkheid van seksen. Het wordt in feite de blauwdruk voor het regeren over
de totale planeet en het is exact in lijn met wat de paus nu op tafel gooit.
Het is dan ook niet voor niets dat deze wolf in schaapskleren de openingstoespraak zal houden waarmee de
VN conferentie in september zal aanvangen.
Ook is het absoluut geen toeval dat deze encycliek van de paus nú wordt gepresenteerd. In aanloop naar de
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VN vergadering gaat dit stuk propaganda voor maximale publiciteit zorgen voor de komende conferentie.
Naast de quasi wetenschappelijke argumenten die worden aangevoerd om deze hele show te verkopen aan
een volkomen gedrogeerde mensheid, voegt de encycliek het morele element toe. Iedereen moet zich
onvoorstelbaar schuldig gaan voelen over de toestand van die arme planeet en wil dan natuurlijk graag
meewerken aan een “oplossing”.
Dan hoort een stuk dreiging van de kerk er gewoon bij want dat doen ze al eeuwenlang en dus ook nu. Want,
waarschuwt de paus, wordt er nu geen dringende actie ondernomen dan heeft dit heel serieuze gevolgen voor
ons allemaal. Een beetje een variatie op de oude boodschap: Als je niet doet wat wij willen dan ga je naar de
hel. Alleen in dit geval is het precies andersom want als de mensheid doet wat de paus en consorten willen dan
wacht ze de hel.
Een hel op aarde voor degenen die blijven leven tenminste.
De “oplossing” die de paus en de rest van de elite in gedachten heeft, staat in grote koeienletters geschreven
op de Georgia Guidestones.
Eén van de sinistere boodschappen op deze stenen is de volgende: Maintain humanity under 500,000,000 in
perpetual balance with nature (Houd het aantal mensen onder 500 miljoen en in een oneindige balans met de
natuur).
Dat is wat hier allemaal achter steekt. Een planeet die exclusief
gebruikt kan worden door een elite met een half miljard mensen als
hun slaven.
Slaven die zullen worden ondergebracht in de getto’s van de toekomst,
de nieuwe steden onder Agenda 21 zoals wij eerder schreven:
Een afdeling van MIT, Massachusetts Institute of Technology, heet
“Media Lab's Changing Places group” en houdt zich ondermeer bezig
met de ontwikkeling en planning van toekomstige steden.
De verantwoordelijke directeur van die Group, Kent Larson, heeft onlangs in een vraaggesprek openlijk
toegegeven dat de door Agenda 21 gewenste "Smart Cities" en microappartementen het alternatief zijn voor
totale bevolkingscontrole.
Ook gaf hij toe dat MIT een grote rol speelt in de ontwikkeling van deze zogenaamde microappartementen, “We
moeten gewoon accepteren dat steden zullen groeien. Je zou misschien wel wensen dat dit niet zo was. Je zou
kunnen hopen dat bevolkingscontrole het tempo waarmee deze steden zullen uitdijen, zal beperken. Maar,
voorlopig zullen we maar beginnen met de huidige situatie”.
Voor hen die denken dat bovenstaande allemaal science fiction is, willen wij verwijzen naar een interessant
artikel in de Engelse mainstream publicatie The Telegraph met de volgende titel:
Perhaps the world's conspiracy theorists have been right all along
Albino’s in gevaar door verkiezingen Afrika
© ANP
Het aantal aanvallen op albino’s in Afrika groeit, omdat in
verschillende landen op het continent binnenkort verkiezingen
worden gehouden.
Kandidaten voor die verkiezingen willen lichaamsdelen van de
pigmentloze mensen hebben om te gebruiken bij rituelen van zwarte
magie, waarschuwt een mensenrechtenexpert van de Verenigde
Naties.
Uit zes verschillende landen in zuidelijk en Oost-Afrika zijn aanvallen op albino’s gemeld. In Zuid-Afrika werd
een jonge albinovrouw gevonden die verschillende lichaamsdelen en huid miste. Een 56-jarige Keniaan met
albinisme kwam om nadat verschillende lichaamsdelen bij een aanval waren afgehakt.
Voortdurende angst
“Albino’s horen bij de kwetsbaarste mensen in de regio”, zei Ikponwosa Ero, de VN-expert op het gebied van
albinisme. “Hun zorgen worden nu nog vergroot door een voortdurende angst voor aanvallen door mensen,
onder wie familieleden, die hun lichaamsdelen waardevoller vinden dan hun leven.”
Zwarte magiërs betalen tot wel 66.000 euro voor een volledige ‘set’ lichaamsdelen. Die gebruiken ze bij
toverformules die geluk, liefde en welvaart moeten opleveren.
Gruwelijk
Tanzania, waar albino’s geregeld worden aangevallen, houdt in de komende maanden verkiezingen. Dat
geldt ook voor Mozambique en de Centraal Afrikaanse Republiek.
Sinds 2000 zijn in Tanzania al 75 albino’s, onder wie kinderen, op een gruwelijke manier om het leven
gebracht. De meesten werden doodgehakt. Sommigen geloven dat de lichaamsdelen krachtiger zijn als het
slachtoffer tijdens de amputatie heeft geschreeuwd.
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China gaat zorgen voor wereldwijd sneeuwbaleffect
Woensdag, 14 oktober 2015
Het bewijs dat de Chinese economie volledig in elkaar stort blijkt ondermeer uit
dat de import van dat land de afgelopen maand met 17 procent is gedaald.
Dit raakt niet alleen China, maar creëert een wereldwijde kettingreactie waar ook
wij de gevolgen van zullen merken.
Het lijkt alsof er vanuit het universum krachten samenspannen om zoveel
mogelijk “slechte combinaties” te veroorzaken die er gezamenlijk voor zullen
zorgen dat de wereld in een sneltreinvaart in een neerwaartse spiraal
terechtkomt. Af en toe dringt de ernst van de situatie door tot in mainstream-land
en lopen de beurzen iets terug zoals gisteren. Vervolgens loopt men elkaar dan weer op te peppen en zullen de
casino’s op deze wereld weer sprongen vooruit gaan maken.
Wereldwijd gaat het niet goed met de economie en glijdt het geheel steeds verder bergafwaarts. Landen die
behoren bij de zogenaamde Emerging Markets (opkomende markten) hebben het heel zwaar.
Niet alleen hebben zij veel last van een teruglopende wereldeconomie, maar in een tweetal grote en belangrijke
van die markten zijn ook nog andere problemen. Turkije dat al in een soort burgeroorlog is verwikkeld en
Brazilië waar allerlei wettelijke problemen voor extra stagnatie zorgen.
Misschien wel het grootste probleem op dit moment is China. Dit land maakte deze week bekend dat de import
voor de 11e achtereenvolgende maand is gedaald en niet zo zuinig ook. In de maand september werd er een
daling geconstateerd van maar liefst 17,7.
Dankzij de interventie van de Chinese overheid en de devaluatie van de Yuan gaat het iets beter met de export,
maar niet genoeg om uit de rode cijfers te komen. Ongetwijfeld zullen de cijfers ook nog zijn gemanipuleerd om
ze beter te doen lijken.
Het is die dalende Chinese import die een effect heeft op de rest van
de wereldeconomie en de alsmaar dalende grondstofprijzen.
De grootste nachtmerrie van de Chinese overheid komt dan ook steeds
dichterbij. Want naarmate het in China zelf slechter gaat, zullen er
uiteraard ook slachtoffers vallen die niet erg gelukkig zullen zijn met
wat er op dit moment in hun land gebeurt.
Zo werd onlangs bekend dat de kolenbedrijf de Longmay Group maar
liefst 100.000 mensen heeft ontslagen, ongeveer 40 procent van het
totale personeelsbestand. Wat zo mogelijk nog veel tekenender is, is
wat er afgelopen weekend gebeurde met bedrijf dat onderdelen maakte voor de telecomindustrie, Fu Chang
Electronic Technology Co., in de volksmond beter bekend als Fosunny.
Vorige week kwam het bedrijf uitgebreid in het nieuws omdat het bekendmaakte dat het een beursnotering zou
gaan krijgen. Echter, na het weekend blijkt dat er helemaal geen beursnotering komt omdat het bedrijf failliet is
en er 4.000 man onverwacht op straat staan. Het resultaat was dan ook heel veel hele boze Chinezen die de
straat op gingen om te protesteren, maar daarmee uiteraard niet hun baan terugkrijgen.
De waarschuwingen overal worden nu opeens overal luider en luider. Zo begint nu ook het IMF zich te roeren
en te waarschuwen voor het teveel lenen met te weinig onderpand en dat we in de komende tijd te maken
zullen gaan krijgen met talloze ondernemingen die in gebreke zullen blijven met betalen.
Uiteraard zullen van de bedrijven die in gebreke blijven er nogal wat afkomstig zijn uit de Emerging Markets.
Dan gaat het volgens het IMF niet over misselijke bedragen, zij noemen een bedrag van 3 biljoen Dollar wat
onverantwoord geleend zou zijn.
Zo komen we in een aardige vicieuze cirkel. De Chinese interne markt stort volledig in elkaar, veel landen die
behoren bij de Emerging Markets exporteren naar China en zien hun inkomsten verdwijnen. Deze landen en
bedrijven hebben weer geweldige bedragen geleend bij Westerse financiële instellingen die dit risico weer
allemaal hebben doorverkocht in de vorm van derivaten.
Zo zie je dat het geheel als een serie dominostenen achter elkaar straks om gaat vallen. Het begint bij China en
de Emerging Markets en zal zich vervolgens verspreiden naar andere delen van de wereld.
Wanneer er dan straks als het IMF gelijk heeft, 3 biljoen Dollar (3.000.000.000.000 Dollar) niet betaald gaat
worden dan zal de derivatenbel wel degelijk uit elkaar spatten. Je kunt niet iedere keer de bal doorschuiven
naar een ander; uiteindelijk zal er iets of iemand voor de schade opdraaien. Het begint ook eindelijk door te
dringen tot mainstream-land, getuige het volgende bericht dat gisteren verscheen:
Citi-hoofdeconoom Willem Buiter noemt de kans groot dat de wereldwijde economie in een recessie terugglijdt.
De wereld staat ondanks alle stimulans van centrale banken vlak voor die omslag naar een nieuwe periode met
negatieve groei. Op CNBC zei Buiter dinsdag dat we op het punt staan in die neergang te belanden. Hij
verwees daarbij naar de aanhoudende problemen in China en de magere groeicijfers in de rest van de wereld.
De inflatie blijft nagenoeg op nul procent.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9872:china-gaat-zorgen-voorwereldwijd-sneeuwbaleffect&catid=37:wereld&Itemid=50

NIEUWSBRIEF 233 – 15 OKTOBER 2015 – PAG. 79

Turkije chanteert Europa met vluchtelingen
Woensdag, 14 oktober 2015
De Turkse president Erdogan kan doen wat hij wil zonder dat er ooit
een woord van kritiek van de Europese Unie zal komen.
Heeft iemand toch commentaar op het steeds despotischere beleid van
Erdogan dan gaan de vluchtelingensluizen richting Europa weer
wagenwijd open.
De Turkse president Erdogan heeft afgelopen week persoonlijke steun
afgedwongen in Brussel omdat hij de sleutel in handen heeft voor de
oplossing van de vluchtelingencrisis in Europa. Daarmee dwingt hij de
Europese elite tot het accepteren van zijn politiek.
Zijn bezoek aan Brussel heeft de weg vrijgemaakt voor meer macht, voor nog meer beperking van de
persvrijheid, om de oorlog tegen de Koerden te intensiveren en voor het afschaffen van de democratie terwijl hij
toch bezig is.
Allemaal zonder de steun van Brussel te verliezen. De bomaanslag in Ankara van afgelopen zaterdag is het
volgende excuus voor Erdogan om zijn macht als heerser van Turkije te verstevigen.
De primaire reden voor het bezoek van Erdogan aan Brussel was om het vluchtelingenprobleem te bespreken.
Toen Erdogan vertrok uit Brussel waren er vele verbaasde gezichten omdat beide partijen overeen kwamen dat
Turkije het toetredingsproces tot de Europese Unie nieuw leven in zou blazen. Uiteraard werd met geen woord
gerept over de dramatisch verslechterde mensenrechtensituatie in Turkije.
Een duidelijk teken dat Erdogan in een positie is om de elite van de EU te chanteren omdat hij de sleutel in
handen heeft van het vluchtelingenprobleem in Europa.
De Europese media en politici hebben volledig gemist dat Noord Afrikaanse leiders de vluchtelingen gebruiken
om druk uit te kunnen oefenen op hun Europese collega’s. Het sturen van grote golven vluchtelingen is een
slimme strategie. Het menselijk lijden gebruiken als politiek werktuig.
In de huidige politieke atmosfeer in Europa mag dit niet worden benoemd. Zelfs het beschuldigen van Ankara
van het gebruikmaken van deze strategie is niet zonder politieke consequenties. Het wordt door velen als
buitengewoon “politiek niet correct” gezien.
Door zijn recente bezoek aan Brussel heeft Erdogan zich ervan verzekerd dat Europa iedere politieke actie van
hem zal accepteren zolang Turkije de stroom vluchtelingen naar Europa gaat stoppen. Ze hebben hem zelfs
beloond met een opnieuw opstarten van onderhandelingen voor Turkse toetreding tot de Europese Unie. Niet
dat dit ooit zal gebeuren want noch Europa noch Turkije is erin geïnteresseerd om van het land het 29e lid van
de Unie te maken.
Erdogan is voor zijn komende politieke acties verzekerd van de steun van een bange Europese elite. De
bomaanslag van afgelopen zaterdag op zijn politieke tegenstanders lijkt op dezelfde tactiek die werd gebruikt
op 21 juli tijdens de aanval in Suluc.
Dat veel Turkse parlementsleden, voormalige aanklagers en gewone Turken de partij van Erdogan, de APK,
zien als medeplichtig bij die aanslag werd door de internationale pers volkomen genegeerd.
De bomaanslag in Suluc was zeker niet gericht tegen de Turkse staat, maar was opgezet door Erdogan als een
signaal dat Turkije hard moest optreden tegen terroristen. De daders van de zelfmoordaanslag, ISIS, werden
beloond voor hun actie. Als gevolg van deze aanslag begon Turkije met het aanvallen van hun meest
gevreesde vijand in Syrië, de Koerden (en dan zogenaamd alleen die Koerden die lid zijn van hun partij de
PKK).
De aanslag van 10 oktober zal resulteren in eenzelfde patroon. De tegenstanders van Erdogan weten hoe het
spel wordt gespeeld. Kritiek op Erdogan zal echter resulteren in gevangenisstraf of fysieke mishandeling.
De aanval in Ankara zou kunnen leiden tot emotionele en gewelddadige reacties tegen de Turkse
veiligheidsdiensten en politieke orde.
Dit geeft Erdogan dan weer de kans om de noodtoestand uit te roepen en te pushen voor extra bevoegdheden
voor de president, Erdogan dus. Het zou ook niemand moeten verbazen als zal blijken dat de komende
parlementsverkiezingen in november zullen worden verschoven. Natuurlijk bekruipt je de gedachte dat Erdogan
ook hier degene is die achter de aanval in Ankara zit.
Op een rij wat er is gebeurd sinds de Turkse verkiezingen:
 In juni slaagde de APK bij de algemene verkiezingen er niet in om een meerderheid in het parlement te
bemachtigen. Erdogan moet voorlopig zijn plan voor meer bevoegdheden voor de president weer in de
kast leggen. De opkomst van de HDP werd door Brussel en de internationale pers toegejuicht.
 In juli kwamen Turkije en Amerika overeen dat de laatste aanvallen op terroristen mocht uitvoeren
vanaf de Turkse basis in Incirlik. Turkije nam formeel ook deel aan de strijd tegen ISIS in Syrië, maar
viel in werkelijkheid de Koerden aan. Allemaal omdat Turkije nooit zou toestaan dat er een autonome
Koerdische staat zou ontstaan in Syrië. Hiermee ontstond er een nieuw geweldspiraal die Erdogan
goed uitkomt omdat dit zou kunnen leiden tot het afkondigen van de noodtoestand en het uitstellen van
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de verkiezingen.
Op 21 juli volgde de zelfmoordaanval in Suluc waarbij 32 Koerden werden gedood en dit was het begin
van de oorlog tegen de PKK waarbij honderden mensen om het leven zijn gekomen. De politieke
tegenstanders van de APK partij van Erdogan beschuldigen de Turkse overheid en veiligheidsdiensten
van medeplichtigheid aan de aanval in Suluc.
 In augustus en september werd de Turkse pers aangevallen door bendes. De Turkse overheid viel bij
kranten binnen vanwege het beledigen van Erdogan. Veel buitenlandse journalisten werden vastgezet
en vervolgens verbannen.
 In september beginnen ineens na een verblijf van drie jaar in Turkije een groep van naar schatting 3
miljoen vluchtelingen hun mars naar Europa.
 In oktober brengt Erdogan een bezoek aan Brussel. Europa betoont hun medeleven met Turkije en
belooft om te betalen voor vluchtelingen in Turkije. Brussel en Turkije komen overeen dat Turkije hun
toegangsbeleid zal herzien.
 Bomaanslag in Ankara waarbij bijna 100 tegenstanders van Erdogan om het leven komen.
Naar verwachting zal Erdogan nog meer geweld gebruiken tegen zijn tegenstander en verdergaand de
mensenrechten volledig aan zijn laars lappen. Europa en bijbehorende elite in Brussel zal muisstil blijven en
geen enkele kritiek leveren omdat anders Erdogan de sluizen van de vluchtelingenstroom opnieuw zal openen
en zorgen voor een verse lading asielzoekers in Europa.
Turkije zelf zal steeds meer chaos te zien geven. De oorlog in Syrië verplaatst zich langzaam richting Turkije.
Turkije, een land dat meer dan drie jaar lang heeft gefungeerd als doorvoerhaven voor allerlei groepen
opstandelingen. Degene die zijn bewapend door de Duitsers, Nederlanders, Engelsen, Saoedi’s, Amerikanen
en de Turken zelf.
Met of zonder Brussel’s onderwerping aan Erdogan, is Turkije veranderd in het volgende kruidvat in de regio en
de Europese vluchtelingencrisis is nog maar net begonnen.
Bron: Gefira
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9875:turkije-chanteert-europa-metvluchtelingen&catid=37:wereld&Itemid=50


Moeder Merkel: ‘De vleesgeworden verrijzenis van de Europese Heiland’
Via de samenwerking met Nachthemel: In heel West-Europa is de
solidariteit met de vluchtelingen losgebarsten. Dé voortrekker is Angela
Merkel. Merkel heeft bij de vluchtelingen definitief de bijnaam ‘moeder’
gekregen. Zelfs het Duitse Europese volk neemt die bijnaam over. Er
bestaat bovendien een eerste gezongen ode, vertolkt door een populair
Duits mannenkoor. Een ode die inmiddels ook in meerdere Europese talen
op video is uitgebracht.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b7DLTRbH88E
Desalniettemin kan niet worden ontkent dat een enkeling nog steeds de Duitse EU bondskanselier blijft
tegensputteren. Maar goed, het blijft dan ook nadrukkelijk bij een enkeling. Een verdwaasde enkeling
waarvan onlangs de identiteit, min of meer bij toeval, door verborgen camera werd vastgelegd in het Duitse
Hedenau. Hier bezocht moeder Merkel een opvangkamp voor vluchtelingen.
En zie hieronder dan die verborgen camerabeelden van dit bezoek en hoor wat moeder kwam zeggen.
Moeder Merkel Vredesengel, die door een uitzinnige Europese menigte in hysterie werd verwelkomd. Een
hysterie die menig aanwezige dan ook gelijk deed terugdenken aan de dagen van ‘Beatlemania’, toen al
eerder jongens en meisjes in collectief spontaan in de broek plasten en in appelflauwte tegen de grond
kwakten.
Vergeet daarom niet de volumeknop van uw laptop of PC op standje 100 te zetten! Geniet – zoals de
aanwezigen in Hedenau- van de zinnenprikkelende toespraak van moeder Merkel. Zorg dat u geen enkel
woord mist en morgen aan de koffieautomaat in geuren en kleuren weet verder te gospelen over het
Europees Lichtend Pad: De vleesgeworden verrijzenis van uw Europese Heiland.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Rfrip_T3Tzk
http://www.vrijspreker.nl/wp/2015/10/moeder-merkel-de-vleesgeworden-verrijzenis-van-de-europese-heiland/
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Waarom de EU Europa wil overstromen met moslims
Bron: Geennieuws.com
Het is voor de normale man niet meer te begrijpen. Het lijkt wel alsof de EU apparatsjiks bezig zijn met
operatie “Kamikaze”. Zo snel mogelijk de EU volpompen met miljoenen moslims en deze allemaal een dikke
uitkering en een mooi huis geven, waarbij iedereen kan op zijn vingers natellen dat dit alleen maar kan
leiden tot bloed in de straten, opstanden, burgeroorlogen en diepe armoede
In feite zijn de EU leiders bezig de landen en naties die van de EU deel uit maken OP TE HEFFEN MET
HET ONGEBREIDELD OPENZETTEN VAN DE GRENZEN EN HET UITNODIGEN VAN ALLE MOSLIMS
DIE MAAR WILLEN KOMEN.
In dit licht kan men ook de actie van Merkel plaatsen, die kortgeleden alle “vluchtelingen” opriep om naar
Duitsland te komen waar hun een riante vergoeding en uitkering wachtte en een prachtig huis. Natuurlijk
wilde Merkel deze mensen niet allemaal naar Duitsland uitnodigen, maar was haar uitnodiging bedoeld voor
de hele EU. Daarom deed ze kort na haar oproep toen honderduizenden Syriers, Centraal Afrikanen,
Turken, Afghanen, Irakezen (met vals Syrisch paspoort) snel het land binnenkwamen de Duitse grens dicht
en riep ze de andere EU landen op om mee te doen aan haar “Gutmensch” actie en ook iedereen binnen te
laten die binnen wilde.
De EU is dus niet bezig zichzelf op te heffen zoals velen denken, maar wil met behulp van de vele miljoenen
moslims de landen die deel uitmaken van de EU versneld opheffen.
De EU ‘weet’, dat deze ongebreidelde immigratie van volledig andersdenkenden en mensen die tot een
volledig andere cultuur behoren. Zij krijgen voorrang op zaken als huisvesting, medische verzorging,
rechtskundige bijstand en bovendieneen dikke uitkering gaan krijgen. Ook dit gaat ten koste van de gewone
burger, want deze talloze miljoenen zullen nooit gaan werken en gaan op kosten van de belastingbetaler hun
riante leven leiden, hetgeen er voor zorgt dat er gigantische belastingverhogingen zullen komen in landen
als Duitsland, Nederland en Zweden.
Dit alles zal leiden tot opstanden onder de autochtone bevolking, tot spanningen en vechtpartijen
(uitmondend in burgeroorlogen) tussen aan de ene kant Gutmenschen en allochtonen tegen autochtone
inwoners die het niet meer pikken. En als de chaos in de EU landen is opgelopen tot het kookpunt en de
riolen het bloed dat in de straten vloeit niet meer kunnen verwerken dan zal de EU als reddende engel
optreden en zeggen:
Mensen kom tot ons, geef ons de macht en de heerschappij en wij zullen deze ellende voor u oplossen, wij
zullen u redden van al deze ellende.
En dan zullen de inwoners van het verwoeste en tot op het bot geplaagde landen als Duitsland, Nederland
en Zweden antwoorden : OH EU ALSTUBLIEFT RED ONS VAN DEZE ELLENDE VAN DIT VRESELIJKE
PROBLEEM DAT ONS AAN HET VERNIETIGEN IS. Waarna de EU kan zeggen: de oplossing voor dit
probleem van interne oorlog en chaos is een sterke centrale EU regering die de volledige macht heeft over
alle EU landen. Als u ons alle macht geeft en uw natie opgeeft (dus alle soevereiniteit aan de EU overdraagt)
zullen wij u redden. Want uw regering is machteloos en waardeloos en heeft u niet kunnen helpen. Alleen
een sterk centraal gezag kan u redden van de ondergang. En de burgers zullen antwoorden: Ja EU
alstublieft redt ons en neem alle macht en gezag over van onze regering die ons niet kan helpen en die ons
in de stront heeft laten zakken (ze zijn op dit moment zo verdwaasd dat ze niet beseffen dat de EU zelf al
deze ellende heeft veroorzaakt met het wapen der ongebreidelde immigratie).
Zo zal de EU dus de totale macht in de EU landen gaan pakken en dan hebben de moslims hun taak
volbracht. Want de EU is helemaal niet van plan de macht in de EU landen over te dragen aan de islam, de
moslims zijn slechts een tool, een middel voor de EU om de totale macht in de EU landen over te nemen. En
is het vooral de Duitse bevolking die machteloos moet worden gemaakt, want daar is de EU geloof het of
niet beducht voor. De machtselite is een strijd aan het voeren tegen de wit-westerse bevolking, (met name in
de EU en Amerika) deze moet van de kaart geveegd worden, en plaatsmaken voor een soort inernationale
mix van mensen die geen besef van natie, cultuur hebben, en die het niks kan schelen door wie ze
geregeerd worden, als ze maar hun natje en hun droogje krijgen. Dit soort mensen zijn zeer makkelijk te
manipuleren en tot slaaf te maken, dat is uiteraard op den duur het doel.
Het feit dat Australië het op dit moment niet toelaat, en het niet laat gebeuren, hiervoor heb ik geen
verklaring. Australië is net als de EU en de VS het bezit van de elite, de toekomst zal uitwijzen waarom dit
het geval is, er zijn vast redenen voor.
http://frissekijk.info/waarom-de-eu-europa-wil-overstromen-met-moslims/
Reactie
Voor mij ligt die reden zeer voor de hand: de satanische elite die de wereld beheerst plant altijd vooruit. Zij
reserveren thans in Australie een veilig heenkomen voor zichzelf en hun gebroed voor als binnenkort de
door hen gewilde en geprovoceerde Derde Wereldoorlog in Europa/VS begint. Van daaruit oefenen zij dan
hun macht uit over een onbestemde, identiteitsloze geelbruine massa van elkaar hatende en naar het leven
staande massa van zombies/”individualisten”.
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De destabiliserende migrantenstroom
3 oktober 2015 Door GuidoJ.
Kan het zijn dat er krachten in de wereld -laten we het zo maar even noemen- aan het werk zijn, om te
trachten Europa te destabiliseren..? Een moeilijk woord wellicht, dat feitelijk niets anders betekent dan het in
chaos brengen van een land of gebied. Moedwillige destabilisatie heeft het ‘voordeel’ voor de agressor, voor
de aanvaller dus, dat het betreffende land of gebied, de handen vol heeft aan de chaos en daardoor niet of
nauwelijks in staat is het overzicht te houden, van wat er nou preciés gebeurt..!
En om te destabiliseren, zijn natuurlijk veel wapens voor handen..
Je kunt het doen, door de handel van een land, openbaar of in het
geheim, te dwarsbomen, of door de valuta van een land onderuit
te schoffelen op de internationale valutamarkten. Maar kan het
zijn dat mensen, oorlogsvluchtelingen hiervoor ook gebruikt
worden als wapen? Bijvoorbeeld de schier onmetelijke
vluchtelingenstroom naar Europa is gekomen. via de ‘zachte
onderbuik’ van Europa aan de Middellandse Zee.
Feitelijk en kort gezegd komt het er hierbij dus op neer, dat in het
geval van de vluchtelingenstroom, getraumatiseerde mensen
gebruikt worden als wapen voor destabilisering van (landen in)
Europa.. Tja, da’s even wennen zo’n gedachte. Toch? Maar
inmiddels zijn er genoég aanwijzingen dat dit daadwerkelijk
plaatsvindt.
Uit de gelederen van de Oostenrijkse geheime diensten kwamen
als eerste ongelooflijke beschuldigingen in deze richting. Volgens
een medewerker van het Oostenrijkse ‘Abwehramt’ zou uit
informatie blijken dat er Amerikaanse organisaties zijn, die de
mensensmokkelaars betalen die dagelijks duizenden ‘vluchtelingen/asielzoekers’ naar Europa vervoeren.
(klik voor artikel HIER)
“Er bestaat informatie over dat organisaties uit de VS een cofinancieringsmodel hebben gecreëerd en een
aanzienlijk deel van de kosten voor de mensensmokkelaars dragen. Niet iedere vluchteling uit Noord-Afrika
heeft natuurlijk € 11.000,- cash..! De simpele vraag blijft, die niemand zich kennelijk dúrft te stellen: waar
komt dat geld vandaan…?!?”
De verdenking dat krachten achter de schermen in de VS een geostrategische
plan uitspelen in dit mensonterende ‘schaakspel’, wordt steeds opnieuw geuit.
Maar weinig deskundigen zijn bereid om betrouwbare informatie los te laten en
niemand wil met naam en toenaam in het openbaar optreden. Omdat het té
pijnlijk en leugenachtig is.. Feitelijk te bizár voor woorden. Daar waar ook steeds
meer verdachtmakingen over de betrokkenheid van de in de VS verborgen
krachten achter de opzet en steun aan ISIS/IS/ISL tevoorschijn komen..!
Migrantenstroom, onderstroom, destabilisatie..
2015 © WantToKnow.nl/.be
De uitgelekte doctrine van deze Paul Wolfowitz, neoconservatief, lekte uit is nu nog
steeds bewijsvoering van de manier waarop de wereld als schaakbord wordt
behandeld.
Kijken we wat nou preciés de (politieke) betekenis is van ‘destabilisering’, dan komen
we op een wapen of noem het een ‘instrument’ op één groot wereldschaakspel uit.
Hierbij hebben bepaalde landen, waar de macht geconcentreerd is, zoals de VS, een
belang bij het instabiel maken van landen, die hun wereldhegemonie zouden kunnen
aantasten. En weet je dat de informatie rondom deze strategie helemaal niet (meer)
geheim is..? In maart van het jaar 1992 al (!) werd deze strategie gepresenteerd door
een van de haviken in de Amerikaanse republikeinse partij, Paul Wolfowitz.
Het stuk was totaal niet bedoeld voor publieke vrijgave, maar het werd aan de New York Times gelekt en
door deze krant gepubliceerd. (HIER) Het veroorzaakte een publieke controverse over de politiek van de VS
op het gebied van Defensie en Buitenlandse Zaken. En vanzelfsprekend kreeg het rapport al snel het
kenmerk ‘imperialistisch’ op gestempeld, doordat het aangaf dat de VS -feitelijk onwettelijk, onethisch en
immoreel- zou op dienen treden, wanneer een ander land dan de VS de status van ‘supermacht’ dreigde te
bereiken en daardoor‘een bedreiging zou kunnen vormen voor de VS’.
Dit optreden door de VS mocht dan zelfs de vorm krijgen van preventieve aanvallen door de militaire macht
van de VS, onder de motivatie van het bestrijden van een ‘potentiële dreiging’.. Maar ook andere
‘destabiliserende factoren’ worden genoemd om een of meerdere landen te ondermijnen. En ja, een aantal
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van die Valse-Vlag-operaties hebben we al gezien in de loop der jaren. De vraag in het kader van het
destabiliseren van Europa is daarbij voor ons, of zelfs het neerhalen van de MH17 niet een dergelijke
moorddadige valse-vlag-patroon draagt..!
Uit de Wolfowitz-doctrine:
‘Om de leidende rol van de United States te bekrachtigen, ‘dient voldoende aandacht te gaan naar de
belangen van de industriële landen, zodanig dat zij worden ontmoedigd om ons leiderschap uit te dagen, of
in hun streven naar het omwentelen van de politieke en economische orde.’
De meest agressieve methodes op het wereldtoneel worden dus niet geschuwd, om het schaakspel naar de
hand van grootmacht de VS te zetten. En het zijn vooral de haviken aldaar, zoals gezegd, die zich heer-enmeester wanen in de wereld en niet gehinderd lijken te worden door enig moraal of ethisch besef. Zij geven
niets om doden, kennen geen empathische gevoelens en dat, is zeer waarschijnlijk ook het geval bij de
vluchtelingenstromen..! Waarbij ze vooral de leugen hebben als hun wapen om te regeren.
Er komen steeds meer crises in Europa..
Was het eerst het politiek-economische getrouwtrek om de economisch-financiële situatie met Griekenland,
die mede door de boevenbende van Goldman Sachs was georchestreerd, nu is het de migrantencrisis. En
laat er nu ‘toevalligerwijs’ een link tussen die twee zijn, in de vorm van ene Peter Sutherland, non-executive
chairman van Goldman Sachs International én.. voormalig voorzitter van oliegigant BP.
Peter Sutherland, de spin in het web rondom de
vluchtelingenstroom in de EU..?? Is in staat om de meest
smerige plannetjes een officieel jasje te geven..
Goldman Sachs is -zoals je weet- ook de bedenker van de financiële
tijdbommen, die ‘derivaten’ heten en al menig lands-, stads- en/of
bedrijfsbestuur tot wanhoop hebben gedreven.. Goldman Sachs leeft
van rotzooi, en dan het liefst volgens de geplande rotzooi, op basis
waarvan je rustig je winstplan kunt realiseren..
En voor degenen die het allemaal maar conspiracy vinden, raden we
aan dit verhaal over de BP-olieramp in de Golf van Mexico maar eens te lezen.. Ja, inderdaad BP, waar
Sutherland oud-CEO van is. Een sluwer plan om miljarden naar je toe te trekken, is er bijna niet mogelijk..
(HIER)
Sutherland is daarnaast ook voorzitter van het, let op.. ‘Global Forum on Migration and Development’ en..
vast bezoeker van de Bilderbergconferenties. In 2012 baarde hij opzien met de uitspraak, dat EU-landen hun
best zouden moeten doen, ‘door de homogeniteit in de EU-landen te ondermijnen. Migratie is een cruciale
dynamiek voor economische groe in sommige Europese landen, hoe moeilijk het wellicht ook uit te leggen is
voor de burgers van die staten.”(HIER) Sutherland riep al eerder op, dat EU-lidstaten, ‘vluchtelingen en
immigranten met een hoge scholing’ niet het vuur zo aan de schenen zouden moeten leggen.
Bijzonder is in ieder geval ook, dat de hele vluchtelingenstroom plotseling op gang kwam, vlak ná de laatste
Bilderbergmeeting in juni 2015 (HIER) Inmiddels is er een heel netwerk aan websites de lucht in gebracht,
die actief meehelpen de migranten naar Europa te laten komen en er worden zelfs handboeken uitgedeeld..
Samen met Cecilia Mälmstrom, EU-commisaris, heeft Sutherland het beleidsplan opgesteld voor de
immigratie binnen de EU. Deze Malmström is weer de persoon die achter de websites als subsidie
verstrekker verscholen gaat.. Dit zaakje stinkt een beetje.. Toch?
Door wie worden al deze vluchtelinge als het ware UITGENODIGD..??
De geplande migratiestroom..!
Een geplande migratie naar de EU-staten..? Is dat geen nieuws dat je op NOS-journaals zou moeten
lezen..? Gepland en in elkaar gezet door mensen van binnen de EU. Zo meldde Sky News onlangs over
handboeken die gratis worden verspreid aan migranten in Turkije. Deze handboeken bevatten alle informatie
die migranten nodig hebben wanneer ze naar Europa komen, met inbegrip van alarm telefoonnummers in
het geval ze in de problemen komen, zowel op land, als ook op zee…! Kijk naar deze clip en trek je eigen
conclusies over de spontaniteit van de vluchtelingenstroom..
https://youtu.be/hfjuhYFBsxY
Bernd Kasparek
Het artikel vermeldt 2 websites Welcome to the EUen Watch The Med.
Onderzoek naar de mensen achter deze websites levert informatie op over de
persoon die de ‘Welcome to the EU’ website heeft geregistreerd heet Bernd
Kasparek, gepromoveerd wetenschapper in ‘Forensische Oceanografie’ en
gespecialiseerd in ‘migratie en grenscontroles.
Kasparek publiceert artikelen met professor Sabine Hess, van de universiteit
van Göttingen.Wil je presentaties van hun bekijken, dan zie je HIER een
presentatie van Kasparek en HIER een presentatie van professor Sabine Hess, waarin ze spreekt over
Multi-situated Ethnography.
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Dezelfde Bernd Kasparek wordt gerelateerd aan andere websites, waar vaak termen vallen als
‘antiracistisch’ e.d. Een van die websites is Bayerische Flüchtlingsrat, een raad voor vluchtelingen in
München. En vreemd toch dat het gebouw waar deze raad is gebaseerd, is gewist op Google Street View..
Lorenzo Pezzani
Een man genaamd Lorenzo Pezzani
De ‘Watch The Med’ website is geregistreerd door een man genaamd Lorenzo
Pezzani. Een presentatie van hem over refugees and ‘fort Europe’ laat zien dat hij een
groot fan is van massa immigratie. Meer informatie over hem is bijvoorbeeld te vinden
op de website delfina stichting. Daar lezen we: “Lorenzo is onderdeel van het
onderzoeksteam over Forensische Oceanografie, een initiatief met Charles Heller,
geproduceerd in het kader van het ERC gefinancierde project ‘Forensische
Architecture – Goldsmiths, Centrum voor Onderzoek Architectuur’ “: De ERC is een
EU fonds.
Uit verder onderzoek blijkt dat meer dan 70 domeinen gehost worden op dezelfde
server (213.139.76.196). Deze leiden tot verschillende websites met soortgelijke kwesties over migranten,
en veel van hen zijn interessant om verder te onderzoeken. Een zo’n website is bv. Border monitoring EU,
weer gelieerd aan Bernd Kasparek. Ook de delfina foundation is nader onderzoek waard. Tevens rijst de
vraag wie er achter de server zit die al de websites met gelijksoortige doelen een plaatsje op het web
hebben gegeven.
Lorenzo Pezzani heeft diverse research studies uitgevoerd over migranten die de Middellandse Zee
oversteken, zoals bijvoorbeeld: Forensisch Oceanography Report . De informatie uit deze studies wordt
waarschijnlijk gebruikt voor de handboeken, omdat de mensen die achter deze sites zitten, ook de
handboeken máken voor de ‘vluchtelingen’.
Verder lezend op de website van Delfina fundament vinden we deze -vrij vertaalde- statement:
“Forensic Oceanography onderzoekt kritisch het gemilitariseerde grens regime in de Middellandse Zee, en
brengt de maritieme rechtsgebieden in kaart om het geweld tegen migranten op zee te documenteren.”
Het is duidelijk: de grenscontroles worden gezien dus, als geweld tegen migranten. Tot slot staat er:
“…, en is uitgegroeid tot een instrument in de strijd voor de vrijheid van beweging.” Dus deze club mensen is
voorstander van vrij verkeer zonder controle…!
Tevens kan de informatie die zijn verzamelen, van belang zijn voor de smokkelmafia, bijvoorbeeld over waar
vandaan zij moeten vertrekken met de bootjes om op de juiste plek in Europa aan wal te komen. Zo
gebruiken ze, gezien hun agenda met de handboeken en de genoemde ‘welcome websites’, diepgaande
studies om het voor migranten gemakkelijk te maken naar Europa te komen. Nog wel
gesponsord met EU-geld voor hun ‘onderzoek’. Want ook hier komen we weer op de
bijzondere Peter Sutherland uit..!
Multi-miljardair George Soros zag ook wel wat in AVAAZ om de publieke wereldopinie
naar je hand te zetten. Écht iets voor een marionettenspeler-achter-de-schermen..!
En dan is er natuurlijk altijd ene George Soros..
Sky News is uitgegeven door W2EU (zie afbeelding), dat onderdeel uitmaakt van het
‘Open Society’-netwerk van miljardair George Soros. En je weet het waarschijnlijk: of het
nou gaat om de ‘Arabische lente’ of de ‘Euromaidan’ in Oekraïne, er is haast geen
poging tot staatsgreep te bedenken of deze oligarch -George Soros- speelt er door
middel van zijn diverse ‘stichtingen’ een rol in. Inmiddels lijken de door de multimiljardair gefinancierde nongouvernementele organisaties (ngo’s) ook in de vluchtelingencrisis een
interessant werkveld ontdekt te hebben en werkt Soros in die zin samen
met Peter Sutherland.
De Open Society stichting, die deze publicatie met o.a. geld van Soros
financierde, laat zich er ook openlijk op voorstaan, dat ze zich in heel
Europa inzet voor een liberaal asiel- en immigratiebeleid. George Soros
liet onlangs in een artikel voor ‘Project Syndicate’ uit voor het
ombouwen van het hele Europese asielsysteem. In een zes-puntenplan
eiste de multimiljardair onder andere dat de EU 1 miljoen asielzoekers
per jaar opneemt..! De EU moet dit volgens Soros met belastinggeld
massief ondersteunen, zoals hij eerder ook al stelde inzake Oekraïne.
In de opvattingen van miljardair Soros moet de EU voor iedere
immigrant in de eerste 2 jaar na aankomst een slordige € 15.000 euro
per jaar beschikbaar houden voor levensonderhoud. En een ander punt
op het eisenlijstje: de EU moet ook voor veilige migratieroutes zorgen,
waarlangs de migranten via Griekenland of Italië door kunnen reizen naar hun landen van bestemming. En
ja, daar heeft ome George via de handleiding voor immigranten, inmiddels zijn aandeel aan bijgedragen..!
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Tot slot klonk het in het artikel alsof hij zichzelf aanbeveelt, wanneer hij stelt dat de EU in de asielkwestie
ondersteuning moet zoeken bij NGO’s en private donateurs. Maar de vraag die niet wordt beantwoord, is
waarom de Amerikaanse miljardair zich zo intensief bemoeit met het asielbeleid in de Europese Unie en zich
uitspreekt voor een massale immigratie naar Europa. Als men bijvoorbeeld in ogenschouw neemt hoe weinig
ondersteuning zelfs erkende asielzoekers in de Verenigde Staten krijgen, dan zou zijn eigen land de dikwijls
als filantroop beschreven Soros toch een meer voor de hand liggend werkveld bieden.
David Icke waarschuwde ook hier al voor..!
We raden je aan de onderstaande video van David Icke te bekijken en beluisteren. Het is het verhaal dat we
je hier duidelijk proberen te maken. Dode, verdronken mensen, vrouwen en kinderen, zijn niets anders dan
‘wapens’ in handen van de niets-ontziende manipulatoren, die zo hun eigen ‘visie’ trachten te realiseren in
Europa. Het Europa van de leiders-in-het-pluche, mensen, té vaak mannen, die zich wentelen in de luxe van
het Europese leiderschap in Brussel en Strassbourg.
Het verhaal van David Icke is niet anders dan je zou moeten begrijpen. De manipulaties van het
wereldtoneel, om angst, verdeeldheid en onrust te zaaien. Geld te incasseren als ‘vluchtelingenbegeleidingsteams’.. Dus richt je woede alsjeblieft niet tégen de mensen die op zoek zijn naar een betere
woonplaats voor zichzelf en hun dierbaren, want dat is wat de elite ons maar al te graag ziet doen. Daarvoor
hebben ze in verschillende landen gecontroleerde oppositiepartijen geplaatst die vreemdelingenhaat moeten
aanwakkeren. Maar weet dat de oorzaak bij hén ligt die deze vluchtelingenstroom op gang brengen en bij
hén die letterlijk weer over lijken gaan om hun agenda uit te rollen..
https://youtu.be/f9COUAhs8yg
En natuurlijk geld, véél geld verdienen met deze chaos van vluchtelingen..
Op 12 augustus jl. verscheen in de krant ‘Heute’ in Oostenrijk het
artikel: ‘Asielfirma incasseerde bijna € 21 miljoen Euro’. Het
begeleiden, bewaken en verzorgen van
vluchtelingen/asielzoekers, wordt namelijk niet door de
Oostenrijkse staat verzorgd, maar door een privé onderneming.
Preciezer gezegd door ‘ORS Service AG’, een bedrijf dat in
Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland opereert en dat in 2014
ongeveer € 21 miljoen belastinggeld van het Oostenrijkse
ministerie van binnenlandse zaken ontving.
Het was de Oostenrijkse krant ‘Der Standard’ die dit verhaal onderzocht, om uit te zoeken wat er achter de
vennootschap van de ‘ORS’ schuil gaat. Het blijkt te gaan om ‘Equistone Partners Europe’, dat op haar beurt
eigendom is van een groep van ca. 30 institutionele beleggers en de Barclays Bank. Een bank die, zoals
onderzoekers van het Federale Instituut voor Technologie (ETH) van Zürich vastgesteld hebben, tot één van
de meest invloedrijke ondernemingen van de wereld geldt.
En ja, zoals het altijd gaat bij de familie de Rothschild, moet je even door alle lagen van camouflage heen.
Ook hier..! Want volgens het internetmagazine ‘Info-DIRECT’ heeft Barclays Bank als belangrijkste
aandeelhouder de internationaal opererende privébank ‘NM Rothschild’; een bank die persoonlijk door de
bankiersfamilie Rothschild gedomineerd. De familie Rothschild wordt ook in verbinding gebracht met de
Bilderberg Groep en zij behoort onbetwist tot de geldaristocratie. En zo zijn we weer bovenaan dit artikel,
waar Peter Sutherland weer zijn partijtje mee blaast.. (leesHIER het hele verhaal over de Rotschildachtergrond bij deze vluchtelingenscam. Inderdaad, dezelfde familie van wie we nu de Rembrandschilderijen gaan kopen..). Het begrip geldaristocratie beschrijft een groep, die dankzij hun economische
invloed, politieke macht vergaard heeft en deze hoofdzakelijk over privé banken uitoefent. Volgens insiders
spelen beide, zowel de Bilderberg Groep als de geldaristocratie, een belangrijke rol in het manifesteren van
de globale nieuwe wereldorde onder heerschappij van (krachten achter de schermen van) de VS.
Tot slot, last but not least
De Amerikaanse strategie achter de vluchtelingenstromen naar
Europa is nauwelijks te ontkennen, over het hoofd te zien, noch te
loochenen. De vluchtelingenstroom is daarom niet alleen dátgene
wat je aan de buitenkant ziet. Het is een wapen waar je naar kijkt,
getraumatiseerde mensen die als wapen worden ingezet..
Reageer je boosheid daarom niet op deze vluchtelingen, maar
reageer tegen hen die achter de schermen bezig zijn, met deze
destabilisatie van Europa.
Het gaat er dus om, net zoals dat nu in Syrië keihard wordt
gedaan door Poetin en zijn Russische regering, de Amerikaanse verborgen machthebbers en hun
bondgenoten te ontmaskeren; ze in het heldere daglicht te zetten. Om zo de ongehinderde volksvermenging
een halt toe te roepen. Let goed op de dubbele lagen van het nieuws; geloof je eigen intuïtie wanneer je kijkt
naar de ongelooflijke drama’s met de vluchtelingen. Maar weet dat ook deze drama’s zijn geënsceneerd. In
elkaar zijn gezet om jou en vele, vele journalisten en goedwillenden een loer te draaien. Niets is wat het lijkt.
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-destabiliserende-migrantenstroom/
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