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Alois Irlmaier (de Duitse Edgar Cayce) voorspelt Derde Wereldoorlog (video)
De toekomst verscheen bij de Duitser Alois Irlmaier als in
een film, in de vorm van getallen die versluierd, gecodeerd
of onvolledig waren. Hij voorspelde zijn eigen dood in juli
1959.
Zijn laatste woorden waren, “Ik ben blij dat ik nu kan gaan
omdat ik niet hoef te ervaren wat ik zie.”
Iets wat de mensheid al wil weten sinds de oudheid is wat
er in de nabije toekomst zal gebeuren. Zo hadden de oude
Grieken vroeger al het Orakel van Delphi en heten ze
tegenwoordig, al dan niet betrouwbare, paragnosten en
helderzienden.
In onze moderne tijd zijn er echter een aantal mensen met helderziende gaven die eruit springen. Zoals
bijvoorbeeld de zogenaamde slapende profeet Edgar Cayce in het begin en midden van de vorige eeuw en
de Duitser Alois Irlmaier.
In ons land en waarschijnlijk ook België, is de Duitser Alois Irlmaier niet zo bekend, maar bij onze
oosterburen des te meer.
Irlmaier werd geboren in het Beieren van 1894 en had als beroep Brunnenbauer, een soort grondwerker.
Daar is hij niet bekend mee geworden, maar wel met het volgende:
Hij was ook een helderziende en tijdens de tweede wereldoorlog kon hij succesvol de locaties van
bombardementen voorspellen. Ook voorspelde hij de verblijfplaats van vermiste personen.
Zijn vaardigheden maakten hem nogal beroemd en later hielp hij bij het onderzoek naar verschillende
misdrijven. Echter, zoals het zo vaak gebeurt, komt roem met een prijskaartje.
Irlmaier maakte wel vijanden en hij werd later belachelijk gemaakt en ervan beschuldigd een magiër te zijn.
Dit veranderde nadat hij in een rechtbank verscheen en de beschuldigingen werden verworpen. Irlmaier was
in staat te bewijzen dat hij geen charlatan was.
Hij kon de rechter precies vertellen welke kleren de vrouw van de rechter droeg die dag en wat zij aan het
doen was. Zonder dat hij haar ooit gezien had, bewees hij dat hij gelijk had en de rechter liet hem vrij.
De toekomst verscheen bij Irlmaier als in een film, in de vorm van getallen die alleen versluierd, gecodeerd
of onvolledig waren. Hij voorspelde zijn eigen dood in juli 1959.
Zijn laatste woorden waren, “Ik ben blij dat ik nu kan gaan omdat ik niet hoef te ervaren wat ik zie.”
Op het moment van het overlijden van Irlmaier is het 1959. De Tweede Wereldoorlog is achter de rug, de
Europese opbouw is in volle gang en er is natuurlijk de Koude Oorlog met Rusland, maar van een echte
dreiging is in die tijd geen sprake.
Toch voorspelt Irlmaier met grote stelligheid de komst van een Derde Wereldoorlog, die volgens hem zal
beginnen in het Midden Oosten.
Wat betreft zijn profetie over de derde wereldoorlog zei hij dat die oorlog zal beginnen in het Midden Oosten.
Hier volgt een voorbeeld van zijn profetie:
“Alles roept vrede Shalom. Dan zal het gebeuren-een nieuwe Midden Oosten oorlog zal plotseling oplaaien,
een grote zeemacht zal worden geconfronteerd met vijandigheid in de Middellandse zee- de situatie is
gespannen. Maar de werkelijke vonk zet de Balkan in de brand: Ik zie een ‘grote’ vallen, een bloederige dolk
ligt naast hem, dan impact op impact. Twee mannen doden een derde hooggeplaatste. Zij worden betaald
door andere mensen. Een van de moordenaars is een kleine zwarte man, de andere een klein beetje groter
met fel gekleurde haren. Ik denk dat het op de Balkan zal zijn, maar ik kan het niet precies zeggen.
Onmiddellijke wraak komt over het grote water.
Hij voegde daaraan toe: “De Derde Wereldoorlog zal komen, maar ik kan het jaar niet voorspellen Het zal
worden voorafgegaan door tekenen in de lucht, die zal worden gezien door miljoenen mensen de oorlog zal
beginnen op een regenachtige nacht, kort voor de oogst tijd.. wanneer de oren vol zijn …. ”
We hebben gisteren kunnen lezen hoe meer en meer schepen zich verzamelen in de Middellandse Zee om
deel te nemen in “de strijd tegen ISIS”. De moordpartij waar Irlmaier het over heeft, hebben we nog niet
meegemaakt. De huidige onlusten in Amerika waar de tegenstellingen tussen blanken en zwarten overal
weer worden gepromoot, zag hij ook:
Irlmaier schilderde ook sociale onrust in een land over het water (VS) met zware strijd in het Westen, die tot
een grote brand in de hoofdstad voert.
Gezien de recente gebeurtenissen in Parijs zou de volgende voorspelling van Irlmaier daar ook wel eens
betrekking op kunnen hebben.
De stad met de ijzeren toren (Parijs) zal ten offer vallen aan de eigen mensen. Ze steken alles in brand.
Revolutie is het, en het gaat er wild aan toe. / De grote stad met de hoge ijzeren toren staat in brand. Maar
dat hebben de eigen bewoners aangestoken, niet diegenen, die vanuit het Oosten zijn binnen gemarcheerd.
En de stad wordt met de aardbodem gelijk gemaakt, dat zie ik heel goed.
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Dan komt Irlmaier met iets opmerkelijks. In de tijden dat dit zal gebeuren, zal januari opmerkelijk warm zijn.
Iets dat we de laatste tijd permanent in het weerbericht horen, is dat het te warm is voor de tijd van het jaar.
Januari is dan zo warm, dat de muggen dansen. Het kan zijn dat wij al in een tijd zijn terechtgekomen,
waarin het bij ons helemaal geen echte winter meer is.
Ongeveer in lijn met wat Edgar Cayce zegt, zullen de Russen deze kant opkomen volgens Irlmaier. Niet als
toerist, maar als onderdeel van die Derde Wereldoorlog.
Drie aanvalswiggen zie ik aan komen stormen: de onderste legertros komt er aan door het Beierse woud,
trekt dan echter Noord-Westelijk van de Donau naar boven. De lijn is ongeveer Praag, Beiers woud en naar
het Noord-Westen. Het blauwe water (Donau) is de Noordelijke grens. De tweede aanvalswig gaat van het
Oosten naar het Westen over Saksen, de derde van het Noord-Oosten naar het Zuid-Westen. Nu zie ik voor
mij de aarde als een bol waarop de lijnen zichtbaar worden van de vliegtuigen, die nu als zwermen witte
duiven uit het zand omhoogvliegen. De Rus rent in zijn drie stootkeggen daarheen, zij houden nergens halt.
Dag en nacht rennen zij tot in het Roergebied, waar de vele (hoog)ovens en schoorstenen staan.
Over de tijd van het jaar zei Irlmaier : Dat kan ik slechts aan de tekenen aflezen. Op de toppen van de
bergen ligt sneeuw. Het is druilerig en regenachtig en het sneeuwt, alles door elkaar. Daar beneden is het
onbedekt. Het ziet er geel uit (gras is nog niet groen, in het voorjaar). De oorlog in Korea is al lang gedaan.
Tijdens de (Derde Grote) oorlog komt de Grote Duisternis die 72 uur duurt.
De opmerking over een Grote Duisternis die 72 uur zal duren, kan haast niet anders zijn dan een verwijzing
naar de komst van de onbekende planeet Nibiru en de fysieke poolomkering waardoor de rotatie van de
aarde tijdelijk zal stoppen en er een periode van zo’n 72 uur permanent daglicht is op het Zuidelijk en 72 uur
duisternis op het Noordelijk Halfrond.
Ook bij de christenen wordt drie dagen duisternis genoemd als onderdeel van de eindtijd:
De aarde zal drie dagen in volledige duisternis vertoeven vooraleer Christus op glorievolle wijze zal
terugkeren.
Ook voor onze contreien voorspelt Irlmaier niet veel goeds met betrekking tot de Derde Wereldoorlog.
Een enkel vliegtuig, dat uit het Oosten komt, werpt een ding in het grote water. Dan verheft het water zich als
uit een stuk torenhoog en valt weer naar beneden. Alles wordt overstroomd. Er is een aardbeving. Het
Zuidelijk gedeelte van Engeland glijdt in het water weg. Drie grootsteden zullen ten onder gaan: een zal in
het water verzinken, de tweede staat zo diep als een kerktoren in de zee, en de derde stort ineen.
In een andere lezing is dit gedeelte :
De landen aan de Zee (Nederland, Belgie, de Duitse kust, Denemarken?) worden door het water zwaar
bedreigd, de zee is zeer onrustig, de golven gaan huizenhoog, het schuimt er, alsof het onder de aarde
kookte. (De in de Noordzee exploderende kernbom kan een zeebeving in gang wetten, waarmee mogelijk
een onderaardse vulkaanuitbarsting is verbonden. 'Het kookte' wijst op de hoge temperatuur die gewoonlijk
met vulkanen is verbonden.) Eilanden verdwijnen en het klimaat verandert. Een deel van het trotse eiland
(Engeland) verzinkt, als dat ding in het water valt, dat de vlieger erin gooit. Dan verheft het water zich als uit
een stuk en valt weer terug. Wat dat is, weet ik niet. Wanneer het komt, weet ik niet.
Waar het op lijkt uit de voorspellingen van Irlmaier is dat ongeveer alles wat ons kan treffen, op hetzelfde
moment komt. Terwijl de Derde Wereldoorlog woedt, verschijnt ook nog eens de planeet Nibiru die voor
extra problemen gaat zorgen; los van de periode van 72 uren duisternis.
Wat heel vreemd is, is natuurlijk dat een man als Irlmaier echt niet voor de lol gaat bedenken dat er in de
nabije toekomst een periode aan zal breken van 72 uur duisternis. Dit zou kunnen betekenen dat de
informatie die de man heeft ontvangen correct is omdat het wel geheel overeen komt met wat er zou
gebeuren wanneer de aarde haar rotatie tijdelijk zou stoppen om vervolgens weer de andere kant op te gaan
draaien. Bovenop al die ellende krijgen wij volgens Irlmaier dan nog eens te maken met een exploderende
kernbom in de Noordzee.
Daarna, zo vertelt hij, wordt het beter, dat wil zeggen voor hen die er tegen die tijd nog steeds zijn.
Wanneer het herfstig wordt, verzamelen de volkeren zich weer. Na de Oorlog is het geen echte winter meer.
Het is warmer geworden. In latere tijden zie ik wijnbergen en zuidvruchten bij ons groeien, of gij het nu
gelooft of niet.
Wie het beleeft, die gaat het goed, hij kan zich gelukkig prijzen, maar de mensen moeten weer beginnen,
daar waar hun betovergrootvader is begonnen. (primitieve leefwijze)
Hoe lang dat alles duurt weet ik niet. Ik zie drie negens. De derde negen brengt vrede.
Na deze gebeurtenissen komt een lange, gelukkige tijd.
Mij geloven doen er niet veel, ik weet het ook niet, wat de Heer God doet, maar wat ik zie, dat moet ik
zeggen zonder dat ik een profeet wil zijn. Uiteindelijk zijn wij allemaal in Gods hand. Maar wie in het kruis
niet gelooft, die zal verpletterd worden.
Alois Irlmaier, ziener en profeet of charlatan?
https://youtu.be/NqTJyxDHyvw ; https://youtu.be/Nk_Qwm_A12k ; https://youtu.be/X1iblG9IaCg
https://youtu.be/r3uc8U-Vjkc
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10103:duitse-edgar-cayce-voorspeltderde-wereldoorlog&catid=27:paranormaal&Itemid=40

N I E U W S B R I E F 2 3 7 – 1 5 D E C E M B E R 20 1 5 – P A G . 4

Topman Oostenrijkse bank: ECB onteigent burgers; EU voert in Griekenland meldplicht cash in
DWN: Griekenland blauwdruk voor komende financiële onderdrukking in heel Europa – Analisten: Eerste
stap naar totale inbeslagname bezittingen en rijkdom
Europese burgers
De armoede onder de wanhopige Grieken is dankzij
Brussel dermate groot geworden, dat tal van Griekse
meisjes van 17 tot 20 jaar oud hun lichamen al voor € 2,per half uur verkopen (4). Om zelfs daarvan te profiteren
legaliseert de regering bepaalde prostitutie en ook
drugshandel, zodat er belasting over kan worden
geheven (5).
Andreas Trechel, topman van de Oostenrijke Erste-Bank,
zegt dat het gecontinueerde lage-rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) niets anders ‘dan een
onteigening van de spaarders in heel Europa is’. In Griekenland is de EU begonnen met wat straks
vermoedelijk heel Europa te wachten staat: een meldplicht voor burgers voor het bezit van cash geld en
sierraden. Aangezien de EU tevens de Europeanen totaal wil ontwapenen lijkt de conclusie gerechtvaardigd
dat Brussel hiermee de volgende stappen zet naar wurgende totalitaire controle over zijn straks volledig
machteloos en rechteloos gemaakte verarmde onderdanen.
‘Onder de radar’ van de migrantencrisis en spanningen rond Syrië voeren de eurocraten allerlei
maatregelen in die in almaar sneller tempo een einde zullen maken aan onze welvaart en vrijheid. Trechel
noemt het ‘extreem problematisch’ dat het zelfs goed verdienende Europeanen onmogelijk wordt gemaakt
om een klein eigen vermogen op te bouwen. De ECB helpt wel de schuldenlanden, maar private banken,
kleine bedrijven en hun klanten ‘worden door de ECB beschadigd. Alleen als je rijk bent kun je tegenwoordig
nog rijker worden.’
Open geldsluizen goed voor rijken, slecht voor burgers
De ECB gaat vrijwel onopgemerkt door met het massaal aankopen van staatsobligaties van de zuidelijke
schuldenlanden, wat vooral op kosten van de welvaart van noordelijke staten zoals Duitsland en Nederland
gaat. Alleen al vorige week kocht de bank voor € 13,75 miljard op; de week ervoor was het nog € 12,57
miljard. Sinds begin maart is het totaalbedrag opgelopen tot maar liefst € 445,45 miljard. Inclusief
hypotheekpapieren zal het programma eind september 2016 een duizelingwekkende € 1,14 biljoen hebben
gekost.
Verwacht wordt dat ECB-chef Mario Draghi aanstaande donderdag de geldsluizen nog verder openzet. In
Frankfurt beweert men dat dit beleid nodig is om de zeer lage inflatie aan te wakkeren en de banken te
stimuleren meer kredieten aan bedrijven en huishoudens te verlenen. (1)
Feit is echter dat de inflatie via allerlei rekenkundige kunstgrepen op papier kunstmatig laag wordt
gehouden. Terwijl de meeste gewone burgers hun belangrijkste lasten al jaren fors zien stijgen en steeds
minder te besteden hebben, worden de grote banken, multinationals, beurzen en schuldenstaten die
weigeren te hervormen overeind gehouden en permanent gefinancierd met onbeperkte ‘quantitative easing’.
Meldplicht cash en sierraden begint in Griekenland
De EU heeft Griekenland gedwongen een meldplicht voor cash geld en sierraden in te voeren, ook als deze
in bankkluisjes in het buitenland liggen. Voorlopig liggen de minimumbedragen bij € 15.000 voor cash en €
30.000 voor sierraden, maar na eenmaal te zijn ingevoerd kunnen –en zullen- die bedragen waarschijnlijk
stapsgewijs gaan dalen.
Met deze maatregel –die overduidelijk aantoont dat het in Griekenland helemaal niet beter gaat, zoals de
media en politiek ons willen doen laten geloven- wil de Troika Griekse burgers dwingen hun geld weer op de
failliete banken te zetten. De Grieken haalden honderden miljarden van hun rekeningen af om zich te
beschermen tegen bankeninstortingen, -sluitingen en een eventuele uittreding van het land uit de eurozone.
‘Blauwdruk voor financiële onderdrukking hele EU’
‘Men kan er vanuit gaan dat het om een blauwdruk voor financiële repressie gaat, die bij een crisis ook in de
andere Europese landen zal worden toegepast,’ waarschuwt de financieel-economische site DWN. ‘De EU
volgt in de regel dit model. Zo werd na de ‘bail-in’ van schuldeisers op Cyprus beweerd dat zoiets nooit in de
andere EU-staten zou worden ingevoerd. Enkele maanden later werd zo’n ‘bail-in’ echter tot EU-recht
gemaakt.’ (2)
De Amerikaanse collega’s van het onafhankelijke Zero Hedge constateren dan ook dat ‘dit de eerste stap is
naar een totale inbeslagname’ van alle bezittingen en rijkdom van de Europese burgers. Bankroete
regeringen hebben dit historisch al zo vaak gedaan. Van iemand die een ‘fout’ maakt bij het opgeven, of die
dit gewoon weigert, kan zo alles worden afgepakt.’ (3)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Zero Hedge
(4) EJ Bron, (5) World News Daily
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Topman-Oostenrijkse-bank-ECB-onteigent-burgers-EU-voert-inGriekenland-meldplicht-cash-in`
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Obama vanuit eigen partij gewaarschuwd dat hij kernoorlog met Rusland kan veroorzaken
Irak wil geen Amerikaanse troepen meer ‘omdat de VS in
werkelijkheid ISIS steunt’
Foto’s van ‘voor’ en ‘nadat’ de VS en de NAVO deze
landen ‘vrijheid’ en ‘democratie’ brachten.
De afgelopen 2 jaar verklaarde president Obama voor de
camera’s minstens 16 x dat hij nooit zou doen waartoe hij
nu heeft besloten, namelijk het sturen van troepen naar
Irak en Syrië. Dat kwam hem niet alleen uit Irak op forse
kritiek te staan, maar ook uit zijn eigen partij. De Iraakse
regering zei botweg dat Amerikaanse troepen niet gewenst zijn, en de Shi’itische milities in het land dreigden
dat de Amerikanen onmiddellijk een belangrijk doelwit voor hen zullen worden, omdat de VS ook volgens
hen ISIS juist steunt (2). Het Democratische parlementslid Tulsi Gabbard waarschuwde zelfs dat Obama’s
besluit om gevechtsvliegtuigen naar het grensgebied tussen Syrië en Turkije te sturen tot een verwoestende
kernoorlog met Rusland kan leiden. ‘Beste mevrouw Gabbard: denkt u echt dat Obama dit niet weet?’ is het
cynische commentaar van Zero Hedge.
Al in 2008 waarschuwden we op deze site dat Obama precies dat zou gaan doen waar nu zelfs partijgenoten
openlijk bang voor zijn, namelijk een (kern)oorlog met Rusland veroorzaken en daarbij Europa aan totale
vernietiging overgeven. Omdat Obama nog maar iets meer dan een jaar in het Witte Huis zit, is het zeer
goed denkbaar dat hij dat doel nog voor die tijd zal proberen te verwezenlijken.
Toch Amerikaanse troepen naar Irak en Syrië
Hij doet er in ieder geval hard zijn best voor. Sowieso konden zelfs de reguliere media onlangs niet anders
dan toegeven dat Amerikaanse special forces al tijden illegaal opereren op de slagvelden in Irak en Syrië, en
Obama’s ‘geen laarzen op de grond’ beloftes van nul en generlei waarde zijn gebleken. Nu doet de president
niet eens meer de moeite om te doen alsof hij zich aan zijn woord houdt (al zal dat voor zijn critici bepaald
niet als een verrassing komen, aangezien het al sinds zijn aantreden exact zijn modus operandi is om ‘A’ te
beloven, maar ‘B’ of ‘C’ te doen). Obama heeft echter nul jurisdictie in Irak en Syrië. Beide landen, dankzij de
Amerikanen in totale chaos gestort, moeten niets hebben van de bemoeienissen van Washington.
Daarentegen nemen de wettig gekozen regeringen van Syrië en Irak alle hulp van Rusland gretig aan.
Hoe reageert het Kremlin op deze provocatie?
De vraag is hoe het Kremlin zal reageren op deze zoveelste Westerse provocatie. Nu de Amerikanen hun
proxy-oorlog ook op de grond gaan voeren, voelen steeds meer van Obama’s partijgenoten zich verraden
door hun progressieve, pacifistische, Nobel-vredesprijs winnende president, die twee jaar geleden al 8 x
meer bom/raket- en droneaanvallen had laten uitvoeren dan zijn hierom gehate voorganger George Bush,
en daar dan ook veel meer onschuldige burgerslachtoffers bij heeft gemaakt, met het bombarderen van een
Artsen Zonder Grenzen ziekenhuis in Afghanistan –waarbij minstens 30 mensen omkwamen- als triest
recent dieptepunt.
Obama dreigt ‘verwoestende kernoorlog’ te veroorzaken
Obama’s plan om nu ook Amerikaanse troepen –zogenaamd tegen ISIS- in te zetten en gevechtsvliegtuigen
Turkije te laten ‘beschermen’ moet nog wel even door het Congres worden gedrukt. Dat zal opnieuw niet
eenvoudig worden, want vanuit zijn eigen partij groeit het verzet tegen zijn destructieve buitenlandbeleid.
Afgevaardigde Tulsi Gabbard waarschuwde zelfs dat het sturen van jets ‘die als doelwit Russische
vliegtuigen krijgen’ tot een kernoorlog met Putin kan leiden.
Het is niet meer zo verrassend dat een Democraat opstaat tegen haar eigen ‘linkse’ president –die zijn
politiek zo ongeveer dagelijks wijzigt-, maar wel dat zelfs Obama’s partijgenoten nu bang worden dat er
kernwapens gebruikt gaan worden, zeker nu de Russen na het neerhalen van een van hun bommenwerpers
door Turkije hypermoderne afweerraketten in Syrië hebben opgesteld. ‘En daar ligt echt de mogelijkheid
voor een verwoestende kernoorlog’.
‘Denkt u echt dat Obama dit niet weet?’
Om de conclusie van Zero Hedge nog eens te
onderstrepen: ‘Beste mevrouw Gabbard: denkt u echt dat
Obama dit niet weet?’ (1) Deze retorische vraag stellen is
hem meteen beantwoorden, en tevens wellicht de
definitieve bevestiging van wat wij al 7 jaar schrijven,
namelijk dat de huidige Amerikaanse president de meest
catastrofale leider van zijn land ooit dreigt te worden, en
de hele wereld in ongekende verwoestingen zal storten.
Kijkt u ook nog even naar de foto boven dit artikel, en
deze hieronder. Beelden zeggen zeker in dit geval meer
dan 1000 woorden.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Infowars, (3) Zero Hedge
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Oostenrijkse douane onderschept vrachtwagen met nucleair materiaal
Pro-ISIS moslimleider in Köln voorspelt gewapende invasie steden Europa: ‘Jullie zullen de islam aannemen
of worden geslacht’ – Hoofd Duitse veiligheidsdienst: Het is
fout te denken dat wij niet geraakt zullen worden
Sommige als ‘gematigd’ bekend staande ‘vrede’ predikende
imams blijken in het geheim ISIS aan te hangen en
terroristen te trainen.
De Oostenrijkse douane heeft aan de grens met Slowakije
een vrachtwagen met nucleair materiaal onderschept. De
straling van de lading bedroeg het viervoudige van wat is
toegestaan (2). De Kroatische chauffeur zei geen idee te
hebben wat hij vervoerde, en had daar ook niet de juiste
papieren voor. Volgens diverse geheime diensten heeft ISIS
inmiddels een compleet arsenaal chemische en biologische wapens aangelegd om daarmee aanslagen in
Europa te plegen.
ISIS dreigde eerder dit jaar Europa ook nucleair in de as te leggen. Daarvoor zou de terreurgroep echter
eerst in het bezit moeten komen van ‘echte’ kernwapens, bijvoorbeeld uit Pakistan. Nucleair materiaal kan
veel eenvoudiger gebruikt worden voor ‘vuile’ bommen, die via conventionele explosies een groot gebied
met veel mensen kunnen besmetten.
Eerder dit jaar werd een aanslag op de drinkwatervoorziening in Kosovo verijdeld, en kort na de aanslagen
in Parijs op 13-11-15 werden drinkwaterbedrijven voor de Franse hoofdstad hermetisch afgesloten, omdat
eveneens voor een chemische aanslag werd gevreesd. (1)
‘Jullie nemen de islam aan, of worden geslacht’
Kais Ben Othmane, een 35 jarige moslimleider in Köln, voorspelt dat op een dag ISIS-bendes in de straten
van de steden in Europa zullen marcheren. ‘Dan worden de wapens getrokken en nemen jullie of de islam
aan, of jullie worden geslacht.’ De islamist bespeurt dat de Duitsers nu al bang zijn, en dat moslims tijdens
de terreurinvasie ‘met de zweep door Köln zullen lopen en de vette zwijnenbuiken (de Duitsers) aan
lantaarns zullen ophangen.’
‘Vandaag Parijs, en morgen Berlijn, Köln of München?’ vraagt Focus zich hardop af. Wij denken dat die
vraag binnen nu en circa een jaar bevestigend beantwoord zal worden, en dat aan de lange lijst getroffen
steden ook Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, etc. zullen moeten worden toegevoegd.
‘De extremist Othmane heeft gelijk: de Duitsers zijn bang,’ constateert Focus dan ook. ‘De doortrapte tactiek
van ISIS schijnt te werken: een land is bang voor zijn veiligheid. De mensen willen hard ingrijpen tegen
opruiers, religieuze fanatiekelingen en radicale Syriëgangers, maar onze liberaliteit en vrijheidsidealen
beschermen ook degenen die dit juist allemaal bedreigen.’
‘Het is verkeerd te denken dat de beker aan ons voorbijgaat’
Dat het op een keer wel helemaal fout moet gaan blijkt uit de herhaaldelijke waarschuwingen van officials
dat niemand geen enkel idee heeft hoeveel terroristen zich onder de ‘vluchtelingen’ bevinden. Volgens
conservatieve schattingen gaat het om minimaal enkele duizenden tot tienduizenden in heel Europa, maar
dat kunnen er net zo goed een veelvoud zijn. ‘De aanslagen komen dichterbij,’ waarschuwt Focus. Gerhard
Schindler, hoofd van de Duitse veiligheidsdienst, voegde daar gisteren aan toe dat ‘het verkeerd is te
denken dat de beker aan ons voorbijgaat.’
Alleen al in Berlijn zijn er 670 bekende Salafisten, waarvan ruim de helft als militant bekend staat. Omdat er
door de bezuinigingen een enorm personeelstekort is kunnen die nauwelijks worden gevolgd, en bestaat ook
het vermoeden dat het werkelijke aantal radicalen vele malen groter is. ‘We kunnen alleen maar hopen dat
er niets gebeurd,’ aldus Hans-Georg Maaβen, president van het Bundesamt für Verfassungsschutz.
‘Gematigde, vrede predikende’ imam blijkt terroristen te trainen
Dan is er nog het totaal onderbelichte gevaar dat al lang in Europa wonende moslims zich op of pal na ‘Dag
X’ bij de terroristen zullen aansluiten. Zo werd na het afluisteren van telefoongesprekken ontdekt dat een
‘vrede’ prekende ‘gematigde’ Marokkaanse imam van de Ibrahim-Al-Khalil Moskee in werkelijkheid tot een
omvangrijk islamistisch netwerk behoort dat moslims traint voor de komende terreuroorlog (3).
Dat bevestigt wat wij al vaker hebben bericht, namelijk Europese moskeeën grotendeels buiten het zicht van
de overheid een uitgebreid netwerk hebben opgezet dat maar één doel heeft, namelijk onze samenleving
onder valse ‘vredes’ voorwendselen te ondermijnen en uiteindelijk gedwongen te onderwerpen aan de islam.
Xander - (1) Unzesuriert.at, (2) Heute, (3) Focus
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Oostenrijkse-douane-onderschept-vrachtwagen-met-nucleairmateriaal
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Klimaattop in Parijs: Overgrote meerderheid van de Britten zegt dat global warming een verzinsel is
Robin de Boer 2 december 2015
Meer dan vier op de vijf Britten zijn er niet van overtuigd
dat de aarde opwarmt. In Parijs zijn ondertussen 150
delegaties bijeen om te bespreken hoe ze honderden
miljarden gaan investeren in het terugdringen van de
CO2-uitstoot. 85 procent van de Britten is sceptisch als
het gaat om klimaatverandering, zo blijkt uit een peiling van Express.co.uk. Slechts zes procent van de
ondervraagden denkt dat mensen de oorzaak zijn van global warming. De meerderheid, 51 procent, meent
dat temperatuurveranderingen op aarde te maken hebben met de zon of bepaalde cycli, niet met fossiele
brandstoffen. Nog eens 42 procent gelooft dat de temperatuur op aarde altijd zal blijven fluctueren.
Miljardenprojecten
Drie op de vier Britten zeggen dat global warming niet moet worden gezien als een grote bedreiging,
ondanks onheilspellende woorden van prins Charles en paus Franciscus.
Volgens de VN wordt er gewerkt aan miljardenprojecten om de stijging van de gemiddelde temperatuur op
aarde tegen 2100 terug te dringen tot 2 graden Celsius. Wetenschappers zeggen tegenover Express.co.uk
dat de temperatuur door deze plannen slechts zal dalen met 0,05 graad.
Afgekoeld
VN-klimaatchef Christiana Figueres zei: “Er is geen enkel land dat niet wordt geraakt door de negatieve
impact van klimaatverandering. Daarom is er nu veel aandacht voor het terugdringen van de uitstoot.”
Een groot deel van de mensen is echter tegen groene belastingen op benzine, elektriciteit, geïmporteerd
voedsel en andere producten met een hoge CO2-afdruk.
Uit een recente NASA-studie blijkt dat Antarctica de afgelopen zes jaar is afgekoeld. Na een uitgebreide
wetenschappelijke studie werd geconcludeerd dat de temperatuur in het zuidelijke poolgebied is gedaald. De
NASA onthulde onlangs ook dat de hoeveelheid ijs op de Zuidpool is toegenomen.
[Express]
http://www.ninefornews.nl/klimaattop-in-parijs-overgrote-meerderheid-van-de-britten-denkt-dat-globalwarming-een-verzinsel-is/
Poetin op klimaattop Parijs: “Bewijs dat Turkije ons vliegtuig neerhaalde om oliehandel van IS te
beschermen”
Robin de Boer 1 december 2015
De Russische president Poetin heeft gezegd dat Turkije verleden
week een Russisch gevechtsvliegtuig neerschoot om de
olieleveranties door terreurgroep IS te beschermen. Rusland
beschuldigde Turkije er eerder al van IS te helpen door olie van de
terroristen te kopen. Nu wordt door Poetin een direct verband
gelegd tussen het neerschieten van de straaljager en de
olieleveranties. Poetin zei op de klimaattop bij Parijs dat het besluit om het toestel uit de lucht te schieten is
genomen om de aanvoer van de olie te beschermen. Hij zei ook dat Rusland nieuwe bewijzen heeft dat olie
van IS naar Turkije gaat en dat de olie op industriële schaal wordt geëxporteerd.
Lucratieve handel
Op de klimaattop zei Poetin verder dat de meeste collega’s het erover eens zijn dat er geen reden was om
het gevechtsvliegtuig aan te vallen omdat het geen bedreiging vormde voor Turkije. De Turkse president
Erdogan noemt de opmerkingen over de aankoop van olie van IS steevast laster. Hij voegde toe dat hij af zal
treden als de beschuldigingen worden gestaafd door bewijzen.
“Ankara heeft vorige week een Russische bommenwerper neergeschoten om de lucratieve handel in olie uit
door IS gecontroleerde gebieden in Syrië te beschermen,” zei Poetin op de top. “De handel in terreurolie, die
op industriële schaal gebeurt, loopt via Turkije. Met het neerhalen van de Soechoj moesten de transitroutes
in Noord-Syrië beschermd worden die de olie naar tankers in Turkse havens brengen.”
Medeplichtig
Volgens diverse media is het Turkse bedrijf dat voor de verdere distributie van de IS-olie zorgt in handen van
Erdogans zoon Bilal. Op die manier zou de Turkse staat medeplichtig zijn aan terrorisme.
Sinds het incident met het vliegtuig op 24 november verslechteren de banden tussen Rusland en Turkije.
Vlak nadat het nieuws bekend werd, zei Poetin: “Dit is een mes in de rug door handlangers van terroristen.”
Een Turkse econoom becijferde dat de Russische sancties Turkije tot 10 miljard dollar kunnen kosten.
[NOS]
http://www.ninefornews.nl/poetin-op-klimaattop-parijs-turkije-haalde-ons-vliegtuig-neer-om-oliehandel-van-iste-beschermen/
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CIA-agent bekent: “Ze gaven ons miljoenen om burgeroorlog uit te lokken in Joegoslavië en de
mensen tot slaaf te maken”
Robin de Boer 1 december 2015
De meesten van ons zijn bekend met de val van
Srebrenica op 11 juli 1995, waarbij meer dan 7000
moslims werden gedood die formeel onder bescherming
stonden van Nederlandse militairen. Een ex-CIA-agent
onthult nu dat zijn voormalige werkgever achter deze
genocide zat.
“We kochten partijen en politici om die haat verspreidden,” zegt voormalig CIA-agent Robert Baer tijdens een
interview met WebTribune. Hij publiceert binnenkort zijn nieuwe boek Secrets of the White House.
“Mijn baas, een Amerikaanse oud-senator, benadrukte herhaaldelijk dat de boel zou worden opgelicht in
Bosnië,” aldus Baer. “Een maand voor de vermeende genocide in Srebrenica zei hij al dat de stad
wereldnieuws zou worden en gaf hij ons opdracht de media in te lichten.”
Geschokt door de hoeveelheid leugens
Ex-CIA-officier Baer is al diverse keren gearresteerd en vastgezet. Zijn goede vriend Mitt Waspurh, die
werkzaam was in de Senaat en informatie met hem deelde, werd van dichtbij doodgeschoten. Baer werkte
tussen 1991 en 1994 in Joegoslavië en het Midden-Oosten. Hij is te zien in verschillende documentaires van
National Geographic, waarin hij de regering-Bush beschuldigt van het voeren van oorlog om olie.
Baer zegt op 12 januari 1991 samen met drie agenten te zijn aangekomen in Sarajevo. Hij moest naar eigen
zeggen vermeende Servische terroristen in de gaten houden. Een groep rebellen was volgens de CIA van
plan een aantal bomaanslagen uit te voeren.
De oud-agent kwam er al snel achter dat deze groep helemaal niet bestond en dat er tegen hem werd
gelogen. “Het was onze missie om paniek te veroorzaken door de mensen te vertellen dat de Serviërs
zouden gaan aanvallen,” zei hij.
Een paar weken later werd hij overgeplaatst naar Slovenië. “We kregen veel geld, een paar miljoen dollar,
om verschillende ngo’s, oppositiepartijen en politici die haat verspreidden te financieren.”
Baer vertelt dat veel CIA-agenten eenvoudigweg zijn verdwenen omdat ze weigerden propaganda te
verspreiden in Joegoslavië. “Ik was geschokt door de hoeveelheid leugens die onze agentschappen voerden
aan de politici,” zegt hij.
Karadzic betaald door de CIA
Volgens Baer financierde de CIA onder meer de Kroatische presidenten Stjepan Mesic en Franjo Tudman,
oud-president Alija Izetbegovic van Bosnië en Herzegovina, vele andere Joegoslavische politici, Servische
generaals, journalisten en militairen.
De Servische oud-politicus Radovan Karadzic, die door het Joegoslavië-tribunaal wordt berecht wegens
oorlogsmisdaden, werd volgens Baer enige tijd betaald door de CIA, maar weigerde nog langer geld aan te
nemen toen hij besefte dat hij zou worden opgeofferd en aangeklaagd.
“Iedereen had dezelfde missie,” zegt Baer. “Het verspreiden van haat, nationalisme en verschillen tussen
volkeren via de televisie.”
“Mijn baas, een Amerikaanse oud-senator, benadrukte herhaaldelijk dat de boel zou worden opgelicht in
Bosnië,” gaat hij verder. “Een maand voor de vermeende genocide in Srebrenica zei hij dat de stad
wereldnieuws zou worden en gaf hij ons opdracht de media in te lichten. Toen ik vroeg waarom zei hij: dat
zul je wel zien. Het nieuwe Bosnische leger, door ons getraind, kreeg de opdracht om burgers aan te vallen.
Op hetzelfde moment vielen de Serviërs aan vanaf de andere kant.”
‘Ze hebben slaven van jullie gemaakt’
De mensen die de oorlog hebben uitgelokt zijn nu eigenaar van de bedrijven die mijnbouw in het gebied
plegen, aldus Baer. “Ze hebben slaven van jullie gemaakt.”
Ook over Kosovo is de ex-CIA-agent duidelijk: “Kosovo is om twee redenen ingenomen. Ten eerste
vanwege de natuurlijke hulpbronnen en ten tweede omdat Kosovo een legerbasis van de NAVO is. In het
hart van Europa is het de grootste legerbasis.”
Tegen de mensen die vroeger in Joegoslavië hebben geleefd wil Baer zeggen: “Vergeet het verleden, het is
allemaal in scène gezet. Ze hebben jullie gemanipuleerd en ze hebben hun zin gekregen. Haat elkaar niet
langer, maar laat zien dat jullie sterker zijn geworden. Ik bied mijn welgemeende excuses aan.”
Lees hier het oorspronkelijke artikel van WebTribune.
[Britic]
http://www.ninefornews.nl/cia-agent-bekent-ze-gaven-ons-miljoenen-om-burgeroorlog-uit-te-lokken-injoegoslavie-en-de-mensen-tot-slaaf-te-maken/
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Klimaattop in Parijs: Overgrote meerderheid van de Britten zegt dat global warming een verzinsel is
Robin de Boer 2 december 2015
Meer dan vier op de vijf Britten zijn er niet van overtuigd
dat de aarde opwarmt. In Parijs zijn ondertussen 150
delegaties bijeen om te bespreken hoe ze honderden
miljarden gaan investeren in het terugdringen van de
CO2-uitstoot.
85 procent van de Britten is sceptisch als het gaat om
klimaatverandering, zo blijkt uit een peiling van Express.co.uk. Slechts zes procent van de ondervraagden
denkt dat mensen de oorzaak zijn van global warming. De meerderheid, 51 procent, meent dat
temperatuurveranderingen op aarde te maken hebben met de zon of bepaalde cycli, niet met fossiele
brandstoffen. Nog eens 42 procent gelooft dat de temperatuur op aarde altijd zal blijven fluctueren.
Miljardenprojecten
Drie op de vier Britten zeggen dat global warming niet moet worden gezien als een grote bedreiging,
ondanks onheilspellende woorden van prins Charles en paus Franciscus.
Volgens de VN wordt er gewerkt aan miljardenprojecten om de stijging van de gemiddelde temperatuur op
aarde tegen 2100 terug te dringen tot 2 graden Celsius. Wetenschappers zeggen tegenover Express.co.uk
dat de temperatuur door deze plannen slechts zal dalen met 0,05 graad.
Afgekoeld
VN-klimaatchef Christiana Figueres zei: “Er is geen enkel land dat niet wordt geraakt door de negatieve
impact van klimaatverandering. Daarom is er nu veel aandacht voor het terugdringen van de uitstoot.”
Een groot deel van de mensen is echter tegen groene belastingen op benzine, elektriciteit, geïmporteerd
voedsel en andere producten met een hoge CO2-afdruk.
Uit een recente NASA-studie blijkt dat Antarctica de afgelopen zes jaar is afgekoeld. Na een uitgebreide
wetenschappelijke studie werd geconcludeerd dat de temperatuur in het zuidelijke poolgebied is gedaald. De
NASA onthulde onlangs ook dat de hoeveelheid ijs op de Zuidpool is toegenomen.
[Express]
http://www.ninefornews.nl/klimaattop-in-parijs-overgrote-meerderheid-van-de-britten-denkt-dat-globalwarming-een-verzinsel-is/
And so it begins: “De aanslagen in Parijs worden gebruikt om een politiestaat in te voeren”
Robin de Boer 1 december 2015
Een nieuwe conceptwet geeft de politie ruime
bevoegdheden om in te breken in computers, meldt het
AD. Volgens privacyorganisatie Bits of Freedom gaat het
om de meest vergaande wet ter wereld op dit gebied. Er
wordt dan ook erg kritisch op het voorstel gereageerd.
“De aanslagen in Parijs worden gebruikt om een
politiestaat in te voeren,” klinkt het.
“Een overheid die mag inbreken in systemen en computers om zo aan informatie te komen, begeeft zich op
glad ijs,” zegt Lotte de Bruijn, voorzitter van branchevereniging Nederland ICT. “Stel dat de politie het recht
zou hebben om zich zonder toestemming toegang te verschaffen tot woningen, zouden we dat accepteren?
Ook al zouden ze daarmee verdachte buren kunnen afluisteren? Ik denk het niet.”
Ongekend veel bevoegdheden
Het draait allemaal om de wet Computercriminaliteit III, waar sinds 2013 aan wordt gewerkt. De conceptwet
maakt het voor de politie mogelijk om in computers van onschuldige derden in te breken om zo bij een
verdachte uit te komen.
De conceptwet geeft de politie ongekend veel bevoegdheden. Ze mag stiekem inbreken in computers en
gegevens kopiëren, toevoegen en wissen. Ook mag de politie meekijken met webcams, afluisteren via de
microfoon van een computer en live meekijken met wat iemand typt.
Politiestaat
“Het is absoluut ongepast dat de minister van Veiligheid en Justitie de aanslagen in Parijs gebruikt voor het
doordrukken van zijn wetsvoorstel,” aldus Rejo Zenger van Bits of Freedom. “De minister wil al lang de
bevoegdheden van de politie uitbreiden.”
Bas Filippini, voorzitter van Privacy First, gaat nog een stap verder: “In plaats van dat politie- en
inlichtingendiensten zich schamen dat ze de daders van de aanslagen niet beter in beeld hadden, stelt
Nederland voor om 16 miljoen burgers onder de knoet te houden. Een politiestaat, daar moeten we niet
naartoe willen.”
[AD] - © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/and-so-it-begins-de-aanslagen-in-parijs-worden-gebruikt-om-een-politiestaat-in-te-voeren/
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Hoe een geheimzinnige elite de Europese Unie creëerde om een wereldregering te vormen
Robin de Boer 1 december 2015
De Britse premier David Cameron is van plan in juni een
referendum te houden over de vraag of Groot-Brittannië
lid moet blijven van de Europese Unie. De Britse
bevolking moet begrijpen dat de oprichting van de
Europese Unie vanaf dag één gericht is geweest op het
vormen van een federale superstaat. Dat stelt professor
Alan Sked van de London School of Economics.
De oorspronkelijke oprichter van Ukip wil mensen herinneren aan de manier waarop Groot-Brittannië ooit lid
is geworden van deze ‘club’. Sommigen denken dat het land lid is geworden van de Europese Economische
Gemeenschap omdat de Britse economie op die manier uit het slop kon worden getrokken. De EEG was
echter niet in staat om als economische motor te werken, aldus Sked.
Groei werd in de jaren zestig en zeventig gerealiseerd door hervormingen die door de individuele landen
werden ingevoerd. EU-beleid is daarentegen altijd irrelevant of ongunstig gebleken (zoals in het geval van
de euro), zegt de professor.
Wereldregering
Anderen denken dat Groot-Brittannië lid is geworden omdat het land zich na de Tweede Wereldoorlog meer
wilde richten op het hart van Europa en minder op het Britse Rijk. Volgens Sked is dat ook onjuist. Hij vraagt
zich af waarom Groot-Brittannië zich in 1973 bij de EEG heeft gevoegd. Duitsland was opgedeeld en
Frankrijk had net koloniale oorlogen in Vietnam en Algerije verloren. De overige leden hadden op
wereldniveau weinig te betekenen.
Het antwoord is volgens Sked dat de Britse premier Harold Macmillan en zijn adviseurs een wereldregering
wilden vormen gebaseerd op regionale federaties. Hij was goede vrienden met de Franse politiek adviseur
Jean Monnet, die ook in een wereldregering geloofde.
Onder leiding van Macmillan vroeg het land het lidmaatschap van de EEG aan. Hij wilde samen met de
Verenigde Staten en Europese voorstanders van een federalistische wereldorde de Frans-Duitse alliantie
tegenwerken.
Eén van de ministers van Macmillan kondigde in het Britse Hogerhuis zelfs aan dat het buitenlandbeleid van
de overheid gericht was op de vorming van een wereldregering, aldus Sked.
Monnet ontwikkelde een actiecomité dat werd gefinancierd door de CIA en het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken. Het Anglo-Amerikaanse establishment werkte vanaf dat moment aan de creatie van de
federale Verenigde Staten van Europa.
Dit is vandaag de dag nog steeds het geval, merkt Sked op. Machtige internationale lobbygroepen proberen
te bewijzen dat een terugkeer naar democratisch zelfbestuur de nekslag zal betekenen voor GrootBrittannië. Amerikaanse functionarissen hebben er al op gewezen dat het land in dat geval zal worden
uitgesloten van vrijhandelsakkoorden met de VS en waarschuwen bovendien dat de EU TTIP nodig heeft om
te kunnen overleven.
Gelukkig, zo zegt Sked, worden Republikeinse presidentskandidaten eurosceptischer en spreken
tijdschriften zoals The National Interest zich uit voor een Brexit. “De internationale coalitie achter Macmillan
en [zijn opvolger Edward] Heath zal het dit keer een stuk lastiger krijgen,” schrijft hij. “Het Britse volk is al
eens voor de gek gehouden en laat dat niet snel weer gebeuren.”
[Telegraph]
http://www.ninefornews.nl/hoe-een-geheimzinnige-elite-de-europese-unie-creeerde-om-een-wereldregeringte-vormen/

Gefeliciteerd! Wij Nederlanders betalen het meest aan de EU!
Wat is de EU toch geweldig. Het is zelfs zo geweldig, dat we graag vrijwillig het meeste betalen aan de EU
voor het voorrecht om anti-democratisch en zonder mandaat geregeerd te mogen worden door de
eurocraten. Per hoofd van de bevolking betalen wij Nederlanders in 2016 namelijk netto het meest van allen
in de EU! Meer dan de Duitsers, Finnen en de Zweden dus, oneindig veel meer dan de Grieken. Wij zijn dus
de grootste sponsors van de EU. En dan hebben we uiteraard de eindeloos komende naheffingen niet
meegerekend! U wilt natuurlijk graag weten waar uw geld naartoe gaat?
De uitgaves
Hoe klinkt 10 miljard per jaar voor de bureaucratie? De 440 miljard die spontaan verdween? De 3 miljoen
voor druivenpelmachines? Een miljard per jaar aan fraude? Een 200 miljoen aan verhuiskosten Brussel>Straatsburg? Of 30 miljoen voor een zwart CIA-vliegveld in Polen? Het propagandabudget van 700
miljoen? En 21 miljard voor meer inspraak door bedrijven? Een extra miljard voor een toelage die het
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Europese Parlement zichzelf gaf? De 3,3 ton woonsubsidie voor Guy Verhofstadt? De 235 miljoen voor
Zimbabwe? De 900 miljoen voor Midden-Amerika? De jaarlijkse miljard voor niet-EU-land Turkije?
De officiële begroting staat overigens hier. Zie voor de uitgaves ook de tags ‘Geld goed besteed‘, ‘We eisen
meer geld van u‘ en het populaire ‘Geld kan voor politici nooit op‘.
De verantwoording
Helaas wordt er door de EU heel, heel veel geld verkwist. Elke verantwoording van de EU over het
uitgegeven geld wordt consistent al 20 jaar lang afgewezen. Afgelopen jaar hadden slechts 3 landen
(waaronder uiteraard Nederland) een gedeeltelijke inzicht gegeven hoe ze de miljarden die ze van de EU
krijgen (onze miljarden dus) hebben uitgegeven. U herinnert zich de verstrekte landbouwsubsidie voor
digitale koeien in Farmville?
De resultaten
OK, u betaalt dan wel het meeste van alle Europeanen, maar u krijgt er uiteraard wel wat voor terug! Vooral
veel asielzoekers uiteraard, maar ook zulks moois als de pannenlappen wetgeving, de koffiezetapparaat
thuis wetgeving, de btw op de alternatieve gezondheidszorg, het GMO gebod, het verbod op kapsters op
hoge hakken, hetvrouwelijke voetbaltrainersquotum en uiteraard de Europese minimum leeftijd voor
ballonnen blazen. U ziet, de EU houdt zich uitsluitend bezig met belangrijke lidstaatoverstijgende
problematiek, zoals de omvang van de WC-stortbak. (Oh, en Turkije uiteraard… U herkent Turkije wellicht
als sponsor van ISIS, dat land krijgt u ook alsresultaat van de EU.)
Beste Nederlanders, dank voor al uw steun!
Het hoeft helemaal niet zo te zijn!
U was natuurlijk op de hoogte van het feit dat EU land Polen (die krijgt netto geld, en ook nog ruim meer dan
wij per capita betalen!) de EU-vlag onlangs in de ban heeft gedaan? Staats TV NOS had onlangs een item
precies daarover. De EU-vlag is door de nieuwe premier Szydlo in de ban gedaan. Het asielzoekersquotum
ook, overigens, na ‘Parijs’ gooide de premier de Poolse grens voor asielzoekers dicht. Ook Zweden laat
weten 22.000 asielzoekers alweer naar huis te sturen. En Frankrijk besloot eenzijdig zich niets meer aan te
trekken van de EU Budgetregels. Kijk, dat kan dus wel allemaal!
Let op, Rutte:
Dit kan jij dus ook gewoon doen! Wellicht een leuk actiepunt voor je? Een voornemen voor begin volgend
jaar? Als een van de grootste geldontvangers dit kunnen en mogen, dan mag jij als grootste betaler nog wel
heel veel meer vrijheden nemen! Sterker nog, als we dit niet doen, zijn we de Gekke Henkie van de EU!
Voor zover dat we dit uiteraard nietgewoon volledig al zijn…
Via: GeenStijl.
http://langleveeuropa.nl/2015/11/gefeliciteerd-wij-nederlanders-betalen-het-meest-aan-de-eu/#more-30471
Stichting van miljardair George Soros verboden in Rusland: “Bedreiging voor grondwet en
staatsveiligheid”
Robin de Boer 2 december 2015
Rusland heeft de stichting van miljardair George Soros verboden.
Wie in het land nog zaken doet met de Open Society Foundations
(OSF) of aanverwante organisaties riskeert een gevangenisstraf
van zes jaar. Sinds maandag is de stichting aangemerkt als
ongewenste organisatie. De OSF bedreigt het constitutionele
stelsel en de staatsveiligheid van Rusland, zo zei de Russische procureur-generaal.
De Hongaars-Amerikaanse zakenman financiert in Rusland talloze organisaties die zich richten op de
wetenschap, onderwijs en mensenrechten. Sinds mei verbiedt Rusland organisaties die volgens het Kremlin
de binnenlandse politiek proberen te beïnvloeden.
Onjuiste informatie
In juli werd het Amerikaanse National Endowment for Democracy verbannen uit Rusland, nadat bekend was
geworden dat de ngo miljoenen had uitgegeven aan pogingen om de Russische verkiezingen en het leger te
ondermijnen. Eerder deden Russische bibliotheken al geschiedenisboeken in de ban die door de stichting
waren geschonken. Deze boeken bevatten volgens Moskou onjuiste informatie over de Tweede
Wereldoorlog.
Onderzoek ingesteld
Er is ook een onderzoek ingesteld naar de organisaties van Soros. De tegoeden van de stichting in Rusland
zijn bevroren en de kantoren gesloten. De Soros Foundation is sinds de jaren negentig actief in het land.
De Bilderberger wil zijn missie in Rusland nog niet opgeven. “We vertrouwen erop dat deze beslissing een
tijdelijke afdwaling is,” zei hij in een verklaring.
[Volkskrant]
http://www.ninefornews.nl/stichting-van-miljardair-george-soros-verboden-in-rusland-bedreiging-voorgrondwet-en-staatsveiligheid/
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Het foute mannetje Timmermans
dec 2, 2015
Eerder hielp hij, als devoot Atlanticus, Victoria Nuland bij de
voorbereidingen voor een staatsgreep in Oekraïne, die ons
nu al miljarden heeft gekost, en de relatie met onze
energieleverancier in het honderd heeft geschopt. En nu is
het hem ook nog gelukt Turkije de EU binnen te schuiven.
In ruil voor drie miljard van de Europese belastingbetaler, zicht op EU-lidmaatschap, en het afschaffen van
de visumplicht, belooft Erdogan om niet alle vluchtelingen uit Syrië onze kant op te sturen. Net nu Turkije vol
in de schijnwerpers staat vanwege de smokkel van olie van ISIS, de levering van wapens aan die
terreurorganisatie, en de arrestatie van, en moord op journalisten en militairen die dat aan het licht brachten.
Terwijl dat land tevens druk in de weer is om een oorlog met Rusland uit te lokken.
Om volstrekt onduidelijke redenen lukt het Timmermans en de zijnen om dat soort overeenkomsten te
verkopen als een bijdrage aan het verhogen van onze veiligheid. En zelfs als een vorm van ‘grensbewaking‘.
De gedachte is kennelijk, dat als je de buitengrenzen steeds verder oprekt, en de verantwoordelijkheid voor
het bewaken van die grens bij de nieuwkomer legt, je goed bezig bent. Hoe het mogelijk is dat zoveel
mensen, die tot taak hebben ons te vertegenwoordigen, danwel het nieuws kritisch zouden moeten volgen
als journalist, daar met open ogen intuinen, is mij een raadsel.
Naast de pogingen om Turkije de EU binnen te trekken, haasten steeds meer Europese landen zich naar het
front, waar onlangs een Russisch gevechtsvliegtuig, op de weg terug van een aanval op ISIS, door Turkije
uit de lucht werd geschoten. De Duitsers en de Engelsen sturen nu hun eigen gevechtsvliegtuigen, die de
coalitie van de VS, Qatar, Saoedi Arabië en Turkije een handje moeten gaan helpen. Frankrijk hangt daar nu
een beetje tussenin, waar dat land na de recente slachting in Parijs alsnog de Russen in de armen dreigde
te vliegen, die als enigen daadwerkelijk iets doen tegen de dreiging van de uiteenlopende
terreurbewegingen in de regio.
Poetin heeft Hollande gevraagd om een kaart waarop de posities van de ‘gematigde‘ terroristen wordt
weergegeven, zodat de Russische luchtmacht hen kan ontzien. Ook al ontzien ze elkaar allerminst! Maar net
als een identiek verzoek voor aanvang van de Russische betrokkenheid aan de Amerikanen, stuit dat op
bezwaren, omdat niemand eigenlijk nog weet hoe je ‘gematigd‘ moet definiëren. Zoals ik al eerder
constateerde, heeft dat niks te maken met de gebruikte methoden, of de motivatie van betrokkene om zich te
bekwamen in het afhakken van hoofden, het oppeuzelen van menselijke ingewanden, danwel de bereidheid
zichzelf, stijf onder de Captagon, op te offeren. Het enige criterium is: Zijn ze bruikbaar voor de agenda van
de NAVO-landen. En er is absoluut geen kijk op dat Hollande, of Obama, dat voor Poetin op schrift zetten.
De Russen zijn inmiddels wel wakker. De Chef-Staf van de Russische luchtmacht beschuldigt de VS ervan
om samen met de Turken die aanslag op dat Russische toestel te hebben voorbereid. Twee AWACStoestellen, één van de VS, en één van de Saoedi’s, zouden de Turkse gevechtsvliegtuigen naar het punt
hebben gedirigeerd waar de aanslag plaats moest vinden. De Amerikanen hadden vooraf van de Russen
doorgekregen waar hun bommenwerpers zouden worden ingezet, en welk traject ze daarbij zouden volgen.
Koud kunstje voor de Amerikanen om de optimale lokatie te bepalen voor een aanval, waardoor het nog
verkocht kon worden als een reactie op een schending van het Turkse luchtruim. Ook al staat nu wel vast
dat het toestel boven Syrisch grondgebied uit de lucht werd geschoten, en daar ook terechtkwam.
Dat het volstrekt bizar is dat enig land een vliegtuig, dat luttele seconden de grens passeert, en nadrukkelijk
geen bedreiging vormt voor dat land, uit de lucht schiet, blijkt niet alleen uit wat specialisten daarover
zeggen. Maar ook uit het gegeven dat Turkije zelf het afgelopen jaar het luchtruim van Griekenland vele
malen schond, zonder dat dat gevolgen had. Premier Tsipras luchtte zijn hart op ‘twitter‘, maar werd ook hier
teruggefloten door zijn Europese superieuren. Overigens had Erdogan enkele jaren geleden juist geen goed
woord over voor het neerschieten van een Turkse Phantom fotoverkenner boven Syrië. Dat toestel verbleef
niet enkele seconden in het Syrische luchtruim, maar penetreerde het op lage hoogte, en belandde op
Syrisch grondgebied. Het was een schande, volgens Erdogan, en de Atlantische media.
Terug naar die grensproblematiek. Die is niet alleen niet opgelost, maar door het visumvrije verkeer vanuit
Turkije juist exponentieel groter geworden. Turkije is de uitvalsbasis voor tal van terreurgroepen, en het
doorvoerland bij uitstek voor jihadisten die vanuit Europa op zoek zijn naar een organisatie die hen in de
gelegenheid wil stellen zichzelf op te blazen voor de goede zaak. En dat wéten ze in ‘Brussel‘, bij de EU en
de NAVO. Ik kan geen andere conclusie trekken, dan dat het de vooropgezette bedoeling is de EU te
veranderen in een ‘surveillance-state‘ waarbij vergeleken Oost-Duitsland onder de communisten nog een
vrijgevochten speeltuin was. In de aanloop naar een gewapend conflict met Rusland, China en Iran. En
geloof mij, ik zou écht willen dat ik het anders kon zien. Als de gebruikelijke dommigheid van populistische
politici, die zich genoodzaakt zien iets te ‘doen‘, waar ze beter even na kunnen denken. Of als het resultaat
van een geweldig slim plan. Of als het begin van een internationaal front tegen jihadische terreur. Maar dat
is het allemaal niet.
http://stopdebankiers.eu/het-foute-mannetje-timmermans/
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Mark Rutte lult weer eens uit zijn nek
nov 29, 2015
En wéér maakte Mark Rutte de vergelijking met het Romeinse
Rijk. De ijzervreter uithangen op de internationale
voorpagina’s is kennelijk ook wat waard.
Met zijn eerste internationale interview ter gelegenheid van het
aanstaande Europese voorzitterschap van Nederland wist Mark
Rutte vandaag de voorpagina van de Financial Times te halen, en
vele nieuwsrubrieken in heel Europa. Maar of hij daar trots op moet zijn? Aanleiding voor de opwinding was
niet een doorwrochte visie op de Europese samenwerking – waar we al jaren tevergeefs op wachten – maar
de vergelijking die de premier maakte tussen de huidige toestand van Europa en de ondergang van het
Romeinse Rijk. Gevraagd naar de vluchtelingenstroom en de Europese buitengrenzen sprak Rutte: ‘Zoals
we weten van het Romeinse Rijk: grote rijken storten in als de grenzen niet goed worden beschermd. Dus
het is echt een dringende noodzaak dat dit wordt opgepakt.’
Met dat laatste zullen weinig mensen het oneens zijn: niemand die goed bij zijn hoofd is vindt het een goed
idee als jihadstrijders ongehinderd met de vluchtelingen mee Europa binnen komen omdat de Europese
grensbewakers van Frontex nauwelijks informatie krijgen van de nationale inlichtingendiensten – inclusief die
van ons. Maar Europa als het Romeinse Rijk? Zodra de voorpagina van de Financial Times online stond
regende het al kritiek op de sociale media. ‘Ongelofelijk wat een shit Rutte hier roeptoetert,’ twitterde Rutger
Bregman. Anderen vroegen zich af wie wie dan de Barbaren waren: de Syrische oorlogsvluchtelingen soms?
Weer anderen wezen erop dat Rutte met zijn vergelijking in twijfelachtig gezelschap verkeert: ook de
jongerenvoorzitter van de rechts-populistische NV-A in België en de Amerikaanse Tea Partypresidentskanidaat Ted Cruz zijn al met die verwijzing komen aanzetten.
Pijnlijk is vooral dat de vergelijking met het Romeinse Rijk geen slip of the tongue was. Tijdens een
Kamerdebat over vluchtelingen in oktober zei Rutte ook al: ‘We weten uit het Romeinse Rijk: als je je
buitengrenzen niet bewaakt, is dat het begin van het einde.’
Ook toen kreeg Rutte er al van langs omdat hij als afgestudeerd historicus beter zou moeten weten: het
Romeinse Rijk is aan allerlei interne problemen ten onder gegaan, en niet door de invallen van de Barbaren.
En al helemaal niet door gebrekkige grenscontroles. Kortom: Rutte had beter kunnen weten. Maar ja, de
ijzervreter uithangen op de internationale voorpagina’s is ook wat waard.
De toon is nu gezet voor het Europees voorzitterschap van Nederland, dat in januari begint: in één week
slaagde Rutte er niet alleen in de Duitsers en de Fransen op de kast te jagen door te schermen met een
mini-Schengen zonder Frankrijk, maar zich ook nog te kijk te zetten als populistische brokkenpiloot door te
beginnen over het Romeinse Rijk en de komst van de Barbaren.
Je zou bijna terugverlangen naar het premierschap van Wim Kok, die de week nog op de radio hele
verstandige dingen zei over vluchtelingen en de zorg voor vermiste personen. Toen klaagden we wel eens
dat Kok zo saai was, maar historische kletskoek liet hij tenminste achterwege.
http://stopdebankiers.eu/mark-rutte-lult-weer-eens-uit-zijn-nek/

Orbán: 'geheim EU-plan' om 500.000 Syriërs over te nemen
Volgens de Hongaarse premier Orbán wordt al sinds de top in Malta over het plan gesproken - Foto:EPA
door Emile Kossen 2 dec 2015
De Europese Unie bereidt achter de schermen een plan voor om tot
een half miljoen Syrische vluchtelingen op te nemen uit Turkije. Het
plan zou deze week worden gepresenteerd.
Dat zei de Hongaarse premier Viktor Orbán woensdag tijdens een
bijeenkomst van politieke leiders in Boedapest. Volgens de premier wil
de EU na het onlangs gesloten akkoord met Turkije een nieuwe deal
sluiten.
Tussen de 400.000 en 500.000 Syrische vluchtelingen zouden uit
Turkije moeten worden opgehaald en worden verdeeld over de EUlanden. Door deze vluchtelingen legale toegang te verschaffen zou illegale migratie moeten afzwakken.
Orbán vertelde zijn collega's dat achter de schermen grote druk wordt uitgevoerd om lidstaten te overtuigen
mee te werken aan de nieuwe herverdeling. Hongarije, dat zich sinds het begin van de migratiecrisis verzet
tegen de komst van nieuwe vluchtelingen, gaat daarmee niet akkoord.
Het idee zou al een tijdlang worden besproken, sinds de EU-top in Malta begin november. Orbán verwacht
dat het plan van de Europese lidstaten en Turkije later deze week in Berlijn wordt gepresenteerd.
http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/12/Orban-EU-heeft-plan-om-500000-Syriers-op-te-halen-uit-Turkije2727371W/?cmpid=NLC|elsevier_dagelijks|2015-1202|Orb%E1n:_%27EU_presenteert_deze_week_geheim_migratieplan%27_&utm_source=TripolisDialogue&u
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Rusland gooit Soros en Scientology het land uit
Geplaatst op 2 december 2015door E.J. Bron
George Soros met Bill Clinton in september 2015 in New
York. (Vertaling: E.J. Bron)
De Russische procureur-generaal heeft de
organisaties van George Soros ongewenst verklaard
en het Russische staatsburgers verboden te werken
voor deze organisaties. Ook Scientology moet het
land verlaten, omdat de groepering in strijd is met het
principe van scheiding van kerk en staat.
Rusland wil de activiteiten van de Amerikaanse
investeerder George Soros verbieden: volgens onderzoek door het Openbaar Ministerie vormen het Open
Society Institute en de Open Society Institute Assistance Foundation organisaties, die de nationale veiligheid
en de grondwet van Rusland bedreigen. Werken bij de Soros-organisaties kan met geldboetes bestraft
worden, in geval van herhaling dreigt zelfs gevangenisstraf, bericht de staatszender RT. De Sorosorganisaties zijn sinds het midden van de jaren-90 actief in Rusland, werken echter sinds 2003 niet meer
officieel. Soros is o.a. in de Oekraïne een tegenspeler van Rusland. Hij meerdere malen geëist dat de EU
massaal belastinggeld in de Oekraïne zou moeten pompen om de grenzen van Europa tegen Rusland te
beschermen. Soros bezit Oekraïense staatsleningen en wil het officiële bankroet van het land proberen te
voorkomen. Rusland heeft eveneens een openstaand krediet met de Oekraïne: dit loopt binnenkort af en er
is nog geen overeenkomst bereikt met de regering in Kiev en het IMF. Na de jongste serie aanslagen op de
stroomvoorziening van de Krim hebben de Russen weinig reden om bijzonder coöperatief te zijn.
Een rechtbank in Moskou heeft de Scientology-beweging in Rusland verboden. Het vonnis is nog niet
rechtsgeldig. Mocht het dit wel worden, dan moeten medewerkers van Scientology binnen zes maanden het
land verlaten. Rusland beschuldigt de religieuze beweging ervan de grens tussen kerk en staat te
misachten. De advocaten van de beweging willen in hoger beroep gaan tegen het vonnis, bericht TASS.
Moskou heeft al een commissie ingesteld die de liquidatie moet afhandelen. Scientology is sinds 1994 actief
in Rusland.
Bron: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de
https://ejbron.wordpress.com/2015/12/02/rusland-gooit-soros-en-scientology-het-land-uit/#more-102922
Tsjechische president over de asielcrisis: “Georganiseerde invasie” – alleen met het leger te stoppen
Geplaatst op 2 december 2015 door E.J. Bron
De Tsjechische president weet zeker dat er met opzet
gezorgd wordt voor de asielcrisis om de EU uiteen te laten
vallen. Hij noemt het grote aantal “vluchtelingen”een
“georganiseerde invasie”, die alleen met het leger te stoppen
zou zijn.
“De migratiecrisis heeft kenmerken van een georganiseerde
invasie”, zei de Tsjechische president Miloš Zeman tegenover de
tv-zender “Prima”, bericht “Sputniknews”.
De ongebreidelde massa-immigratie naar Europa is voor het
Tsjechische staatshoofd een goed georganiseerde actie, waarvan
het doel zou zijn de Europese Unie uiteen te laten vallen. Zeman spreekt van een nog nooit eerder
voorgekomen gevaar voor Europa sinds de nazi-bezetting. Daarom eist hij het inzetten van het leger.
Deze invasie zou “goed georganiseerd” en “goed betaald” zijn en de toestroom zal ok de komende jaren niet
afnemen. Volgens informatie van de VN zal de migratie tweemaal zo groot worden, volgens de EU zelfs
driemaal zo groot, aldus de Tsjechische president.
Het grote aantal immigranten zou een enorme bedreiging voor Europa vormen, vooral omdat de Europese
cultuur het gevaar zou lopen om door de vreemde cultuur onderdrukt te worden. De geïmporteerde cultuur
zou niet verenigbaar zijn met de Europese waarden, zegt Zeman verder. Daarom zou de vluchtelingengolf
volgens hem niet met hekken, maar alleen met het leger gestopt kunnen worden.
Alleen al in Duitsland houdt men dit jaar rekening met meer dan een miljoen “immigranten”. Volgens officiële
informatie van het EU-grensagentschap Frontex zijn er in januari al meer dan 1,2 miljoen “vluchtelingen”
naar Europa gekomen. Daarbij gaat het echter alleen maar om de geregistreerde “asielzoekers”. Hoe groot
het aantal ongeregistreerde “immigranten” is, is onbekend.
Bron: www.epochtimes.de
https://ejbron.wordpress.com/2015/12/02/tsjechische-president-over-de-asielcrisis-georganiseerde-invasiealleen-met-het-leger-te-stoppen/
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Wie is Viktor Orbán, de man die vooropgaat in het verzet? premium
De migratiecrisis heeft Orbán in Hongarije de status van nationaal leider bezorgd - Foto:EPA
door László Marácz 30 sep 2015
Premier Viktor Orbán (52) voert de Midden-Europese landen aan
die niets willen weten van het ‘Brussels dictaat’ in de
migrantencrisis. Ondanks zijn vaak omstreden beleid, levert het
hem in eigen land applaus op.
De migratiestroom naar Europa heeft een nieuwe breuklijn door de
Europese Unie blootgelegd. Het verzet van Midden- en OostEuropese lidstaten tegen een gedwongen herverdeling van
vluchtelingen roept verontwaardiging op in de West-Europese
lidstaten en bij de Europese Commissie. De nieuwe lidstaten
zouden zich niet conform de Europese waarden gedragen.
De Midden-Europese rebellie tegen het 'Brussels dictaat' wordt geleid door de Hongaarse premier Viktor
Orbán, die het oude Europa verwijt de kop in het zand te steken en migranten beloften doet die niet kunnen
worden waargemaakt.
Orbán werd in 1963 geboren in een doorsnee Hongaars gezin in de provinciestad Székesfehérvár tijdens de
communistische dictatuur. Viktor gaat na zijn eindexamen rechten studeren aan de gerenommeerde Eötvös
Universiteit van Boedapest.
Viktor Orbán: 'Er is ook leven buiten de Europese Unie' 17 december 1999
In de periode dat Orbán daar studeert, van 1983 tot 1987, hangt een politieke omwenteling in de lucht.
Tijdens zijn studentenjaren wordt hij politiek actief en richt hij de jongerenpartij Fidesz (Verbond van Jonge
Democraten) op.
Radicale speech
Op 16 juni 1989 wordt het communisme in Hongarije ten grave gedragen tijdens een macabere nationale
ceremonie ter ere van de martelaren – wijlen premier Imre Nagy en zijn strijdmakkers – van de Hongaarse
Opstand van 1956. Orbán, die namens de Hongaarse jongeren het woord voert, valt op door zijn radicale
speech.
Hij eist niets minder dan de onmiddellijke terugtrekking van het Rode Leger uit Hongarije. De naam van
Orbán is dan in één klap gevestigd.
Orbán begint zijn politieke loopbaan als links-liberaal en sluit zich aan bij de Liberale Internationale. Daar
raakt hij geïnteresseerd in de ideeën van Frits Bolkestein, die er het conservatief-liberalisme
vertegenwoordigt. Orbán wordt op zijn 35ste 's lands jongste premier ooit.
Zijn eerste geslaagde greep naar de macht in 1998 is te danken aan een flitsend optreden in het allereerste
politieke televisiedebat in Hongarije. Orbán blijkt een scherp debater te zijn en veegt de vloer aan met zijn
uitgebluste tegenstander, de ex-communistische oudgediende Gyula Horn.
Eenmaal premier, rolt Orbán de lijnen uit voor de integratie van Hongarije in het Euro-Atlantische
bondgenootschap en leidt hij Hongarije in 1999 de NAVO binnen.
Onverwachte nederlaag
Op 1 januari 2000 besluit Orbán om loodrecht onder de 98 meter hoge koepel van het neogotische
parlementsgebouw in Boedapest de Sint Stefanuskroon te plaatsen. Deze symboliek rond de Hongaarse
kroon, een diep christelijk symbool dat is verbonden met de Hongaarse soevereiniteit en identiteit, roept felle
kritiek op bij zijn linkse tegenstanders.
Viktor Orbán: 'Hongarije is een land van vrijheidsoorlogen, ook nu' 18 januari 2012
Het is dan duidelijk dat Orbán en zijn Fidesz naar centrum-rechts zijn opgeschoven. In Europa verlaat hij de
liberalen en stapt over naar de Europese Volkspartij. In Hongarije zet hij een brede, conservatieve, christendemocratische volkspartij op.
Maar de verkiezingen van 2002 draaien uit op een onverwachte nederlaag. Een van de oorzaken is de
regenteske regeerstijl van Orbán en zijn ministers, waar de kiezers genoeg van hebben. De terugkeer van
de socialisten in de regering komt hard aan bij Orbán.
Orbán richt zich met zijn vrouw Anikó Lévai op de opvoeding van hun vijf kinderen. Orbán is zelf lid van de
Hongaars-calvinistische kerk – zijn vrouw is praktiserend katholiek – en herontdekt zijn christelijke wortels.
Hij zegt zich te laten inspireren door de eeuwenlange Hongaarse strijd voor vrijheid.
Van de flamboyante Italiaanse politicus Silvio Berlusconi, die in die jaren furore maakt met zijn beweging
Forza Italia, kijkt hij af hoe een maatschappelijk politieke beweging moet worden opgebouwd.
Uitroeien
Orbán heeft geluk als in 2006 de socialistische premier Ferenc Gyurcsány toegeeft dat hij financieeleconomische statistieken heeft vervalst. Geheel tegen de algemene verwachting in – een typische
'Orbaniaanse' politieke zet – eist oppositieleider Orbán niet het aftreden van de corrupte regering, maar laat
hij ze bungelen.
Viktor Orbán: 'Europa wordt christelijk, of het valt uiteen' 18 januari 2012
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In de verkiezingen van 2010 wordt het linkse kamp verpletterend verslagen. In zijn tweede kabinet maakt
zelfverklaard socialistenvreter Orbán het uitroeien van het communistische erfgoed in Hongarije tot zijn
voornaamste taak. Omdat hij een tweederde meerderheid in het parlement heeft, kan hij een nieuwe
grondwet invoeren die Europees, maar ook Hongaars is.
Er staan omstreden passages in de Grondwet. Het Hongaars Constitutioneel Hof, een juridisch orgaan dat in
het nieuwe Hongarije zijn waarde had bewezen en bescherming bood tegen sociaal onrecht, wordt feitelijk
buitenspel gezet. De Europese Commissie en het Europees Hof van Justitie in Luxemburg tikken de
Hongaarse premier op de vingers, als hij met zoveel macht de neiging heeft om door te schieten.
Kwaad bloed
Zijn kabinet wendt ternauwernood een financiële meltdown af, maar multinationale ondernemingen moeten
van de regering crisisbelasting gaan betalen. Dat zet kwaad bloed in Brussel.
Viktor Orbán: 'Als Hongarije zijn grenzen verdedigt, verdedigt het Europa' 21 september 2015
Terwijl veel nationale leiders met knikkende knieën naar het Europees Parlement gaan, waar socialisten en
kosmopolieten als Daniel Cohn-Bendit en Guy Verhofstadt retorisch de dienst uitmaken, vraagt Orbán in
januari 2012 om een debat met het europarlement om zijn veel bekritiseerde beleid toe te lichten.
Het worden zijn finest hours. Orbán blijft overeind en thuis volgt een politieke zegetocht: inmiddels behaalde
zijn regering al vijf achtereenvolgende, ruime verkiezingsoverwinningen.
De migratiecrisis heeft hem in Hongarije, ondanks zijn omstreden binnenlandse maatregelen, de status van
nationaal leider bezorgd. Ook kritische Joodse Hongaren, zoals de schrijver György Konrád en
Nobelprijswinnaar Imre Kertész, hebben zich achter het omstreden migratiebeleid van hun premier
geschaard: 'Het hek tegen de migrantenstroom is niet fraai, maar Orbán kan in deze onmogelijke situatie
niets anders.'
Viktor Mihály Orbán
Geboren op 31 mei 1963 in Székesfehérvár
1986 Trouwt met Anikó Lévai
1990 Krijgt zetel in parlement
1998 Wordt premier van Hongarije
2007 Richt voetbalacademie op vernoemd naar legendarische Hongaarse voetballer Ferenc Puskás
2007 Schrijft politiek programma getiteld 'Het land is één'
2010 Wordt opnieuw premier
2014 Begint derde ambtstermijn
Elsevier nummer 40, 3 oktober 2015
http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/9/Wie-is-Viktor-Orban-de-man-die-voorop-gaat-in-hetverzet-2693794W/

Noorwegen sluit grens met Rusland voor “vluchtelingen”
Geplaatst op 2 december 2015door E.J. Bron
Tafereel bij de Russisch-Noorse grensovergang Storskog bij
Kirkenes. (Vertaling: E.J. Bron)
Noorwegen heeft blijkbaar met succes zijn oostelijke grens gesloten
voor “vluchtelingen”. Sinds maandag is er geen enkele “asielzoeker”
meer via de Pool-route het land binnengekomen. Daarvoor waren
het gemiddeld per jaar bijna 500 “vluchtelingen”.
De meest noordelijke “vluchtelingen”route in het Schengen-gebied van Rusland naar Noorwegen schijnt
onderbroken te zijn: sinds maandag zou er aan de grensovergang ver boven de Poolcirkel geen
“asielzoeker” meer zijn aangekomen, meldden de Noorse autoriteiten dinsdag. Sinds het begin van het jaar
hadden 5000 mensen de lange, maar ongevaarlijker route dan via de Middellandse Zee voor hun vlucht naar
Europa genomen.
Om het aantal “vluchtelingen” te verminderen, had Noorwegen al alle immigranten met een visum voor
Rusland weer teruggestuurd. Maandag werd er bovendien een controlepost voor de eigenlijke
grensovergang geïnstalleerd. Politieagenten moeten daar alle “vluchtelingen” tegenhouden die geen
toestemming hebben om Noorwegen binnen te komen. Noorwegen maakt deel uit van het Schengengebied, maar niet van de EU. Het Scandinavische land met 5,2 miljoen inwoners heeft sinds het begin van
het jaar meer dan 30.000 “asielzoekers” opgenomen. De meeste van hen zijn uit Zweden binnengekomen.
Sinds Stockholm zijn zuidelijke grenzen weer controleert, zijn er echte rook duidelijk minder “vluchtelingen”
naar Zweden gekomen – en ook minder doorgereisd naar Noorwegen.
Bron: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de
https://ejbron.wordpress.com/2015/12/02/noorwegen-sluit-grens-met-rusland-voor-vluchtelingen/#more-102919
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Voorspelling Killshot weer een stap dichterbij? (video)
De door de remote viewers voorspelde Killshot waarbij zo goed als de
hele wereld maandenlang zonder elektriciteit komt te zitten lijkt
dichterbij te komen.
Eén van de ijkpunten op de tijdslijn is een nucleaire aanval van Noord
Korea en deze heeft nu gedreigd om Turkije met een nucleaire bom
van de kaart te vegen.
De Noord Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zich klaarblijkelijk erg
boos gemaakt over het neerhalen van een Russisch gevechtsvliegtuig
door Turkije.
Volgens het Iraanse persbureau Mizan heeft Noord Korea gedreigd om actie te ondernemen tegen Turkije.
Ze citeren een aantal bronnen die dit verteld zouden hebben aan Ad-Diyar, een Arabische krant in Libanon.
Volgens die bronnen heeft Kim Jong-un gewaarschuwd dat als Turkije acties gaat ondernemen tegen
Rusland of als ze doorgaan met het steunen van ISIS in Irak en Syrië, zij een nucleaire aanval van Noord
Korea kunnen verwachten.
De Noord Koreaanse leider heeft toegezegd Turkije letterlijk van de kaart te zullen vegen wanneer Ankara
met Amerika zal samenwerken om ISIS te steunen.
Het is hoe dan ook een hele duidelijke steunbetuiging richting Rusland van iemand die op zijn zachtst
uitgedrukt nogal wispelturig kan zijn. https://youtu.be/FQPQHL32NxY
Noord Korea is het land dat bij de remote viewers al jarenlang geleden in beeld kwam als één van de
ijkpunten waar we aan kunnen zien dat de killshot, een enorme zonnevlam, dichterbij komt.
Voor hen die niet weten wat remote viewing is, is hier een stukje uit een eerder artikel daarover:
We hebben de afgelopen jaren regelmatig geschreven over de technieken die worden gebruikt bij wat men
noemt remote viewing. Zoals wij schreven in een eerder artikel:
"Voor diegenen die nog niet weten wat remote viewing inhoudt, een korte samenvatting uit eeneerder artikel:
Remote viewing is het (red.: het woord paranormaal halen we hier weg omdat we dat eigenlijk niet meer van
toepassing vinden. Het gaat namelijk om een voor iedereen fysiek aanwezige en toegankelijke gave)
vermogen om plaatsen, personen en gebeurtenissen waar te nemen die zich niet binnen het bereik van de
(ons algemeen bekende) zintuigen bevinden. De CIA en het Amerikaanse leger vonden remote viewing (zien
op afstand) geloofwaardig genoeg om miljoenen Dollars van de belastingsbetalers uit te geven aan dit
project.
Het programma “Stargate” omvatte het gebruik van deze remote viewing begaafden voor operaties zoals het
lokaliseren van kolonel Khaddafi in Libië (zodat de Amerikaanse luchtmacht hem kon bombarderen) en het
traceren van een vermist vliegtuig in Afrika. Tijdens de koude oorlog maakten zowel de Russen als de
Amerikanen van dit type medium gebruik om militaire operaties van elkaar bloot te leggen."
Iemand die zijn sporen heeft verdiend op het gebied van remote viewing is Ed Dames. In een eerder
artikelhebben wij uitgebreid beschreven welke feiten door hem correct zijn voorspeld.
Daarnaast voorspelt deze remote viewer en ex overheidsmedewerker al jarenlang nog iets bijzonders:
Al vele jaren lang zegt hij dat het leven op aarde zoals wij dit kennen, zal verdwijnen en dat dit veroorzaakt
zal worden door één of meerdere zonnenstormen.
Deze zonnenstorm, of Killshot, zal ervoor zorgen dat bijna alle elektrische circuits doorbranden waardoor er
wereldwijd niet of nauwelijks nog communicatie mogelijk is.
Satellieten en navigatie zullen niet meer werken. De bevoorrading van winkels zal stoppen en er zal niet of
nauwelijks nog energie beschikbaar zijn omdat ook de centrales niet meer zullen werken. Daarnaast loopt de
mensheid zelf nog gevaar door straling van de protonen die binnen 24 tot 48 uur het aardoppervlak zullen
bereiken. Het is alsof de aarde geraakt worden door een geweldige X-ray (Röntgenstraal of
elektromagnetische straal).
En het volgende stukje, eveneens uit het eerdere artikel, legt uit waarom het zo belangrijk is of Noord Korea
nu wel of niet een aanval zal uitvoeren met een nucleair wapen. Uiteraard los van alle ellende die het zou
veroorzaken.
In de aanloop naar deze ultieme Killshot zijn er door Ed Dames in totaal vijf van dit soort "ijkpunten"
aangegeven. Hiervan zijn er inmiddels drie uitgekomen en dus twee nog niet.
1) Schot voor de boeg, uitgekomen in 2003
2) Wereldwijde economische crisis, uitgekomen in 2008
3) Ramp met kerncentrale Fukushima in Japan, uitgekomen in 2011
4) Nog voordat bekend was dat Noord Korea beschikte over kernbommen, vertelde Ed Dames dat één van
de aanwijzingen dat de grote zonnenstormen op het punt staan los te barsten het moment is waarop Noord
Korea daadwerkelijk gebruikmaakt van een kernbom. Geen test, maar daadwerkelijk gebruiken op een
agressieve manier. Moet nog gebeuren.
5) De laatste aanwijzing die zal plaatsvinden net voordat de storm komt is de gedwongen
landing/noodlanding/crash van een Space Shuttle. Dit is de term die Dames altijd heeft gebruikt, omdat op
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het moment dat hij kwam met deze voorspelling de Space Shutlle enig in zijn soort was. Inmiddels is de
Shuttle met pensioen, maar zijn er talloze andere militaire objecten in de ruimte die er qua uiterlijk hetzelfde
uitzien. Het zal dan waarschijnlijk één van deze objecten zijn die Dames heeft gezien. Moet nog gebeuren.\
Nu is het wel zo dat Dames zegt dat Noord Korea deze nucleaire bom zal gebruiken op het Koreaanse
schiereiland. De vraag is alleen of Dames inderdaad de locatie weet of deze zelf heeft toegevoegd omdat hij
aannam dat Noord Korea alleen tegen Zuid Korea een dergelijk wapen zou inzetten.
Want wie had er ooit gedacht dat Noord Korea een land als Turkije zou gaan bedreigen met een nucleaire
aanval.
https://youtu.be/YevxK8lPOpU
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10079:voorspelling-killshot-weer-eenstap-dichterbij&catid=37:wereld&Itemid=50

Escalatie: NAVO-gevechtsvliegtuigen naar Turkije; Bosporus afgesloten voor Russische schepen
Het Kremlin kondigde vandaag aan eind december deze enorme
commando-en controle Ilyushin-80 in te zetten. Dit toestel wordt
gebruikt om vanuit de lucht militaire operaties te coördineren, en is
daarnaast speciaal ontwikkeld om tijdens een kernoorlog te kunnen
opereren (3).
De NAVO is uit op oorlog met Rusland. Dat schrijven we al sinds het
begin van de door de CIA georganiseerde illegale staatsgreep in
Oekraïne. Zeker sinds het neerschieten van een Russische
bommenwerper door Turkije, vandaag een week geleden, kan daar
geen twijfel meer over bestaan. De NAVO lijkt de spanningen met
Rusland verder te gaan escaleren door gevechtsvliegtuigen en luchtafweerraketten naar Turkije te willen
sturen, het land dat inmiddels de Bosporus –tijdelijk?- heeft afgesloten voor Russische (marine)schepen. Al
deze provocerende maatregelen kunnen in Moskou terecht als voorbereidingen op een oorlog worden
opgevat. Geen wonder dus dat het Kremlin nog meer zware wapens, zoals houwitsers en raketwerpers, naar
Syrië heeft gestuurd.
NAVO: van verdedigende naar agressieve alliantie
Met lede ogen zien mensen die de jaren ’70 en ’80 hebben meegemaakt aan hoe de NAVO, in die tijd een
puur defensief en effectief militair bondgenootschap dat de Sovjets uit West Europa hield, is verworden tot
een agressieve imperialistische alliantie die in de jaren ’90 eerst het orthodox-christelijke Servië
platbombardeerde, enkele jaren geleden het welvarende Libië hetzelfde lot deed ondergaan, en nu een
lidstaat wil verdedigen dat openlijk ISIS steunt, financiert, traint en bewapent. Daarnaast is door de
jarenlange steun aan andere islamistische terreurgroepen in Syrië gebleken dat de NAVO al lang niet meer
de belangen van het eens vrije Europa, maar dat van de politieke Soenitische islam vertegenwoordigt.
AWACS-radartoestellen, gevechtsvliegtuigen en afweerraketten van de NAVO moeten Turkije gaan
‘verdedigen’ tegen Rusland – immers, ISIS heeft zelf geen luchtmacht, of het moet de Amerikaanse zijn, dat
de afgelopen jaren de jihadisten nauwelijks heeft aangepakt, met name omdat de terreurorganisatie een
gezamenlijke creatie van de CIA, de Turken en Saudi Arabië is en is/was bedoeld als extra wapen tegen de
Syrische president Assad.
Turkije blokkeert Bosporus voor Russische schepen
Turkije is volgens CNN ook begonnen met het afsluiten van de Bosporus, de nauwe zeestraat die de
Middellandse Zee met de Zwarte Zee verbindt, voor Russische (marine)schepen. In het verdrag van
Montreux uit 1936 werd de vrije doortocht van schepen door de Bosporus geregeld – in vredestijd. Dat
Turkije nu Russische schepen tijdelijk of permanent zou tegengehouden is daarom de zoveelste aanwijzing
dat de NAVO Rusland tot een oorlog probeert uit te lokken.
Russische strijdmacht naar Syrië
De Russen gaan daarom hun bommenwerpers uitrusten met lucht-luchtraketten, zodat ze zich kunnen
verdedigen tegen nieuwe aanvallen van Turkse- en andere NAVO-vliegtuigen. (1) .Britse, Iraanse en
Libanese media berichtten zondag dat Putin het bevel heeft gegeven om 150.000 soldaten naar Syrië te
sturen. Nu al zijn er drie bataljons zware houwitsers bij de militaire basis Khmeimim gestationeerd. Bij de nog
altijd belegerde steden Hama en Homs worden TOS-1 meervoudige raketwerpers tegen de moslimrebellen
ingezet.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) KOPP, (3) DEBKA
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Escalatie-NAVO-gevechtsvliegtuigen-naar-Turkije-Bosporusafgesloten-voor-Russische-schepen
Actuele map: http://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:37/centery:44/zoom:8
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Turkije lijkt de Bosporus te hebben afgesloten voor Russische marine
De afgelopen jaren zijn de handelsbetrekkingen tussen
Rusland en Turkije met sprongen vooruit gegaan.
Turkije is afhankelijk van de Russische gaslevering, maar
zo te zien belet dit ze niet om de Bosporus af te sluiten
voor de Russische zesde vloot zodat deze de Zwarte
Zee, de verbinding met thuisland Rusland, niet meer uit
of in kan.
Na het neerschieten van de Russische SU-24 door
Turkije vorige week zijn de spanningen tussen de twee
landen alleen nog maar verder opgelopen.
Poetin weigert om te praten met Erdogan zolang deze
geen excuses heeft aangeboden en gisteren liet premier
Davutoglu weten dat daar geen sprake van zal zijn omdat
Turkije hun plicht deed.
Rusland heeft afgelopen weekend een serie economische sancties afgekondigd tegen Turkije.
De Turkse export richting Rusland wordt beperkt, chartervluchten naar Turkije zijn verboden en Turkse
onderdanen kunnen niet langer zonder visum naar Rusland reizen. Daarnaast mogen touroperators geen
vakantiereizen naar Turkije meer verkopen en Turkse bedrijven zullen in Rusland met allerlei beperkingen te
maken gaan krijgen.
Het is natuurlijk niet alleen Turkije dat een economisch belang in Rusland heeft, andersom geldt dit ook.
Vorig jaar is er door Ankara ongeveer 10 miljard Dollar betaald aan Gazprom voor gasleveringen. Turkije is
voor Gazprom dan ook een belangrijke klant en goed
voor eenderde van hun omzet.
Daarnaast is Rusland voor Turkije de tweede grootste
handelspartner en het grootste importland.
Bovendien is Turkije voor een groot deel afhankelijk van
Russisch gas, iets dat ze niet in staat zullen zijn op korte
termijn te vervangen, ondanks de groteske praat van
Erdogan. Tenslotte zal het wegvallen van de
toeristenindustrie wel degelijk een fikse dreun
veroorzaken van de Turkse inkomsten.
Omdat Rusland nu de nodige sancties heeft ingesteld, is
het aan Turkije om met een antwoord te komen. Het
nogmaals neerschieten van een Russisch vliegtuig is niet zo’n aantrekkelijke optie omdat dit dit keer
waarshcijnlijk wél een directe militaire confrontatie met Rusland zou veroorzaken.
Het eigenhandig afkappen van de Russische energievoorziening is ook niet zo handig en dus blijft er
eigenlijk maar één optie open voor Turkije en dat is het afsluiten van de Bosporus voor Russische militaire
vaartuigen, waardoor de bevoorrading van de Russen in Syrië onmiddellijk in gevaar komt.
Nu moet Turkije ook met die optie heel goed uitkijken want volgens internationale verdragen moet Turkije in
tijden van vrede geen enkele belemmering opleggen aan het scheepvaartverkeer in de Bosporus.
Dit mogen ze alleen doen als ze zich in oorlog bevinden of worden bedreigd. Beiden zijn formeel op dit
moment niet van toepassing op de situatie met betrekking tot Rusland.
Er doen nu echter berichten de ronde dat de Bosporus inderdaad is afgesloten voor zeevaart.
Dit blijkt onder andere uit dat er aan weerszijden van de
Bosporus zich schepen verzamelen, maar dat in de
doorvaart zelf er geen enkel schip is te bekennen.
De bovenstaande afbeelding is gemaakt op zondag. Ook
maandag was er eenzelfde beeld te zien en voor een live
indruk van de situatie op dit moment kun je hier klikken.
Formeel is er niet bekendgemaakt dat er een blokkade
bestaat want in dat geval zal er door Turkije een geldige
reden opgegeven dienen te worden, aangezien ze anders
in overtreding zijn van de internationale verdragen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10077:turkije-lijkt-de-bosporus-tehebben-afgesloten-voor-russische-marine&catid=37:wereld&Itemid=50
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Geen Rus meer aan Turkse all-inclusive bar
door Iris Hermans / ANP
Op de G20 half november zitten ze nog naast elkaar, de verstandhouding is door de gebeurtenissen bekoeld
Jij schiet mijn gevechtsvliegtuig neer, ik leg jouw toerisme plat, moet de Russische president Vladimir Poetin
hebben gedacht. Zaterdag ondertekende hij een decreet met daarin een reeks van zware economische
sancties die direct van invloed zijn op onder andere het Turkse hotelwezen. Na de Duitsers zijn het namelijk
de Russen die het vakantieland het meest bezoeken: vorig jaar zaten in totaal bijna 4, 5 miljoen Russen aan
de baklava op locatie. De all-inclusive eetzalen en hotelbars zullen vanaf nu in elk geval stukken rustiger
zijn, want geen Rus die nog naar Turkije op vakantie mag.
WIE DE BAL KAATST
Dat in nog geen week de verstandhouding tussen twee landen en hun presidenten 180 graden kan draaien,
daar zijn Rusland/Poetin en Turkije/Erdogan het levende bewijs van. Dinsdag schoten Turkse F-16’s de
Russische Soechoj-Su-24 neer waarbij de piloot om het leven kwamen. Poetin laat deze ‘steek in de rug’
niet zomaar over zijn kant gaan. Hieronder een overzicht van de Russische sancties tegen Turkije die al
bijna een week in de lucht hingen en zaterdag officieel in werking zijn gezet, om ‘de nationale veiligheid en
die van de Russische burgers’ te bewaken.
Lees ook: Piloot: Turkije gaf ons geen waarschuwing
RUSSISCHE SANCTIES TEGEN TURKIJE
1. Een verbod of beperking van nog nader te bepalen Turkse goederen
2. Turkse bedrijven moeten hun activiteiten op Russisch grondgebied beperken
3. Russische touroperators mogen geen reizen meer naar Turkije aanbieden
4. Luchtvaartmaatschappijen mogen geen chartervluchten meer uitvoeren tussen Rusland en Turkije
5. Strengere verkeerscontroles: Turkse vrachtwagens en schepen zullen meer worden gecontroleerd aan de
grenzen en in de havens
SPECIAL PRICE VOOR TURKIJE
Vrijdag al liet Rusland weten de visumplicht voor Turkse burgers weer in te voeren per 1 januari. Deze
maatregel en de hier bovengenoemde bevelen zullen vooral de toeristenindustrie vol in het hart raken. Zo
liet het Russische reisbureau Natalie Tours al meteen weten dat alle reizen naar Turkije zouden worden
opgeschort ‘vanwege een instabiele politieke situatie.’ De Turkije-liefhebber in andere landen kan
daarentegen wel een klein vreugdedansje doen. Omdat nu heel plotseling de Russische afzetmarkt is
weggevallen, moeten hotels snel veel kamers kwijt, zo verwacht een medewerker van TurkijeReisburo.nl,
„en dat leidt tot mooie aanbiedingen.”
ERDOGAN TOCH ‘ONTDAAN’
Waar president Erdogan eerst nog zei dat Turkije geen excuses zou maken aan Rusland omdat het ‘volledig
in zijn recht stond het luchtruim te verdedigen’, was zijn toon zaterdag tijdens een tv-toespraak een stuk
milder en zei hij dat hij ‘ontdaan’ was door de gebeurtenissen. Hij hoopt dat de relatie tussen de twee landen
wordt hersteld tijdens de Klimaattop die maandag in Parijs begint. „Een confrontatie is voor niemand goed.
Net zo goed als Rusland belangrijk is voor Turkije, zijn wij dat voor Rusland.”
http://boinnk.nl/103428/voorlopig-komt-u-geen-russische-toerist-meer-tegen-inturkije/

Erdogan weigert vragen over connectie met ISIS te beantwoorden
Journalist van LifeNews ruw opzij gezet
De Turkse president Erdogan weigerde op de klimaattop in Parijs
aanhoudende vragen over Turkse steun aan de terroristengroep ISIS te
beantwoorden.
Erdogan plaatste zijn wijsvinger voor zijn lippen als gebaar om de
journalist van LifeNews het zwijgen op te leggen. Vervolgens werd deze
door een lijfwacht van Erdogan ruwweg opzijgezet.
Merk op dat de Turkse aanval op de Russische 24 bommenwerper wordt gezien als wraak voor de
vernietiging door de Russische luchtmacht olietankvrachtwagens die de ISIS-terroristen gebruiken om de
illegale brandstof naar Turkije te smokkelen.
Zoals eerder is gemeld door de Syrische minister Omran Zoubi, zou de zoon van Erdogan olie van de
terroristen ontvangen om deze vervolgens naar Turkije te smokkelen, totdat de Russische bombardementen
hier een abrupt einde aan maakten. Veel deskundigen zijn het erover eens dat de Turkse regering zijn eigen
belangen heeft in Syrië en dat ze profiteren van het bestaan van de terreurgroep DAESH (lees: ISIS).
Bron: InfoWars.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/12/erdogan-weigert-vragen-over-connectie-met-isis-tebeantwoorden/#.Vl9cQnYve9I
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Prikbord nr. 477 van Columnist: Leo J.J. Dorrestijn
De kosten van gedogen
Het wemelt in dit land van criminelen, ook binnen de overheid. Maar systematisch wordt dit etiket afgeweekt:
eerst met taakstraffen of niet-vervolging, toen met gedogen of weigeren van aangifte, vervolgens met
seponeren (geen capaciteit of politici betrokken) of met de Pikmeerarresten voor ambtenaren (onlangs weer
bevestigd), tevens met niet-strafbaar stellen (illegalen, bijstandsfraude, voedseldiefstal) of niet uitvoeren van
de rechterlijke uitspraak, en nu met het voorgestelde ontzien van wiettelers.
Kennelijk zijn de laatstgenoemden de enige categorie waar burgemeesters zelf last van hebben, want dan
moet je optreden, beleid maken, ingrijpen en verantwoording afleggen. En dat heeft (persoonlijke) nadelen,
kost geld en manuren, en levert bedreigingen op. Dan is het gemakkelijker om ook dat criminele etiket te
verwijderen zonder naar de (toekomstige) schade te kijken, ook voor de gemeente. Want de kosten van
wegkijken gaan verder dan normvervaging en stroomdiefstal: verslaafden, GGZ-begeleiding, Wajong- en
bijstandsuitkeringen, niet-bemiddelbaarheid naar werk, medische behandeling en ‘kleine’ criminaliteit.
Kortom, zachte heelmeesters…
Duitse tekorten
De illusie dat Duitsland probleemloos een miljoen gelukszoekers kan opnemen, is voor Duitsers met een
bijstandsuitkering inmiddels verbleekt. Hoewel de regering toegeeft dat de bedragen moeten worden
verhoogd, is er in 2016 geen geld voor. ‘Socialiste’ Merkel (geïnfiltreerd in de CDU) heeft getoond ver van de
realiteit af te staan en haar naïeve idealen belangrijker te vinden dan het lot van miljoenen Duitsers en van
Europa. Want ook de steden en deelstaten hebben torenhoge schulden en kijken naar Berlijn voor een
oplossing. De elites en de kerken komen (nog) niets tekort, maar de bevolking verarmt en ziet de criminaliteit
toenemen. Ook de politie heeft tekorten, gezien de terreurdreiging, de bewaking/interventie bij
opvangkampen, de beveiliging van hooggeplaatsten en de spanningen tussen bevolkingsgroepen. Dit kan
op korte termijn leiden tot ‘Zweedse’ toestanden waarbij de criminaliteit onder allochtonen en illegalen zo
sterk toeneemt, dat de rest van de bevolking zichzelf moet gaan beveiligen: met burgerwachten, wapens en
veel dank aan de socialistische dromers.
Referendum
Neen, de draai van Rutte heeft minder te maken met de groei van de PVV dan met zijn vriendjes in Brussel.
Want daar wordt een gigantisch piramidespel gespeeld, waarbij Turkije de gelukszoekers gaat opvangen
(dus elk jaar € 3 miljard ?), de Turken vrij reizen krijgen (wie zijn straks Turken), omdat de gelukszoekers
daar mogen blijven voor scholing en werk, en Turkije straks met al zijn inwoners bij de EU komt. Wat is dan
het verschil met ze meteen door te laten; dat ze straks een Turks paspoort hebben en ook Turks spreken?
Of dat ze niet meer naar het land van herkomst kunnen worden teruggestuurd? Terwijl de nieuwe
gelukszoekersinvasie binnenkort zal bestaan uit Turken die daar nu al géén scholing en werk hebben. Als dit
geen reden is voor een referendum over de EU en zijn dictators.
Turkse chantage is reeds begonnen
Kennelijk is Turkije helemaal niet van plan zijn grenzen te sluiten of gelukszoekers uit te zetten, hoogstens
naar Europa. Merkel zou tegen 400.000 extra indringers vanuit Turkije geen bezwaar hebben, maar dit is
slechts het begin als de Turkse kampen opnieuw volstromen. De vraag is of dan alleen moslims worden
‘doorgelaten’. En hoe gaat het verder met de 250.000 per jaar over de Middellandse Zee en straks de
(tien)duizenden uit Oekraïne en uit Noord-Irak? Merkel maakt de puinhoop zo groot, dat binnenkort niet
alleen het Schengen-verdrag, maar ook het vluchtelingenverdrag moet worden opgezegd door de EUlanden.

Duitse rechtbank: Merkel heeft de immigratiewet nietig verklaard
Bron / origineel: newobserveronline.com
Een Duitse rechtbank in Passau heeft een Servische mensensmokkelaar met
een zo licht mogelijk vonnis de straat weer opgestuurd. De man had een
'grote lading' immigranten in zijn auto maar werd gesnapt bij een
grenscontrole. Hij werd voor het gerecht gesleept wegens hulp bij illegale
immigratie en daar staan normaal gesproken hoge straffen op. Zijn verweer
was, dat hij precies had gedaan waar Merkel om had verzocht, en dat
deze "open deur" politiek blijkbaar de nieuwe gang van zaken was. De
rechter was het daarmee eens. De man werd tot 2 jaar voorwaardelijk
veroordeeld en kon als vrij man de rechtbank verlaten. Deze uitspraak kan
grote gevolgen hebben voor de rechtspraak omdat er nu een precedent is geschapen.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/duitse_rechtbank_merkel_heeft_de_immigratiewet_nietig_verklaard
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200 jaar geleden werd een oorlog tussen Turkije en Rusland geprofeteerd als teken van verlossing
"Als de profeet spreekt in de naam van de Heer, en het gebeurt niet en het is niet gekomen, dan is dat woord
geen woord van de Heer. De profeet heeft het moedwillig gesproken; jij zult er niet bang voor
zijn."(Deuteronomium 18:22)
De Russische president Vladimir Poetin met de Turkse
premier Recep Tayyip Erdoğan na de persconferentie bij
een bijeenkomst op hoog niveau van de Russisch-Turkse
Samenwerkingsraad, Istanbul, Turkije. (Foto: Russische
presidentiële Pers en Informatie Bureau www.kremlin.ru)
Met de escalerende spanningen tussen Rusland en
Turkije vragen velen zich af of de wereld getuige is van
een goddelijke handeling van messiaanse interventie.
Vlak voor zijn dood in 1797 liet een zeer
gerespecteerde Joodse wijze, bekend als 'de Vilna Gaon' (het genie van Vilna) aan zijn volgelingen een
profetische uitspraak na over twee specifieke gebeurtenissen die zou plaatsvinden vlak voor het verschijnen
van de Messias.
Na dit meer dan 200 jaar achter te hebben gehouden als "een goed bewaard geheim", deelde Rabbijn
Moshe Shternbuch, een achterkleinzoon van 'de Vilna Gaon', de volledige profetie publiekelijk voor het eerst
mee in 2014. De tekst van 'de Vilna Gaon'-profetie werd vermeld door Rabbi Lazer Brody, een in Amerika
geboren chassidische rabbijn en leraar uit Ashdod, Israël, in maart 2014:
"Als je hoort dat de Russen de stad van de Krim hebben ingenomen, dan moet u weten dat de tijden van
de Messias zijn begonnen, dat zijn stappen worden gehoord. En als je hoort dat de Russen de stad
Constantinopel hebben bereikt, moet u op uw Shabbat Sabbat-kleding aan doen en niet meer uitdoen,
omdat dit betekent dat de Messias op het punt staat om op elk moment te komen.
" In deze profetie noemde 'de Vilna Gaon' twee tekenen van de op handen zijnde komst van de Messias:
Rusland heeft de Krim ingenomen en Rusland zal de Turkse stad Constantinopel (nu Istanbul) binnenvallen.
De eerste profetie werd vervuld in 2014 toen Rusland het Oekraïense grondgebied de Krim overnam. De
huidige spanningen tussen Rusland en Turkije, met inbegrip van het neerschieten door Turkije van een
Russische straaljager op 24 november, zet het toneel op voor het tweede teken: een Russische invasie van
Istanbul, wat nu snel kan gaan gebeuren.
De profetie van 'de Vilna Gaon' wordt versterkt door de aanwezigheid van een soortgelijke profetie van
een Joodse wijze die bekend is als de Baal Shem Tov, de stichter van het chassidische Jodendom. Net als
'de Vilna Gaon' leefde Baal Shem Tov in de 18e eeuw.
De Kloisenberger Rebbe, een 20e-eeuwse chassidische rabbijn, herhaalde het tweede teken van 'de Vilna
Gaon' toen hij schreef: "In de naam van Baal Shem Tov, als je het Russische paard in Constantinopel ziet,
een stad in Turkije, dan moet u weten: Masjiach ( Messias) staat op het punt om te komen." Volgens de
Kloisenberger Rebbe, en in aanvulling op de Russische militaire aanwezigheid in de Turkse stad Istanbul,
voorspelde Baal Shem Tov een ander teken van de naderende komst van de Messias: "De Russen zullen
komen, en zij zullen komen samen met de zonen van Ismaël." Dat wil zeggen, wanneer de Russen hun
krachten bundelen met de geestelijke afstammelingen van Ismaël, die vandaag de dag worden
geïdentificeerd met die van islamitische afkomst, dan is dit een nieuw teken van de komst van de Messias.
Militair is Rusland al verbonden met zijn sjiitische bondgenoten in Syrië en Iran. Zoals gemeld werd in
Israël Breaking News, verbindt een 75 jaar oude profetie zich aan de ontvouwende rol van Rusland in Syrië
als Gog en Magog. Sinds eind september van dit jaar is Rusland uitgegroeid tot een centrale speler in Syrië,
waardoor velen veronderstellen dat Poetin de Gog en Magog in Rusland is.
De messiaanse alliantie tussen Rusland en de sjiitische moslims van Syrië en Iran werd versterkt door het
recente gebaar van vriendschap op het slagveld. Op 23 november gaf de Russische president Vladimir
Poetin een zeldzaam en waardevol geschenk aan de Iraanse Opperste Leider Ali Khamenei. Poetin gaf aan
Khamenei een van de vijf exemplaren van de originele handgeschreven Korans, de islamitische heilige tekst
die terug gaat naar de 7e eeuw.
[ Editor: Interessant artikel behoudens de conclusie aan het eind, wat weer een aanname in de tijdlijn is. Er
zijn andere scenario's te bedenken. Rusland zal een rol spelen maar dat hoeft niet noodzakelijk die van Gog
en Magog te zijn. Vergeet ook niet, net zoals die video over de joodse jongen die in de hemel was, dat Israël
nog eerst een valse messias krijgt. ]
Bron: War Between Turkey and Russia Prophesied as Sign of Redemption - Israel News
http://www.wimjongman.nl/nieuws/2015/oude-profetie-rusland-turkije.html
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Openbaarmaking deel 1
Enorme vrijgave van achtergehouden informatie,
Het neerhalen van een Russisch vliegtuig, de ‘hartaanval’ van de
oprichter van Russia Today (RT) in Washington DC, de
adembenemende UFO-achtige raket-test op LA, de Parijse
beschietingen en de Turkse aanval op een Russisch
gevechtsvliegtuig, zouden allemaal signalen kunnen zijn dat de
oorlog vanwege de ‘openbaarmaking’ het hoogtepunt bereikt.
Tenminste 6 verschillende insider-bronnen vertellen ons dat de
Alliantie een belangrijke overeenkomst heeft bereikt. Ze hebben uiteindelijk besloten om door te gaan met
deze openbaarmaking.
Disclosure (openbaarmaking) betreft een enorme vrijgave van achtergehouden informatie, die alles wat we
dachten te weten over de wereld, zal veranderen.
Dit kan ook een soort van officiële aankondiging zijn, in de niet al te verre toekomst, dat buitenaardse
intelligente beschavingen de aarde bezoeken.
Een korte-termijn-initiatief wordt reeds nu geïmplementeerd, terwijl over de initiatieven van de langere termijn
betreffende de hoeveelheid die ons verteld gaat worden en wanneer, nog steeds wordt onderhandeld.
Alle vijf ongewone en gewelddadige gebeurtenissen hebben zich voorgedaan NADAT de meerderheid van
onze insiders deze nieuwe informatie heeft gelekt naar ons, onafhankelijk van elkaar.
DE ‘OUDE’ WERELD ORDE WIL NIET DAT DIT GEBEURT
Alleen de oude wereld orde, de ‘Cabal’, is tegen deze openbaarmaking. En, zoals gewoonlijk, gebruiken ze
terrorisme in een poging dit tegen te houden – tegen Rusland en Frankrijk.
Deze aanvallen kunnen zijn bedoeld om de alliantie-landen te intimideren en angst te creëren, zodat ze
hopelijk hun beslissing heroverwegen om het grote geheim vrij te geven.
Ongeacht de geheime en dodelijke oorlog die nu wordt uitgevochten, kunnen de komende weken en
maanden eindelijk een aantal zeer boeiende veranderingen opleveren.
Er gebeuren zoveel dingen tegelijkertijd dat we het belangrijk vinden om alles samen te vatten wat we
weten, in één onderzoek.
[Houd rekening met het volgende: U kunt fragmenten van dit artikel op uw website of sociale media plaatsen,
maar gelieve terug te koppelen aan uw lezers dat er aan het originele artikel updates zullen worden
toegevoegd.]
[UPDATE: Drie uur na de publicatie van dit artikel, werden we geraakt door een enorme piek zodat de site
crashte voor ongeveer zeven uur. De server vertelde ons dat het leek op een DDoS-aanval hack.]
Klik eventueel hier om ‘Terrifying Global Events’ te lezen van 8/24 (Engels)
ONS HART GAAT UIT NAAR DE SLACHTOFFERS VAN DEZE TRAGEDIES
Zoals iedereen, waren we geschokt en bedroefd door het neerhalen van het Russische vliegtuig en de
Parijse schietpartijen.
En wat in hemelsnaam is Turkije, een bondgenoot van de VS, aan het
doen met het neerschieten van een Russisch gevechtsvliegtuig dat ISIS
bombardeert, is het niet ieders terroristische aartsvijand?
Tot het moment dat dit allemaal begon, was het een paar maanden stil
– in die zin dat negatieve massale incidenten niet onze collectieve
aandacht domineerden.
We hadden twee grote delen met data klaar staan om te verspreiden,
maar hielden ze achter nadat het duidelijk was dat het kritieke moment
nog niet was aangebroken. Ook was het weliswaar noodzakelijk om wat
tijd te nemen, door te ademen en ons te herpakken in onze
vastberadenheid om deze strijd voort te kunnen zetten.
Gegeven het feit wat we nu zien in het nieuws en wat we horen van
insiders, is de tijd van verandering waar we op anticiperen NU
aangebroken. 25/11: Rusland bombardeert Syrische rebellen nabij het
neergehaalde Russische vliegtuig (ENG)
Het incident was een van de meest ernstige, openlijk erkende botsingen
sinds een halve eeuw tussen Rusland en een NAVO-lidstaat.
INSIDE INFORMATIE IS ONDERDEEL VAN HET VERHAAL
Als dit nieuw voor je is en je vraagt jezelf af ‘welke insiders’ of zelfs iets minder beleefd, onze contacten met
meerdere klokkenluiders is gemakkelijk te bewijzen. (met video)
Ik (David) woonde het Disclosure Project bij in 2001, met 39 insiders. Ik verschijn in de SIRIUS speelfilm die
ook naar deze procedure verwijst.
Ik werkte nauw samen met Project Camelot, een groep die video’s van vele klokkenluiders heeft vrijgegeven,
gedurende hun eerste vier jaar – en ik ontmoette veel van hun insiders.
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Je kunt me zien in deel 2 van de Pete Peterson Camelot video. Pete is een zeer betrouwbare en vertrouwde
bron sinds we deze opname deden zes jaar geleden. Ik werd ook op het podium geroepen met NASAastronaut Dr. Brian O ‘Leary en ruimtevaartprogramma-insider Henry Deacon halverwege deze video, die is
opgenomen in Zürich. Nu is er een hele show op het Gaia-netwerk waar ik een interview houd met de
ruimte-programma insider Corey Goode, getiteld Cosmic Disclosure.
Cosmic Disclosure heeft alle voorgaande kijkcijfers van Gaia (voorheen GaiamTV) verslagen en het heeft nu
een kijkercijferaantal dat vergelijkbaar is met dat van CNN.
We hebben voor vele jaren inside-informatie gelekt via mijn blog, David’s blog, en creëerden controversiële
artikelen voor blijkbaar 100.000 unieke lezers per artikel.
Waar het mogelijk is hebben we het lastige werk gedaan om bewijsbare informatie te vinden die aansloot bij
de verklaringen van de insiders, dus je hoeft niet op ons woord af te gaan.
Ofschoon het proces heel pijnlijk langzaam ging, de informatie-oorlog die we hier hebben gedocumenteerd,
werd telkens in toenemende mate duidelijker.
Er zijn talloze nieuwsberichten die iedere week verschijnen om de geheime oorlog die woedt achter de
schermen, te onthullen – op mondiaal niveau. De waarheid is echt vreemder en fascinerender dan fictie, en
je wordt deel van de oplossing door hierover te leren.
Dit onderzoek zal een ‘lange tijd lezen’ zijn, maar het zal zeker niet saai zijn. Het is een boeiend artikel met
gegevens die we nooit eerder hebben samengevat.
Dus stop met hetgeen je aan het doen bent, riemen vast en bereid je voor op een wilde rit.
ZE HEBBEN EEN GROTERE KLAP NODIG OM HETZELFDE RESULTAAT TE VERKRIJGEN
Foto’s en video’s van smeulende puin, dode lichamen, geweerschoten, gillende slachtoffers en gewonden
achtervolgen onze dromen gebeurtenissen als deze.
Het is al te gemakkelijk om onze handen in de lucht te gooien het gevoel dat het enige wat we kunnen is
ofwel treuren over de verliezen of onszelf gewoon verdoven en de pijn te negeren.
Deze gebeurtenissen moeten groter en erger worden mettertijd om massaal effect te bereiken, zoals angst
en terreur – hetgeen precies is wat de daders willen.
Dat is waarom dit type misdaad ‘terrorisme’ wordt genoemd.
Als de daders hierdoor een totale oorlog kunnen triggeren –of op z’n minst een ‘stukje bij beetje’ derde
wereldoorlog‘, zoals een van de onderstaande links weet te
melden, dan krijgen ze wat ze hebben willen.
ALS WE DE WAARHEID NEGEREN, KEREN WE ONZE
RUG NAAR DE TOEKOMSTIGE SLACHTOFFERS
Top media krantenkoppen hebben een korte
aandachtsspanne en richten zich alleen op een belangrijke
gebeurtenis in de tijd. Een nieuwe oorlog of massamoord
dient als een uitstekende afleiding.
Deze rampen zijn schokkende ‘wakkermakers’ dat we op
dit moment onze doelen nog niet hebben bereikt,
betreffende een vredige, harmonieuze toekomst.
We kunnen niet langs de kant blijven staan, niets doen en
wachten op de volgende catastrofe terwijl er onschuldige
mensen sterven onder de handen van deze criminelen.
Het is gemakkelijk genoeg om weer terug ‘in slaap te gaan’
na gebeurtenissen als deze – om opnieuw getriggerd te
worden in onze angst wanneer de volgende grote nieuwsstory voorbij trekt.
Door de waarheid te onthullen kunnen we werken aan een
oplossing die de aarde zal bevrijden van terrorisme, voor
eens en voor altijd. Of we het ons realiseren of niet, door
het leren kennen en het delen van de waarheid helpen we de Alliantie die hard aan het werk is om de daders
van deze aanvallen te verslaan.
We zullen nieuwe gedetailleerde informatie delen over deze enorme grote internationale Alliantie in deze
rapportage en we zullen de insider informatie ondersteunen met bewijsbare feiten.
Het spel is zo dodelijk, en de schurken zo meedogenloos, dat bijna elke Alliantie-beweging moet worden
verpakt in een mantel van geheimhouding.
WIE ZIJN DE TERRORISTEN?
Als we eenmaal zijn ontwaakt voor de waarheid over wat er gaande is in onze wereld, zul je nooit meer
massale terroristische gebeurtenissen zien zoals deze, danwel op dezelfde manier.
Ofschoon er wel echte Moslim-extremisten werkzaam zijn in een groep als ISIS, is de grotere vraag wie ze
financiert, en met welk doel.
Er is een grote overvloed aan bewijzen om te kunnen suggereren dat groepen als ISIS proxy-legers zijn die
worden gebruikt door de ‘Powers that were’ (macht die eens was) om hun politieke doelen te bereiken.
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GEHEIME REGERING SYNDICATEN
Wie zijn de Powers that were?
Je kunt ze noemen hoe je ze wilt noemen. Ze zijn de geheime regering-bendes die de westerse wereld
hebben gedomineerd achter de schermen.
Het is schokkend om te ontdekken dat ze in het geheim beide kanten van elke grote oorlog in de 20e eeuw
in eigendom hadden en onder hun controle hadden, zoals we hebben geopenbaard in Financial Tyranny.
Dit is geen internet ‘complot-theorie.’ De gegevens zijn omvangrijk en onweerlegbaar. Hitler was slechts het
meest doortrapte gezicht van de hydra.
Getuigenissen zijn aangewend als bewijs in een rechtszaak, en ontelbare getuigen zijn inmiddels naar voren
gestapt om deze vervloekte bewijzen te presenteren.
Deze misdaad-syndicaten hebben ons geleerd om de klokkenluiders en journalisten die de waarheid
vertellen aan te vallen, belachelijk te maken en te besmeuren.
Dit wordt tot een emotioneel afdekkings-mechanisme – in het bijzonder voor de oudere generaties die
opgegroeid zijn in een wereld van ‘opgeschoonde’ (gecensureerde) zakelijke media.
Het helpt ons te voorkomen dat we te maken krijgen met het schokkende verraad van het vinden van “de
man in de slaapkamer”, van degene die we hebben gesteund en hebben liefgehad – en in dit geval degenen
waar we voor gestemd hebben.
Alle insiders waar we direct mee hebben gesproken, wisten uit de eerste
hand het feit te melden dat deze geheime regering-syndicaten bestaan.
We hebben vele voorbeelden gedocumenteerd die later bewezen
hebben correct te zijn – en ze verschenen als grote krantenkoppen.
Deze bendes hebben ongelooflijke middelen aangewend om de
waarheid belachelijk te maken en te begraven – allemaal in de hoop
jouw mening telkens te bepalen.
ER IS EEN VEEL GROTER VERHAAL GAANDE
Achter veel van de grote krantenkoppen die we zien gaat een veel groter
verhaal schuil dan we ons realiseren.
Volgens de vele insiders zal het echte verhaal snel aan het publiek
worden onthuld op een schitterende, belangrijke manier. Het zal snel het grootste massa-ontwaken creëren
dat ooit in de voor ons bekende geschiedenis heeft plaatsgevonden. Deze syndicaten houden technologie
achter die vrije energie omvatten, anti-zwaartekracht, portal reizen en materializers- en hulpmiddelen die de
aarde kunnen herstellen.
We zijn ook in het donker gehouden over de wijdverspreide aanwezigheid van intelligente beschavingen op
en rond de aarde, die teruggaan tot honderden miljoenen jaren. We worden genoeg aangemoedigd met wat
we nu horen, om het allemaal naar buiten te brengen tijdens dit onderzoek.
In alle eerlijkheid, ik raak meer opgewonden bij het laatste nieuws dan ik ooit was op een ander punt in dit
avontuur. Ik kan niet wachten om te zien hoe dit allemaal gaat uitwerken.
Wanneer het hek eenmaal van de dam is – en het is overduidelijk dat dit vroeg of laat gaat gebeuren – zal
het uiteindelijk vele jaren van onvermoeibare inspanningen rechtvaardigen, in het licht van de
doodsbedreigingen en intimidatie.
WORDT “ISIS” IN WERKELIJKHEID GEFINANCIERD EN GECONTROLEERD DOOR HET WESTEN?
Voor de niet-ingewijden is het idee dat ISIS een westerse operatie is, die gefinancierd wordt door de ‘te groot
om te falen’-banken, zo verraderlijk en gestoord dat het onmogelijk is om dat te overwegen.
Desalniettemin, laten we nu verder ingaan op de eerste links die we deelden op 24 augustus
‘Angstaanjagende wereldwijde gebeurtenissen’. (zie hieronder)

Na het exploderen van het Russische vliegtuig en de massale beschietingen in Parijs heeft de vraag ‘wie en
wat is ISIS’ een grotere urgentie gekregen.
Onze eerste link van de New York Times onthult dat de overheden van Irak en Iran, op de hoogste niveaus,
het feit overwegen dat ISIS een huurlingenleger is van het westen.
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Waarom deze aankondiging deels zo belangrijk is, is het simpele feit dat een instituut als de New York
Times hier überhaupt melding van maakt.
Ze zaaien een nieuwe gedachte bij het grote publiek, met behulp van de ‘plausibele ontkenning’ dat het
slechts een complottheorie is binnen de overheden van Irak en Iran.
Over welke inlichtingen beschikken Irak en Iran die leiden tot de overtuiging dat ISIS een creatie is van het
westen?
21 september 2014: New York Times: Are ISIS and CIA United?
BAGHDAD — De VS hebben een escalerende campagne uitgevoerd met dodelijke luchtaanvallen tegen de
extremisten van de Islamitische Staat voor langer dan een maand.
Maar dat lijkt weinig te hebben gedaan om de complottheorieën in te dammen die nog steeds circuleren in
de straten van Bagdad tot aan de hoogste niveaus van de Iraakse regering, dat de CIA in het geheim achter
dezelfde extremisten zit die ze nu aanvallen.
We weten wie Daesh heeft gecreëerd”, zei Bahaa al-Araji, een vice-premier, met behulp van een Arabische
afkorting voor de Islamitische Staat op zaterdag bij een demonstratie, bijeengeroepen door de sjiitische
geestelijke Moktada al-Sadr om te waarschuwen tegen de mogelijke inzet van Amerikaanse grondtroepen.
Mr. Sadr heeft openlijk de CIA beschuldigd van het creëren van de Islamitische Staat in een toespraak van
afgelopen week.
Interviews suggereerden dat de meesten onder de duizenden mensen tijdens de demonstratie, inclusief
tientallen leden van het parlement, dezelfde theorie onderschrijven.
(Mr. Sadr schijnt nauwe banden te hebben met Iran, en deze theorie is daar eveneens populair…)
Omar al-Jabouri, 31 jaar, een Soennistische Moslim uit een overwegend dominerende Shiïtische buurt van
Baghdad, die de demonstratie bijwoonde, zei:
“Het is voor iedereen duidelijk dat de Islamitische Staat een creatie is van de VS en Israël.”
KLOKKENLUIDER EVERETT STERN ONTMASKERT ISIS ALS ZIJNDE GEFINANCIERD DOOR HSBC
EN JP MORGAN
In deze videoclip van twee minuten, die uit de tweede link is gehaald in het artikel “Terrifying Global Events,”
maken we kennis met de enorm weinig gerapporteerde HSBC klokkenluider Everett Stern.
Als een insider die nu naar voren komt, deelt Stern in vertrouwen een van de vele voorbeelden waaruit blijkt
dat mega-banken zoals HSBC en JP Morgan ISIS financieren.
9/24: Terrorisme wordt gefinancierd door HSBC en JP Morgan
http://xrepublic.tv/node/10563 [Dit verdween na de publicatie van het artikel van 24 augustus]
http://investmentwatchblog.com/terrorism-financed-by-hsbc-and-jp-morgan/ [Actieve link]
STERN’S WEBSITE GAAT NOG MEER IN OP DETAILS
Een van de meest provocerende stukken op de site van Stern is een brief die hij bij de Federal Reserve
heeft ingediend, waaruit de omvang van de misdaden blijkt waarvan hij getuigt als werknemer van HSBC.
Deze brief is extreem rijk aan details. Gezien de enorme omvang van ons onderzoek, zullen we slechts
voldoende hiervan delen om je op weg te helpen, inclusief één specifiek voorbeeld:
Everett Stern’s inlichtingen rapport: Brief aan de Federal Reserve van de HSBC Bank (de hele brief is in het
ENGELS, een samenvatting hieronder in het NL, red.)
Als HSBC klokkenluider, heb ik flagrante en systematische schendingen van de Amerikaanse Anti-Money
Laundering wetten waargenomen en een 2010 Cease and Desist Order in 2010 – overtredingen die volgens
mij doorgaan tot op de dag van vandaag. Dit illegale gedrag resulteerde in schaamteloze deelname van
HSBC in, en het mogelijk maken van drugshandel, terroristische activiteiten en het doorsluizen van geld naar
gesanctioneerde regimes in het buitenland.
Stern rapporteerde zijn bevindingen aan zijn superieuren van de HSBC en werd op gezette tijden
genegeerd, beschimpt, bespot en uiteindelijk gedwongen te vertrekken.
Stern heeft deze informatie ook gerapporteerd aan de CIA en de FBI.
Hoewel HSBC vijf Schikkingsovereenkomsten met vijf verschillende Amerikaanse overheidsinstanties heeft
getroffen op 11 december 2012, op grond waarvan HSBC overeen kwam om $ 1.920.000.000 aan boetes en
straffen te betalen, wordt in die Schikkingsovereenkomsten niet het door Stern gerapporteerde specifieke
illegale gedrag vrijgegeven in die rapporten, en deze hebben betrekking op het algemene illegale gedrag dat
voorafgaand aan het werk van Stern bij HSBC heeft plaatsgevonden ….
In juni 2011, ontdekt de Midden-Oosten specialist Stern dat een aantal van de voormalige HSBC
incasseerders, die werden aangewezen als AML nalevings-officieren, transacties goedkeurden die naar
fondsen gingen in de Gaza-strook. Hij deed dat door een email te zenden met de titel ‘Compliance-error’
(toestemmingsfout) aan Jeff Kraft en Luis Viteri (als bijlage 4).
Vervolgens trok Jeff Kraft Stern een vergaderzaal in en dreigde hem te ontslaan.
Kraft zei, “Weet je wat er zou gebeuren als de regering achter deze verstuurde mail zou komen? Ze zouden
ons sluiten. Begrijp je verdorie niet dat we onder een dwangsom staan en u zet in dat schrijven dat we een
compliance fout maken? Gary Peterson zou je binnen twee minuten ontslaan als hij hier weet van zou
hebben.” Toen Stern de hele situatie trachtte uit te leggen aan Kraft, zei Kraft: ‘Hamas is geen terroristische
organisatie – ze zijn gekozen om te regeren.”
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BLOOMBERG DEKT 1.92 MILJARD-DOLLAR BOETE
Voor het geval dat men zegt dat Stern “rook blaast” en “de dingen verzint,” is hier een Bloomberg artikel over
de 1.92 miljard-dollar boete die HSBC voor de kiezen kreeg.
En dan dit – HSBC geeft toe dat ze organisaties financieren in Iran, Libië, Sudan, Burma, Cuba en Mexico
als onderdeel van hun overeenkomst.
Dit is geheel in strijd met de onderhandelen-met-de-vijand-wet, en met de voorwaarde dat het geld van
terroristische groeperingen wordt geacht te worden geblokkeerd door economische sancties.
De boete van 1.9 miljard dollar is nog maar een kleine fractie van de 670 miljard van niet gecontroleerde
bankoverschrijvingen en 9.4 miljard voor het witwassen van geld uit Mexico, dat werd aangetroffen in dit
onderzoek.
7/3/13: HSBC Rechter bekrachtigt 1.9 miljard drugsgeld/witwassen akkoord.
HSBC Holdings sluit een overeenkomst van $1.9 miljard met de VS om kosten die nodig zijn voor de LatijnsAmerikaanse drugskartels om miljarden dollars wit te wassen wat was goedgekeurd door een federale
rechter, op te lossen.
VS District rechter John Gleeson in Brooklyn, New York, ondertekende gisteren een opgeschortestrafvervolging overeenkomst, een cruciaal onderdeel van de schikking van de in Londen gevestigde bank.
Gleeson zei in zijn orde dat hij “toezichthoudende bevoegdheid” uitoefende over de deal, hoewel de bank en
de overheid stelden dat hij niet de bevoegdheid had om het goed te keuren of te weigeren…
HSBC werd beschuldigd van het niet controleren van meer dan $ 670 miljard aan bankoverschrijvingen en
meer dan $9.4 miljard aan aankopen van de Amerikaanse munt van HSBC Mexico, waardoor het witwassen
van geld werd toegestaan, aldus de officieren van justitie.
De bank heeft daarmee ook de Amerikaanse economische sancties geschonden tegen Iran, Libië, Sudan,
Birma en Cuba, volgens een aanklacht in deze zaak.
Burgerlijke sancties
De bank, Europa’s grootste, stemde in met het betalen van $1.25 miljard verlies en $ 665 miljoen aan
burgerlijke sancties in deze overeenkomst, zo kondigden de officieren van justitie aan in december.
Tijdens een hoorzitting in dezelfde maand, vertelde Gleeson de aanklagers dat er sprake was van “openbare
kritiek” op de overeenkomst, waarmee de bank en het beheer verdere strafrechtelijke procedures over de
kosten wist te voorkomen.
Gleeson zei dat hij toezicht zal houden op de uitvoering van de overeenkomst, waarin de bank heeft
toegestemd hun strafrechtelijke vervolging niet te betwisten, betreffende het niet uitvoeren van een effectief
anti-witwasprogramma, niet de nodige zorgvuldigheid te hebben betracht, en het overtreden van de ‘Trading
with the Enemy-Act’ en de International Emergency Economic Powers Act.
NEWSMAX GAAT IN OP DE ONVERHOLEN DETAILS
Uiteraard is “openbare kritiek” een vrij algemene term. Er is zo veel informatie online deze dagen dat een
verhaal als dit gemakkelijk kan worden begraven – en dat gebeurde ook.
Dit is wat klokkenluider Everett Stern te zeggen had over deze 1.9 miljard dollar-veroordeling dat de HSBC
moest betalen in een interview met Newsmax:
HSBC Klokkenluider: Banken financieren terrorisme
HSBC Bank klokkenluider Everett Stern, CEO van ‘Tactical Rabbit’, zegt dat banken zoals HSBC niet alleen
weten, maar ook hebben toegegeven dat ze zaken doen met bedrijven die terroristen financieren.
“HSBC is onderdeel van de DPA en JP Morgan en Citibank. Ze hebben allemaal deze dingen toegegeven,”
zei Stern tegen Ed Berliner bij ‘Midpoint’ op Newsmax-TV woensdag.
“Om de een of andere reden doen de mainstream media geen verslag hiervan, en het Amerikaanse publiek
begrijpt niet dat deze banken letterlijk de volgende 9/11 financieren” verklaarde hij.
Stern onthulde een witwas-operatie bij HSBC in 2011, toen hij ontdekte dat de bank toegang gaf aan de
terroristische groepering Hezbollah tot miljoenen dollars.
“Wat ik ontdekte was criminele manipulatie bij de eindcontrole”.
“Er gingen honderden miljoenen dollars naar Caribe Supermarkten in Gambia en die zijn eigendom van de
Tajideen Brothers, en dat zijn de financiers van Hezbollah”, legde hij uit.
“En dat geld werd witgewassen via de VS en daarna teruggezonden naar Libanon” zei hij.
“Het financierde Hezbollah, en dit is wat er gaande was bij de HSBC bank”, vertelde de CEO van Tactical
Rabbit.
Het ministerie van Justitie legde een boete op van $2 miljard, “wat vijf weken winst voor hen betekent, en dat
was het” voegde hij eraan toe.
Ook al wordt witwassen algemeen als witte boorden-criminaliteit gezien, “deze mensen hebben het bloed
van Amerikaanse soldaten aan hun handen”.
THE HUFFINGTON POST DEED VERSLAG VAN EEN RECENTER VOORBEELD
HSBC zou gezegd hebben “We zullen het nooit meer doen” na het betalen van hun vijf weken boete, maar
hier ging het niet om.
Een jaar later werd HSBC opnieuw beboet voor het schaamteloos financieren van terrorisme. Dit was direct
te toe te schrijven aan de moedige inspanningen van Everett Stern om de waarheid te verspreiden.
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Dit verhaal haalde zelfs the Huffington Post, en bewijst daarmee dat dit geen “Internet complottheorie” is.
Rechter John Gleeson was blijkbaar niet in staat om HSBC met succes te volgen na zijn 1.9 miljard vonnis
dat tegen hen is uitgesproken en wat zij betaalden volgens de overeenkomst.
Everett Stern is het voorbeeld van iemand die het juiste deed. Hij ontdekte dat HSBC honderden miljoenen
dollars overboekte naar fondsen van diverse terroristische organisaties, en hij rapporteerde dat.
Let op hoe HSBC tracht de credits te krijgen hiervoor, door te zeggen dat deze informatie vrijwillig was
gerapporteerd, terwijl dit in feite alleen te danken is aan Stern, een Snowden-achtige klokkenluider, dat het
werd vrijgegeven.
12/18/13: HSBC krijgt kleine boete voor het financieren
van terroristen
Een grote bank in de VS heeft toegestemd in een
overeenkomst voor het verstrekken van fondsen ten
gunste van financiers voor de opstandige Hezbollah
beweging, heeft het ministerie van Financiën dinsdag
bekend gemaakt.
Concluderend dat de acties van HSBC “niet het gevolg
was van opzet of roekeloos gedrag,” accepteerde de
Office of Foreign Assets Control een schikking van de
bank ter hoogte van $ 32.400.
Het ministerie van Financiën gaf aan, net als HSBC in
een verklaring aan Huffington Post, dat de schendingen vrijwillig waren gemeld.
Everett Stern, een voormalig HSBC functionaris die klaagde bij zijn meerderen over de Hezbollahgerelateerde transacties, vertelde Huffington Post dat hij door vreugde overweldigd en depressief was
tegelijkertijd.
“Dat zijn mijn transacties, ik rapporteerde ze,” zei hij, tevreden over het feit dat de regering actie ondernam.
Maar, voegde hij toe, “Waar ik kwaad over was, dat waren een handvol van die transacties, en ik zag
honderden miljoenen dollars die werden overgemaakt”.
Stern zei te hopen dat de handhavingsacties van de overheid tegen HSBC niet tot een einde komt met de
laatste schikking.
“Ze geven toe dat ze terrorisme financieren en ze krijgen een boete van $32,000. Als ik zoiets zou doen krijg
ik levenslang”, zei hij.
HSBC’s boete is minder dan de $40,165.07 uit de schikkingsovereenkomst en die de bank heeft
overgeboekt tussen december 2010 en april 2011 ten behoeve van de ontwikkeling van een bedrijf waarvan
het ministerie van Financiën zegt dat de bank dient als een dekmantel voor een aantal van de grootste
financiers van Hezbollah in Afrika.
En de bewering van de waakhond van de regering dat HSBC geen “soortgelijke duidelijke schendingen”
heeft gepleegd in de afgelopen vijf jaar doet waarschijnlijk een aantal wenkbrauwen fronsen.
In december 2012 heeft de bank toegestemd in het betalen van de $1.9 miljard-schikking voor het
verstrekken van geld, volgens een rapportage van de Senaat in 2012, waarmee drugs kartels werden
geholpen en een Saudische bank die de CIA linkte aan Al Qaida.
Een enorm aantal verdachte bankiers-doden
Wat je zojuist las, is datgene waar slechts één klokkenluider toe in staat was om het bloot te leggen, – in een
diversiteit aan ‘te groot om te falen‘-banken en financiële instituten.
Er is een enorm grote hoeveelheid aan gewelddadige sterfgevallen in de bankensector en de financiële
industrie in de afgelopen drie jaar, overlappend met het post-Snowden tijdperk.
Gegeven het feit dat de meeste van deze ‘zelfmoorden’ verdacht zijn, dit kan een grote terreur operatie zijn,
gericht tegen elke potentiële klokkenluider bij de banken zelf.
Een lijst van 75 verschillende verdachte bankiers-doden in de afgelopen jaren is gepubliceerd op de
‘Geheimen van de Fed‘-site.
Tenminste 36 daarvan gebeurden alleen al in 2014. Zoekopdrachten op het internet laten zien dat deze
lijsten op grote schaal zijn verspreid door diverse complotanalyse-sites.
Elke link in de ‘Secrets of the Fed’ lijst verwijst naar een blog van “Michael Tyler”, die helaas zowel
complottheorie-informatie als racistische inhoud plaatst.
Wanneer Michael Tyler inderdaad een bestaande meneer is, is het zeker geen goed idee om racistische
inhoud te combineren met een serieus onderzoek als dit, op dezelfde site.
Dit is één van de tactieken die de Cabal gebruikt om informatie in diskrediet te brengen. Aan de andere kant
heeft deze site de grootste uitgesplitste lijst die we online hebben gevonden van bewezen zelfmoorden van
bankiers.
Hier staat Tyler’s laatste lijst van 66 zelfmoorden van 2013 tot juni 2015. In tegenstelling tot de ‘Secrets of
the Fed’ lijst, verwijzen deze (onderstaande) links naar andere sites dan naar die van Tyler.
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GEËNSCENEERDE ZELFMOORDEN IS GEMEENSCHAPPELIJKE TACTIEK VAN DE CABAL
Om de geheimen te begrijpen achter de lijst die je zo gaat lezen, is enige extra informatie noodzakelijk.
Het wordt beschouwd als “algemeen bekend” onder de insiders die ik heb gesproken, dat de Cabal
klokkenluiders vermoordt door deze op zelfmoord te laten lijken.
Deze jobs worden doorgaans gedaan door een vijfkoppig team van betaalde huurlingen, zogeheten ‘Wet
workers’. De totale kosten voor een job als deze bedragen over het algemeen 5 miljoen dollar.
Het zou zo zijn dat de leider, die het smerigste werk doet, 2 miljoen krijgt, en de andere vier die de uitkijk
doen en ondersteunen, krijgen 750.000.
Traditioneel wordt het geld contant uitbetaald, zodat er geen herleidbare transacties zijn die later ontdekt
kunnen worden in het onderzoek.
UPDATE: Insiders hebben ons onlangs verteld dat deze teams nu alleen nog betalingen accepteren in goud.
Contant is niet meer oké. Die 5 miljoen is correct.
Een “goede wet worker” heeft psychopathische persoonlijkheidskenmerken die maken dat er geen
angstgevoelens zijn of stress als ze deze jobs uitvoeren.
Ze worden steevast bestookt met informatie die ze ervan overtuigt dat hun ‘target’ een afgrijselijke persoon
is, en dat ze iedereen een plezier doen door hem uit de weg te ruimen.
Veel van deze ‘werkers’ worden zelf uiteindelijk vermoord om het zwijgen te verzekeren. De ‘Bourne Identityfilms zijn extreem accuraat in dit geval – alsook andere.
DE METHODEN VERSCHILLEN
In sommige gevallen, zoals een auto die van de weg raakt, ziet het ‘doel’ zelf nooit zijn moordenaars. In
andere gevallen lopen de moordenaars recht op hun doel af.
Wat ze dan doen is veel geavanceerder dan “the old gun-in-the-pizza truc.”
Als deze drie mannen opduiken (de andere twee staan op de uitkijk) wordt het heel snel duidelijk voor het
‘doel’ dat hij of zij geen keus meer heeft.
Het doel wordt meestal aangesproken op een rustige, relaxte manier, zelfs met een oprecht excuus waarbij
ze de kans wordt gegeven om hun lot te aanvaarden.
Het ‘doel’ krijgt te verstaan dat, wanneer ze niet hun eigen afscheidsbrief schrijven, iedereen die ze kennen
en waar ze van houden op wrede wijze gemarteld en vermoord zal worden.
In veel gevallen wordt ze een niet te traceren kalmerend middel gegeven dat ze eerst bewusteloos maakt,
zodat ze zich niet bewust zijn van wat er daarna met hen gebeurt.
Dit zorgt er ook voor dat er geen lawaai is als de ‘job’ wordt uitgevoerd in een openbaar gebied of in een
druk woongebied zoals een appartementsgebouw.
Deze uitvoerders worden ook getraind om creatief te zijn en ze gebruiken verschillende methoden, zodat
hun ‘jobs’ geen handtekeningen achterlaten, zoals we zien bij seriemoordenaars.
Daarnaast kunnen alle auto’s sinds 2006 worden gehackt en kunnen ze op afstand worden bestuurd, dankzij
een geheime wet, en dat maakt het gemakkelijker om iemand koud te maken.
EEN CHRONOLOGISCHE LIJST VAN DE 44 VERDACHTE BANKIERS-DODEN IN 2014 ALLEEN
Teneinde de ‘doden’ te eren, zijn we door de lijst gegaan en hebben we gezocht naar kwalitatieve links met
verhalen over elk verlies, en we hebben deze in chronologische volgorde gezet.
Andere lijsten van verdachte bankiers-doden bevatten namen die niet op de lijst van Tyler stonden, en die
namen hebben we hier ook tussen gezet.
Hoewel er 17 verdachte doden stonden op Tyler’s lijst van 2013, begon de grootste stijging van deze
gebeurtenissen in december 2013, nadat Edward Snowden de wereld heeft doen veranderen.
We beginnen in december 2013 en gaan door tot eind 2014, hoewel er veel meer verdachte doden zijn,
zowel voor als na dit ene jaar.
Sommige van deze zijn ongetwijfeld echte zelfmoorden of ongelukken en geen geënsceneerde moorden,
maar de enorme omvang van ongewone incidenten in een jaar is reden voor bezorgdheid.
DECEMBER 2013
12/7/13: Joseph Ambrosio, 34, JP Morgan Financial Analyst, died suddenly from ACUTE RESPIRATORY
SYNDROME – LINK 1, LINK 2
12/14/13: Benjamin Idim, 25, Nigerian, Diamond Bank executive, died in CAR CRASH with N2 million cash,
only N800K recovered – LINK
12/15/13: Jason Alan Salais, 34, Information Technology specialist at JPMorgan, FOUND DEAD outside a
Walgreens pharmacy – LINK
12/23/13: Susan Hewitt, 49, former Deutsche Bank executive, found FACE DOWN IN STREAM near her
house during flood – LINK
12/23/13: Robert Wilson, 87, hedge fund founder, philanthropist, net worth 800M in 2000, JUMPED from
16th floor, ruled suicide – LINK
JANUARY 2014
1/11/14: David Bird, 55, long-time reporter for the Wall Street Journal working at the Dow Jones news room,
FOUND IN RIVER 14 mo later – LINK
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1/19-28/14: Tim Dickenson, Director of Communications for Swiss Re, ties to JP Morgan, company
COVERED UP time and cause of death – LINK
1/26/14: William ‘Bill’ Broeksmit, 58, former senior risk manager at Deutsche Bank, HUNG/ POSSIBLE
SUICIDE – LINK
1/28/14: Gabriel Magee, 39, JP Morgan employee, dead after allegedly JUMPING from the rooftop of JP
Morgan HQ in Europe – LINK
1/31/14: Mike Dueker, 50, Chief economist at Russell Investments and a former Federal Reserve bank
economist, SUICIDE – LINK
FEBRUARY 2014
2/3/14: Ryan Henry Crane, 37, Executive at JP Morgan, SUDDEN DEATH, cause unknown – LINK
2/4/14: John Ruiz, Morgan Stanley Municipal Debt Analyst, died suddenly, NO CAUSE GIVEN – LINK
2/7/14: Richard Talley, Former Chicago banker, founder and CEO of American Title Services, SHOT
HIMSELF 7-8 times with NAIL GUN – LINK
2/18/14: Li Junjie, JP Morgan, Alleged SUICIDE after jumping from the JP Morgan HQ in Hong Kong – LINK
1,LINK 2
2/19/14: James Stuart Jr., Former National Bank of Commerce CEO, FOUND DEAD – LINK
2/28/14: Autumn Radtke, formerly w/JP Morgan, CEO of a Bitcoin exchange firm [competing with the Fed],
“Suspected SUICIDE” – LINK 1, LINK 2
MARCH 2014
3/11/14: Mohamed Hamwi, 48, Syrian, System Analyst at Trepp, a financial data and analytics firm, SHOT –
LINK
3/12/14: Edmund Reilly, 47, trader at Midtown’s Vertical Group, JUMPED in front of a speeding Long Island
Rail Road commuter train – LINK
3/12/14: Kenneth Bellando, 28, former JP Morgan, involved in London Whale scandal, family of bankers,
alleged SUICIDE jump – LINK
3/24/14: Joseph Giampapa, JP Morgan lawyer, CYCLIST HIT BY MINIVAN – LINK 1, LINK 2
3/24/14: London coroners open formal investigation into rash of banker suicide deaths – LINK
APRIL 2014
4/3/14: Amir Kess, 52, Israeli co-founder and managing director Markstone Capital Group equity fund,
CYCLIST HIT BY CAR – LINK 1, LINK 2
4/4/14: Jan Peter Schmittmann, former CEO of Dutch Bank ABN Amro, SHOT dead along with wife and
daughter in “family tragedy” – LINK
4/7/14: Juergen Frick, 48, Bank Frick & Co. AG, SHOT dead in underground parking garage of bank, shooter
committed suicide – LINK
4/13/14: Tanji Dewberry, Assistant VP, Credit Suisse, died with son in HOUSE FIRE, arson “ruled out” –
LINK
4/18/14: Benoit Philippens, Director/Manager BNP Paribas, GUNNED DOWN with wife and nephew in front
of home – LINK
4/22/14: Lydia (no surname given) 52, France’s Bred-Banque-Populaire, “questioned her superiors” before
SUICIDE jump – LINK
4/23/14: Li Jianhua, 49, Non-bank Financial Institutions Supervision Department of the regulator, HEART
ATTACK – LINK
4/28/14: Andrew Jarzyk, 27, Assistant VP, Commercial Banking at PNC Financial Services Group, BODY
FOUND IN RIVER, “mystery” – LINK 1, LINK 2
MAY 2014
5/6/14: Carlos Six, 61, Belgian Director General of Taxation, managed 9140 employees, “great reformer,”
DROWNED – LINK
5/7/14: Thomas Schenkman, 42, Managing Director of Global Infrastructure, JP Morgan NY, SUDDEN
DEATH, cause unknown/pending – LINK 1, LINK 2
5/9/14: Naseem Mubeen, Assistant VP of ZBTL Bank, Islamabad Pakistan, possible SUICIDE jump from
10th floor of bank building – LINK
5/23/14: Nigel Sharvin, 37, Senior Relationship Manager Ulster Bank, nephew of Scottish politician,
ACCIDENTAL DROWNING – LINK
5/24/14: Daniel Leaf, 55, fmr Deutsche Bank, senior manager at the Bank of Scotland/Saracen Fund
Managers, FELL OFF A 1000-FT CLIFF – LINK
5/24/14: Mahafarid Amir Khosravi, 45, Iranian billionaire HANGED for his part in 2.6B financial scandal –
LINK
5/31/14: Lewis Katz, 76, four days after buying The Inquirer, Philadelphia Daily News and Philly.com, dies of
suspicious PLANE CRASH – LINK
JUNE 2014
6/3/14: Jan Winkelhuijzen, 75, Dutch Financial Commissioner, found STABBED along with wife in alleged
“suicide pact” at home – LINK 1, LINK 2
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6/13/14: Richard Rockefeller, 66, son of mega-billionaire David Rockefeller, died on Friday the 13th in
suspicious PLANE CRASH – LINK 1, LINK 2
6/24/14: Richard Gravino, 49, Application Team Lead, JP Morgan, SUDDEN DEATH, cause
unknown/pending –LINK
JULY 2014
7/7/14: Julian Knott, 45, JPMorgan Executive Director, Global Tier 3 Network Ops, allegedly SHOT WIFE
multiple times, then SHOT himself dead – LINK
7/17/14: Therese Brouwer, 50, Managing Director of energy finance unit of ING, largest Dutch lender, died in
MH17 PLANE CRASH – LINK
7/20/14: Nicholas Valtz, 39, Managing Director of Cross-Asset Sales at Goldman Sachs, New York,
DROWNED while kitesurfing – LINK
AUGUST 2014
8/31/14: Tod Robert Edward, 51, Group Vice President for M&T Bank, died of VEHICULAR
MANSLAUGHTER by DUI driver – LINK 1, LINK 2
SEPTEMBER 2014
9/14/14: James McDonald, 56, President & CEO of Rockefeller & Co, chairman of NYSE audit committee,
self-inflicted GUNSHOT WOUND – LINK
OCTOBER 2014
10/20/14: Calogero Gambino, 41, Managing Director and senior attorney at Deutsche Bank, part of Libor
scandal, found HANGED in apartment – LINK
10/23/14: Thierry Leyne, 49, French/ Israeli co-founder of investment firm with former IMF director, embroiled
in trade scandal, SUICIDE – LINK 1, LINK 2
NOVEMBER 2014
11/5/14: Geert Tack, 52, Belgian, Private Banker for ING, manager for wealthy, left home without cell phone
or laptop, body FOUND IN WATER – LINK
11/16/14: Shawn Miller, 42, Citigroup Managing Director, key in sustainable finance, SLASHED WRIST AND
NECK, murder weapon is missing – LINK
11/20/14: Melissa Millan, 54, Senior Vice President Mass Mutual, held Wall Street “trade secrets,” STABBED
IN CHEST, homicide – LINK 1, LINK 2
11/24/14: Thieu Leenen, 64, Dutch, Manager at ABN/AMRO, found with wife in SUBMERGED VEHICLE
ruled as “suicide” – LINK 1, LINK 2
HET CREËREN VAN ANGST
Het delen van deze informatie is, toegegeven, problematisch. Insiders hebben herhaaldelijk gezegd dat de
Cabal het fijn vindt als mensen over deze dingen horen,
want het creëert voor hen die ‘bruikbare’ angst.
Wat bedoelen ze met ‘bruikbare angst?’ Het heeft niets te
maken met het leren om de deur op slot te doen voor het
geval je onverwachts een pizza geleverd krijgt.
Ze willen dat je bang bent voor hen. Zodat je er nooit
voor zult kiezen om je uit te spreken, of iets te doen om
ze tegen te houden, omdat je bang bent dat je de
volgende bent.
Laten we daar duidelijk over zijn: de ‘Big Brother’ waar we voor gewaarschuwd werden in 1984 is uiteindelijk
een spel van vertrouwen.
Hoewel we nu weten dat controle een wereldwijd, onontkoombaar feit is, werkt er toch maar een beperkt
aantal mensen bij het systeem.
Het niveau van onvrede is zeer wijdverspreid in het post-Snowden tijdperk.
Elke persoon is een complex individu, geen op afstand bestuurbaar apparaat, en ze hebben gemengde
gevoelens over wat zij daar aan het doen zijn, op zijn zachtst gezegd.
Er zijn honderden miljoenen mensen die online de diepste geheimen van de Cabal ontdekken. Het gevaar
van het ontwikkelen van jezelf is op dat punt nauwelijks relevant.
Ontelbare mensen zijn aan het schrijven en maken video’s over deze geheimen, en ze doen dat al jaren
zonder enige inmenging.
Bepaalde klokkenluiders worden uitgeschakeld om de verspreiding van de waarheid te voorkomen, maar dit
zijn zeer zeldzame gevallen.
HET IS TE DUUR
Een ander punt om te onthouden is dit: geënsceneerde moorden zijn duur. Het elimineren van ruim honderd
mensen op professionele wijze kost een half miljard dollar. Dat loopt snel op.
De zaken waar je zojuist over hebt gelezen werden waarschijnlijk ernstig genoeg geacht om de kosten de
rechtvaardigen, waardoor zelfs de financiële middelen van de Cabal, voortdurend slinken.
Criticasters kunnen zeggen, “Hoezo, hoe bedoel je dat? Ze kunnen gewoon geld uit lucht bijdrukken en het
spenderen aan wat ze ook maar willen”.
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Historisch gezien was dat waar, maar het is niet langer het geval in de wereld ‘achter de schermen’ vandaag
de dag, waar een internationaal opstaan tegen de Cabal gaande is.
De Federal Reserve dollar was inderdaad de “wereldwijde reservemunt,” maar er is nu een enorme
beweging is aan de gang om dat te veranderen, zoals we nog nader zullen bespreken.
De reddingsoperaties van 2008 waren een wanhoopsdaad op een ongekende schaal. De Fed zou het niet
gedaan hebben als het niet absoluut nodig was voor hun overleving.
De Alliantie die we gaan ontmoeten in de volgende paragraaf, heeft heel hard gewerkt om alle bronnen af te
snijden die de Cabal financieren – en dat is zeer goed gelukt.
De Alliantie dacht dat ze zouden slagen in 2008, en zij waren verantwoordelijk voor de financiële ‘cutoff’ die
de reddingsoperaties hebben geforceerd en zij zorgden in de eerste plaats voor deze bailouts.
Wordt vervolgd…!
Bron: David Wilcock
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/11/david-wilcock-openbaarmaking-deel-1/#.Vl9hSnYve9I

David Wilcock deel 2
(VERTAALD ARTIKEL VAN DAVID WILCOCK)
WAT IS HET MOTIEF VOOR DE MEGA-BANKEN OM
KLOKKENLUIDERS TE VERMOORDEN?
Het is sterk aan te bevelen om eerst het eerste deel te lezen. De
vier delen zijn tegelijkertijd geplaatst.
Als je het gelezen hebt, heb je bewijs gezien van het feit dat de
grote banken terrorisme financieren – maar tevens een enorme lijst
van verdachte bankiers-doden.
We hebben ook insider-informatie gegeven met betrekking tot het
gebruik van teams, bestaande uit vijf mannen om een fakezelfmoord te creëren met het doel de mensen uit te schakelen die ze niet aan staan.
Het volgende fragment komt uit een artikel van 2 juni van Pam en Russ Maartens en toont een van de
motieven van de mega-banken om hun werknemers te doden.
Strafrechtelijke vervolging voor misdaad raken de banken links en rechts voor het eerst in twee eeuwen:
6/2: De dood onder Wall Street bankiers gaat door: Waar blijven de serieuze onderzoeken? (ENG)
Bij elk serieus onderzoek vereist de rechtshandhaving te kijken naar het mogelijke motief voor ‘vals spel’.
Maar wanneer het aankomt op een serie doden onder Wall Street bankiers en technologie-personeel, wat
herhaaldelijk is voorgekomen in de afgelopen 18 maanden onder zeer ongewone omstandigheden, worden
deze doden bijna altijd direct gelabeled als ‘niet verdacht’ bij de politie…
Voor de eerste keer in twee eeuwen worden de iconische Wall Street-banken seriematig strafrechtelijk
vervolgd voor het plegen van een misdrijf.
Deze banken hebben geweten dat deze misdrijf-aanklachten zouden komen voor dezelfde 18 maanden dat
bankiers zijn gestorven onder verdachte omstandigheden.
Na een reeks van uitgestelde strafvervolgingsafspraken, zijn op 20 mei vijf mondiale banken schuldig
bevonden voor het misdrijf ‘samenzwering om de markt de beïnvloeden’.
Twee van deze waren Amerikaanse banken, Citigroup en JPMorgan Chase, waar recentelijk ongewone
sterfgevallen hebben plaatsgevonden.
DE RECHTBANK PROCEDURES ZULLEN ABSOLUUT DE MEGA-BANKEN VERNIETIGEN
De megabanken worden nu geraakt door een grote verscheidenheid aan schandalen, met LIBOR slechts als
één voorbeeld. Ze worden systematisch ontmaskerd.
Gezamenlijk hebben deze schandalen onthuld dat deze criminele syndicaten elke mogelijke markt
kunstmatig hebben gemanipuleerd in hun voordeel.
Dit feit is al algemeen bekend.
Rechtszaken zijn al door een groot aantal lokale en nationale overheden ingediend, evenals benadeelde
bedrijven en zelfs de federale overheid.
Insiders hebben bekend gemaakt dat het aantal rechtszaken dat nu in gang gezet is tegen de mega-banken
onvermijdelijk zal leiden tot hun ondergang. Ze bevinden zich in geleende tijd…
Echter, de uitslag van de zeer verdachte sterfgevallen onder de bankiers, suggereert dat een nóg
schandaliger geheim nog steeds verborgen wordt gehouden.
DE BANKEN SLUITEN EEN LEVENSVERZEKERING AF OP DE MEDEWERKERS DIE ZE
VERMOORDEN…ALS BIJVERDIENSTEN
Een andere laag van de puzzel, maar zeker niet de laatste, is dat deze banken geld kunnen innen na het
vermoorden van hun eigen werknemers door middel van geënsceneerde zelfmoorden.
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Wat zou er gebeuren als jij een levensverzekering afsluit op een familielid die daarna zomaar ineens van de
trap valt?
Je zult hoogstwaarschijnlijk verwikkeld raken in een strafrechtelijk moordonderzoek.
Stel je nu eens voor dat een kleine onderneming een levensverzekering afsluit op een van zijn medewerkers
De medewerker sterft plotseling onder mysterieuze omstandigheden. Het bedrijf pakt dan al het
verzekeringsgeld – en geeft niets aan de familie van de overledene.
Waarschijnlijk, in een geval als dit zal de familie een advocaat inschakelen en het bedrijf aan een misdaadonderzoek onderwerpen. Wanneer ze dat zouden winnen, zou het bedrijf geliquideerd worden.
De megabanken verzekeren hun medewerkers altijd, inclusief degenen die dan sterven… Maar niemand kan
ze aanpakken omdat ze ‘te groot zijn om te falen’.
Toen Pam en Russ Maartens van ‘Wall Street On Parade’ hun eigen onderzoek probeerden te starten naar
de banken die dit doen, werd ze te verstaan gegeven dat het een ‘handelsgeheim’ was.
VERZILVERING NA DE DOOD VAN EEN MEDEWERKER IS EEN ‘HANDELSGEHEIM’
Hier is een passage uit Maartens’ onderzoek naar de steekmoord op een leidinggevende bij de bank,
Melissa Millan, die in de hiervoor gepubliceerde lijst in deel 1 staat, bij november:
Dode Wall Street Executive onderzocht dode bankiers
Op donderdag 20 november 2014 werd het lichaam gevonden van de 54 jaar oude Melissa Millan, een
gescheiden moeder van twee schoolgaande kinderen; het lichaam werd gevonden om ongeveer 8 uur ‘s
avonds langs een jogging-pad.
Volgens het lijkschouwingsrapport werd vastgesteld dat Millans’dood was toe te schrijven aan een
steekwond in de borst met een “puntig wapen”.
De politie oordeelde dat het om een moord ging, een zeldzaamheid voor deze stad, waar de inwoners zich
veilig genoeg voelen om alleen te joggen op hetzelfde pad waar Millan liep.
Gebleken is nu dat Millan toegang had tot zeer gevoelige informatie betreffende bankwinsten, die het
resultaat zijn van de winst die voortvloeit uit de opbrengst van levensverzekeringen van haar werkgever, de
verzekeringsmaatschappij.
[Dit is] Informatie die een federale regelgever van banken had gekarakteriseerd als ‘handelsgeheimen’…
BOLI is een afkorting voor Bank-Owned Life Insurance, een controversiële praktijk waar banken collectieve
levensverzekeringen afsluiten op het leven van hun medewerkers.
De uitkering bij overlijden gaat naar de banken in plaats van naar de familie van de overledene.
Zowel banken als andere soorten ondernemingen genieten enorme voordelen door het gebruik van dit soort
verzekeringen.
De uitkering bouwt zich op met dit beleid en draagt bij aan de jaarlijkse winst, op belastingvrije basis, terwijl
de uitkering bij overlijden (inkomsten)belasting-vrij wordt uitbetaald wanneer de medewerker sterft.
Zelfs als de medewerker niet langer bij de bank werkt, kunnen ze nog steeds van deze uitkering profiteren…
Omdat JPMorgan Chase een aantal gevallen van tragische overlijdens kent onder jonge medewerkers in
hun 30e levensjaar, vroegen we de OCC om het aantal doden vanaf 2008 tot 21 maart 2014 waarvan
JPMorgan Chase uitkeringen na overlijden heeft ontvangen…
We vroegen ook om collegiale onderzoeken, die dezelfde data lieten zien in vergelijking met JP Morgan
Chase zoals Bank of America, Wells Fargo en Citigroup.
De OCC reageerde op ons verzoek op 18 april 2014, dat ze over documenten beschikken die aansloten bij
onze vraag, maar dat alle documenten zouden worden achtergehouden omdat ze ‘privileged’ zijn of omdat
het handelsgeheimen betreft.”
Terwijl OCC weigerde om deze informatie te verstrekken, bevond Millan zich in een groep buiten de
Federale regulatoren, welke in een positie was om een breed scala aan gegevens te verkrijgen met
betrekking tot de claims na overlijden, die waren ingediend door meerdere banken.
Gegevens vanuit meerdere banken zouden de collegiale onderzoeken die we bij OCC hebben opgevraagd,
hebben vergemakkelijkt – bedrijfsgeheimen die Wall Street niet aan het licht wil laten komen.
VERDER BEWIJS DAT ISIS EEN GEËNSCENEERDE, WESTERSE OPERATIE IS
Het zou gemakkelijker slapen zijn als het mysterie daar zou stoppen. Banken, die mega-rechtszaken vrezen,
slachten potentiële klokkenluiders af en maken daar winst uit.
Maar, de ‘rabbit-hole’ gaat veel dieper dan dat.
Deze banken zijn betrokken bij de meest doorwrochte en meedogenloze grote misdaden in de menselijke
geschiedenis. Het maakt de mainstream media op zijn best surrealistisch, maar het is waar.
Ons wordt verteld dat onze vrijheid en stabiliteit worden bedreigd door terroristen die vliegtuigen neerhalen
en schieten op massa’s onschuldige mensen.
Ons wordt verteld dat deze ongeregelde religieuze extremisten zo gewelddadig zijn, meedogenloos en
machtig, dat niemand van ons ooit nog veilig zal zijn.
We weten nu dat deze terroristen essentiële financiering ontvangen, direct van de mega-banken zelf.
Zonder deze banken, zouden er geen terroristen zijn. Of, op zijn minst zouden ze veel minder effectief zijn bij
het bereiken van hun doelen.
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Welkom bij de waarheid. Het lijkt idioot. Het is echt, echt klote. Het is veel comfortabeler om te proberen het
weg te redeneren. Maar helaas, de bewijzen zijn niet te ontkennen.
Everett Stern zal een van de weinige klokkenluiders zijn die geluk genoeg gehad heeft dat hij niet
‘gezelfmoord‘ is voor zijn werk van het onthullen van deze gruwelijke waarheid.
EEN MOOIE PARKEERPLAATS LANGS DE KANT VAN DE WEG – HET IS ALLEMAAL EEN GROOT
MISVERSTAND
Onthoud: — Everett Stern luidde de klok. De banken gaven toe dat ze terroristen financieren. Ze hebben het
in stilte gepubliceerd, betaalden de boete en gingen gewoon door.
Sommige sceptici of betaalde disinformatie-agenten (meestal genoemd disinfo-agenten, red.) konden toen
zeggen dat de banken niet wisten waar het geld heen ging.
Ze zijn een zakelijke onderneming en hun onderneming bestaat uit bankieren.
Ze moeten het geld laten circuleren om winst te kunnen maken.
Ja, ze sturen honderden miljoenen naar landen als Iran, Libië, Sudan, Burma, Cuba en Mexico, maar dit was
slechts voor het bouwen van wegen, bruggen en scholen.
Het was allemaal één groot misverstand. “Sorry mensen, we waren een beetje té hebzuchtig. Hoe konden
we weten of ons voorstellen dat ze het geld zouden gebruiken om mensen te vermoorden?”
Dit zou een mooi eindpunt geweest kunnen zijn op deze weg.
Ze wijten het aan hun eigen hebzucht, zeggen dat ze niet wisten wat er gebeurde, betaalden de boete,
ontsloegen wellicht een paar middenkader-mensen en gingen door met hun werk.
NIET SLECHTS GELD, MAAR DIRECTE FYSIEKE ONDERSTEUNING
De “rabbit hole” gaat zelfs nog dieper als we ontdekken dat de banken en hun dochterondernemingen deze
terroristen directe fysieke support geven.
Dit behelst bewapening met alle soorten wapens en benodigdheden die ze moeten hebben, zoals we even
later zullen zien.
Als dit bewezen kan worden, zijn alle mogelijke ontkenningen uitgeput. Hierover bestaat geen misverstand.
Dit is hoogverraad – op elk denkbaar niveau.
Wat als we zouden aantonen dat de banken ook alle PR en marketing aansturen voor deze terroristen?
Wat als we zouden ontdekken dat de banken video’s voor ze produceren, en deze video’s promoten via de
mediakanalen die ze bezitten en controleren?
Nu zijn we de grens overgestoken. Er is geen weg meer terug. De megabanken creëren en maken reclame
voor deze schurken om hun plannen voor totale wereldcontrole te vervullen.
Dit is hoe je een wereldwijde ‘mega-schurk’ crëeert, die een psychologische impact heeft op miljoenen
mensen door hun geest in verwarring te brengen om ze mee te sleuren in een volgende oorlog.
Ik begrijp dat dit zeer storende informatie is. Maar toch, als je hierover leert op dit moment, in plaats van dat
je straks ineens alles tegelijk op je bord krijgt wanneer de volledige data-dump begint, kun je anderen
bijstaan om hiermee om te leren gaan.
De ISIS-ONTHOOFDINGEN BLIJKEN FAKE-VIDEO’S TE ZIJN DIE GEPRODUCEERD ZIJN IN HET
WESTEN
Deze volgende twee links die we postten in het artikel van 24 augustus “Terrifying Global Events” suggereert
dat ISIS een geënsceneerde westerse operatie is zoals de overheden van Iran en Irak dat beschouwen als
zijnde algemene kennis.
Een groep als ISIS zou dan niet zelf over geld beschikken, over de bronnen en de know-how om dit soort
kwalitatieve videoproducties te maken – maar anderen doen dat zeker wel.
24/9: Video: Turkse TV heeft de ISIS onthoofdingen geënsceneerd
[Een trailer van de Kurtlar Vadisi television show laat een bijna identieke scene zien als wat we zagen in de
ogenschijnlijke ISIS onthoofdingen]
Het idee dat Turkije ISIS support geeft, werd veel meer
dan een urgent probleem toen we dit artikel gingen
publiceren.
Turkije, een VS bondgenoot, schoot een Russisch
gevechtsvliegtuig neer dat ISIS-posities aanviel in Syrië.
24/11: Putin zegt: het neerhalen van een Russische
vliegtuig boven Syrië is een steek in de rug door
terroristische medeplichtigen.
“Dit incident steekt af tegen het gebruikelijke gevecht
tegen terrorisme. Onze troepen vechten heldhaftig tegen terroristen en riskeren daarbij hun leven.
Putin zei dat het vliegtuig werd geraakt door een Turks gevechtsvliegtuig terwijl het op een hoogte vloog van
6000 meter, ongeveer een kilometer van de Turkse grens.
Het werd geraakt door een air-to-air raket, afgevuurd door een Turkse F-16 Jet. De crash-site is vier
kilometer afgelegen van de grens. Het vliegtuig vormde geen bedreiging voor de Turkse nationale veiligheid,
benadrukte hij.
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Rusland is zich al lange tijd bewust van het feit dat olie vanuit Syrië onder controle staat van de terroristen
van Turkije, zei Putin.
Met het geld worden de terroristische groeperingen gefinancierd.
“IS heeft veel geld, honderden miljoenen of zelfs miljarden dollars, door de verkoop van olie. In ruil daarvoor
worden ze beschermd door het leger van een hele natie.
“Men kan begrijpen waarom ze zo brutaal en schaamteloos handelen. Waarom ze mensen vermoorden op
zulke afgrijselijke manieren. Waarom ze terroristische daden plegen overal in de wereld, inclusief in het hart
van Europa,” zei de Russische leider.
Het neerhalen van het Russische vliegtuig gebeurde ondanks het feit dat Rusland een overeenkomst had
getekend met de VS om dit soort incidenten te voorkomen in Syrië, benadrukte hij.
Turkije claimt deel uit te maken van de door de VS-geleide coalitie die in Syrië tegen IS vecht, voegde hij
toe.
WACHT EVEN…
Zonder de hele context die we presenteren in dit onderzoek, moet dit voor veel mensen extreem verwarrend
zijn. Is ISIS niet zoals wordt verondersteld, de terroristische vijand van de VS? Wordt Turkije niet
verondersteld een bondgenoot te zijn van de VS?
Als Rusland dan de ISIS posities bombardeert – dus vernietiging van de terroristische vijand van de VS –
waarom in hemelsnaam zou Turkije willen dat ze daarmee ophouden?
Hoewel het moeilijk is om te geloven, hier is een idee om te overwegen:
ISIS is het terroristische proxy-leger van de Cabal. Turkije is een sterke Cabal-supporter. De Cabal heeft
ISIS nodig om hun politieke doelstellingen te bereiken.
Elke aanval tegen ISIS is een aanval tegen de Cabal. Daarom, in wanhoop, valt een nabije Cabal
bondgenoot -Turkije- een Russische vliegtuig aan die ISIS bombardeert.
Dit mag vrij surrealistisch klinken voor je, maar we hebben nog nauwelijks alle bewijzen overlegd.
LATEN WE NAAR DEZE VIDEO KIJKEN VAN INFOWARS
Deze keer includeren we de Infowars-video die toont hoe de Turkse TV een scene liet zien die er precies zo
uitziet als de ISIS-onthoofdingen.
De video gaat veel verder dan het tonen van diepe connecties tussen ISIS en Turkije.
Nu, in het licht van het neerschieten van de Russische vliegtuig dat ISIS aanvalt en ons veilig moet stellen
tegen terrorisme, is dit een must-see:
VOORMALIG PREMIER VAN LIBANON LUIDT DE KLOK
Als je kijkt naar bovenstaande video, zul je zien dat de voormalig premier van Libanon, Saad Hariri, zegt dat
de VS de ISIS-operaties leidt in Irak vanuit hun ambassade in Ankara, Turkije.
Het doel was om Irak te balkaniseren, met hun olieschatten, in een groep natie-staten die veel gemakkelijker
onder controle gehouden zou kunnen worden.
Hariri is geen gewone insider. Als voormalig premier van Libanon kun je er op rekenen dat hij absolute
bewijzen heeft om zijn beweringen te staven.
NIEUW INFOWARS ARTIKEL TOONT VEEL DIEPERE BANDEN AAN TUSSEN TURKIJE, DE VS EN
ISIS
Toen we dit zojuist wilden posten, vonden we een Infowars artikel dat zelfs diepere banden laat zien tussen
Turkije, de VS en ISIS.
Hier is een klein gedeelte van wat erin wordt gemeld:
24/11: De NAVO zou de rol van Turkije bij de support van ISIS Jihadisten moeten onderzoeken.(Engels)
Een hoog geclassificeerd rapport dat is vrijgegeven aan het Senate Intelligence Committee over de
Benghazi aanvallen in September 2012 beschrijft een overeenkomst tussen Obama en de Turkse premier
Erdoğan om militaire voorraden te transporteren van Lybië door Turkije en dan naar de Islamitische
groeperingen in Syrië.
De militaire transfer “rat line” werd gedocumenteerd door journalist Seymour Hersh, die werd gedumpt bij de
New Yorker voor het ontmaskeren van de mythe die was gecreëerd door de Verenigde Staten over de dood
van Osama bin Laden.
Volgens de Telegraph zou Jamal Maarouf, de leider van het Syrische ‘Revolutionary Front’, een groep die
gecrëeerd is door de CIA, Saudische en Qatari inlichtingendiensten, geïnstrueerd zijn om wapens naar alNusra te transporteren.
Turkije helpt jihadi strijders—inclusief degenen van de Islamitische Staat —langs de grenzen van Syrië. “De
support van Turkije was van vitaal belang voor de jihadisten om in en uit het land te kunnen reizen,” zei
Orhan Kemal Cengiz, een Turkse krantencolumnist, vorig jaar…
Hillary Clinton en haar Republikeinse rivalen hebben opgeroepen tot een no-fly zone in Syrië. Ben Carson
enChris Christie hebben opgeroepen tot het neerschieten van Russische vliegtuigen als ze een no-fly zone
binnendringen.
Beide politieke partijen zijn het eindelijk eens over iets! Je zou het niet zeggen.
Realiseren jullie je dat Frankrijk zojuist is opgeschrikt door ISIS door een aanval in de 9/11 stijl, en dat het
Rusland bijstaat in de bombardementen van wat er dan ook van ISIS over is in Syrië?

N I E U W S B R I E F 2 3 7 – 1 5 D E C E M B E R 20 1 5 – P A G . 3 6

De hele situatie wordt met de dag meer surrealistisch. De Cabal is wanhopig om te beschermen wat er nog
over is van hun terroristische proxy leger.
Dit is een zeer sterke aanwijzing, dat wanneer de Cabal ISIS kwijtraakt, dat ze de mogelijkheid hebben
verspeeld om Disclosure (onthulling) te voorkomen.
Laten we nu verder gaan met de tweede link die we postten in Terrifying Global Events.
Dit zou weleens de “smoking gun” kunnen zijn waarmee aan het licht komt dat de ISIS-onthoofdingen een
Cabal-productie zijn.
RUSSISCHE HACKERS MAKEN EEN VERBAZINGWEKKENDE ACHTER-DE-SCHERMEN-VIDEO BUIT
VAN DE ONTHOOFDING VAN JAMES FOLEY
In de volgende link krijgen we de originele Jihadi John te zien die journalist James Foley zou moeten
onthoofden vanuit een veel meer onthullende hoek:
7/11/15: Geënsceneerde ISIS onthoofding video gelekt door McCain Staffer (Je moet het zien om het te
geloven!)
Hackers van de CyberBerkut groep hebben een video vrijgegeven van de executie van gevangenen van de
Islamitische Staat (AR), de Islamitische terroristische gewapende organisatie, die in overeenstemming met
de beelden, is gefilmd in een opname-studio.
De hackers verklaarden dat ze de video gevonden hebben op een electronisch apparaat dat aan een
connectie van de VS Senator John McCain toebehoorde.
“Wij, the CyberBerkut groep, hebben de beschikking over een bestand dat het moeilijk maakt om het belang
ervan te onderschatten!
Beste Senator McCain, we adviseren u om geen geheime documenten mee te nemen bij uw reizen naar het
buitenland, zeker in de Oekraïne.”
Jihadi John pretendeert James Foley’s keel door te
snijden. Dan beginnen ze allebei te lachen en hij slaat
hem op zijn rug in de gelekte video.
De James Foley video werd op brede schaal bekritiseerd
door vooraanstaande experts toen er gesteld werd dat
het blijkbaar nep was.
De video liet een fade out zien naar zwart, toen het
onthoofdingsmoment startte. Er was geen bloed te zien.
Nu hebben we een andere hoek van de video uit dezelfde
video. Direct na de zogenaamde onthoofding, lachen de beide mannen.
Net zoals het fake Bin Laden personage zei in de Alliance Disclosure film Ironman 3 zei ‘Het is allemaal
‘green screen’.
Rusland was verantwoordelijk voor het hacken en het vrijgeven van deze video van één van John McCain’s
eigen stafmedewerkers.
Dit is een foto uit een spraakmakend Telegraph artikel dat de video van de Foley-onthoofding weleens ‘fake
zou kunnen zijn’.
LATEN WE KIJKEN NAAR DE VIDEO
De totale lengte van deze video is vijf minuten. Je hoeft
er niet helemaal doorheen te gaan om het te begrijpen.
Je kunt onder de video de play-knop heen en weer
slepen en de belangrijkste punten zoeken in de video
waar de onthoofding plaats zou moeten vinden, en waar
het plotseling stopt.
Geen zorgen. Er gebeurt niets. Er is geen bloed, het is
allemaal nep. Het zijn acteurs. Hij maakt een
gewelddadige beweging bij de hals maar niemand is
gewond. Daarna hangen de jongens wat rond met elkaar
alsof het goede vrienden zijn.
ELKE POGING OM DEZE GEHACKTE VIDEO AF TE
KRAKEN IS RIDICUUL
Het is belachelijk om te suggereren dat iemand de tijd en
de moeite zou spenderen die nodig zijn voor opzetten
van een dergelijk uitgebreid fake-verhaal zoals wat we
zien in deze uitgelekte video. (zie ook deze video, waaruit
blijkt dat Foley’s stand-in een vrouw is, red.)
Er zijn op zijn minst zes crew-mensen, zes professionele
studio lampen, 2 camera’s, een gigantische greenscherm en een hoop modder om de woestijn na te bootsen.
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Twee van de stafleden houden cue-kaarten vast voor Jihadi John en James Foley om hun teksten te kunnen
lezen.
De tweede man van links houdt een kleinere tekst-kaart vast en de rechter een grotere, terwijl deze op de
vloer rust.
Het zal op zijn minst 10.000 dollar kosten om deze medewerkers te betalen, de uitrusting en de studiohuur
om dit op te zetten, wanneer de hackers een hoax zouden proberen te creëren.
Professionele ‘driepunts verlichting’ wordt ingezet om er zeker van te zijn dat Foleys’hoofd de schaduw
‘afsnijdt’ tegen zijn rechterschouder, alsof dat door het zonlicht wordt gecreëerd.
Brede lichten worden gemonteerd aan de linkerkant tegen de groene achtergrond en zorgen ervoor dat het
effect overtuigend zal zijn volgens de Hollywood normen.
In het ene beeld hierboven zie je een lichte zwarte lijn rond Foley’s schouder en zijn hoofd, in het bijzonder
aan zijn rechterkant, consistent met green-screen “keying”.
Het zand en de lucht achter hem is waarschijnlijk afkomstig van een film die opgenomen is met een
fotocamera in de woestijn.
Het lijkt erop alsof je de pixels te goed kunt zien op het gebied boven het zand, wat de suggestie wekt dat de
foto niet genoeg resolutie had om overtuigend te zijn en om te kunnen inzoomen.
Op een echte film zouden deze pixels niet te zien zijn. Het enige wat echt is, is het zand waar Foley op
knielt. Al het andere is toegevoegd in de nabewerking.
Een klein stukje haar is te zien boven zijn rechteroor, suggererend dat zijn hoofd vlak voor de film is
geschoren, wat daarvoor niet zo was.
Deze conclusies verklaren ook het totale gebrek aan angst bij Foley. Hij wist dat hij aan het acteren was en
dat hij niet zou sterven.
Het is bepaald verbazingwekkend dat de mega-filmhit
Ironman 3 voorspelde dat we een fake-terrorist te zien
zouden krijgen die werkt tegen een groen scherm,
precies zoals we hier zien.
We hebben al eerder gemeld dat Ironman 3 en ‘Captain
America: the Winter Soldier’ beiden zeer sterk beïnvloed
zijn door de Pentagon-groep van de Alliantie.
ALS DE GEHACKTE VIDEO FAKE IS, WAAROM DAN
NIET GEWOON HET PUBLIEK DAT VERTELLEN?
De opzet in deze gehackte video heeft alles in zich wat je
nodig zou hebben om video’s te creëren die identiek zijn
aan wat “ISIS” zelf heeft vrijgegeven.
Als dit alleen maar nep zou zijn, gemaakt door de
veronderstelde hackers zelf, waarom zouden ze dan ook
niet een fake video produceren die de media identificeren en blootleggen?
“Hier is de fake video waar de veronderstelde hackers al hun tijd en geld in gestopt hebben om deze te
maken. Hier is de echte onthoofdingsvideo”. Zie je het verschil?
Waarom zouden hackers al hun tijd en geld stoppen in het creëren van een video die bijna niemand ooit te
zien zou krijgen, buiten sommige alternatieve media-kringen om?
Zouden deze hackers ook in staat zijn om te bewijzen dat de video van John McCains’ stafmedewerker
kwam, als iemand de moeite genomen had om hen te dagvaarden voor een getuigenis bij de rechtbank?
De bijna complete stilte van de westerse media is een ander signaal dat deze video te dicht bij de waarheid
kwam, en daarom is hij genegeerd.
Teveel mensen zouden zich gaan richten op de bewegingen van de arm van Jihadi John net als uit de
James Foley video, en ontdekken dat die twee identiek zijn.
NOG EEN LINK VAN DE MAINSTREAM IN DE ENGELSE PERS
Hier is een link waar de UK Daily Star verslag doet van dit schokkende verhaal, onthullend dat het hele ISISverhaal een westerse leugen is, gefinancierd door de megabanken.
Engeland is een van de landen waar zowel leden van de Alliantie en Cabal leden gelijktijdig werkzaam zijn in
zowel de media als in de regering.
12/7/15: UK Daily Star Covers Leaked ISIS “Green Screen” Beheading Video Footage
De Islamitische Staat (ISIS) met hun onthoofdingsvideo bespotten miljoenen mensen over de hele wereld als
ze kijken naar de video van Jihadi John waarin hij harteloos onschuldige burgers vermoordt in de woestijn op
de meest barbaarse manier.
Maar deze laatste video suggereert dat de video is gemaakt met acteurs.
De korte beelden, die meer dan 120.000 keer zijn bekeken, laten een man zien die dezelfde zwarte kleren
draagt als Jihadi John in de officiële ISIS-video’s.
Een andere man draagt een rode baseball-pet, misschien een regisseur, en die wisselt een paar woorden
met de acteur en gaat dan weer achter de camera’s staan.
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Andere TV-crewleden staan rond de set als de twee acteurs verschijnen voor het groene scherm, een
productie-techniek die wordt gebruikt om speciale effecten te krijgen in de beelden.
De film, die ongeveer een minuut duurt, laten dan de smalle gemaskerde figuur zien die iets naar de camera
roept, en maakt een gebaar met een groot mes, op dezelfde
manier als Jihadi John doet in de afgrijselijke onthoofdingvideo’s.
Dan grijpt hij het hoofd van de ‘gevangene’ en beweegt met het
mes in de richting van zijn hals voordat hij de onthoofding
uitvoert.
Maar hij stopt een kleine seconde later en gaat achteruit voordat
hij ‘speels’ zijn mede-acteur op zijn hoofd slaat.
MEGA-BANKEN ZIJN ABSOLUUT DEEL VAN HET
PROBLEEM
De man in de slaapkamer.
Zie je hem al? Of is het nog steeds gemakkelijker om je ogen te
sluiten, je oren af te dekken en te proberen om het allemaal weg
te neuriën?
Nu hebben we bevestigd dat mega-banken terrorisme financieren, zeer waarschijnlijk klokkenluiders
vermoorden, en ISIS zouden kunnen inzetten als proxy-leger.
Ze schijnen ze ook te helpen met PR en marketing, inclusief het produceren van hun video’s met gebruik
van green screen in een grote studio.
Ze zouden deze video’s niet buiten durven opnemen want de satellieten van de alliantie zullen de scene in
beelden kunnen vangen en dan onthullen dat het allemaal fake was – en dat er niemand dood is.
DE MEGA-BANKEN ZIJN VEEL MACHTIGER DAN DE MEESTEN VAN ONS ZICH REALISEREN
Dit is veel om te behappen – maar het is nog steeds niet het einde van het verhaal. Op dit punt moeten we
zelfs nog wat verder kijken.
Hoeveel macht bezitten deze mega-banken werkelijk?
Een top Swiss FIT onderzoek, aangestuurd door Dr. James Glattfelder, bepaalde dat 80% van al het geld
dat in de wereld wordt gemaakt, uiteindelijk terugvloeit naar 147 corporaties.
Dit was een belangrijk aandachtspunt in ons ‘boek-lange’ onderzoek Financial Tyranny.
Bijna niemand is zich bewust dat een het grootste deel van alle winsten in de wereld wordt binnen geharkt
door zo’n kleine groep bedrijven.
De belangrijkste, tweederde van de top 50-bedrijven in deze lijst van 147, zijn de klassieke ‘te groot om te
falen’- banken.
ZE SPANNEN ALLEMAAL SAMEN ALS EEN ENKELVOUDIGE EENHEID
Zoals we besproken hebben in Financial Tyranny, hebben deze banken 29 trillion dollars ontvangen aan
bailouts in 2008, zonder dat er publiekelijk over gestemd is.
Hoe is het toch mogelijk dat er zoveel macht kan zijn in de handen van zo weinig mensen?
Het LIBOR schandaal onthulde dat deze banken slechts met elkaar in competitie ‘lijken’ te zijn.
In het geheim werken ze allemaal samen alsof ze één en dezelfde zijn.
Winst en vermogen worden drastisch opgeblazen – in het grootste piramidespel in de hele geschiedenis.
Deze enorme zakelijke mega-monopolie suggereert dat het probleem veel dieper gaat dan slechts het
bankieren en financieren.
Als je zover gekomen bent in je eigen onderzoek, begin je slechts te begrijpen wat er echt allemaal gaande
is.
VERTICALE INTEGRATIE
Uiteindelijk is het noodzakelijk om de super geheime groep te onderzoeken die deze torenhoge monopolie
bewust ontworpen en gebouwd heeft.
Het is geen toeval dat “too big to fail” banken 80% domineren van alle geldmakende zaken in de wereld.
Deze geheime syndicaten zijn opgebouwd tot dit niveau van wereldwijde controle sinds tenminste 300 jaar.
Veel grote geleerden puzzelen de stukjes bij elkaar.
Het schijnt helemaal terug te gaan naar het Romeinse rijk, de europese koningshuizen, de Khazaren, de
Tempeliers, de jezuïetenorde en de geheime genootschappen.
De zelfmoorden van de bankiers zijn slechts een paar van de meest recente slachtoffers in de oneindige lijst
van degenen die vermoord zijn in de zoektocht naar macht binnen deze groep.
Miljoenen mensen gebruiken potentieel misleidende termen zoals illuminati of new world order om deze
groep te beschrijven. Wij hebben ervoor gekozen om ze de Cabal te
noemen.
Deze groep heeft het voor elkaar gekregen om de massa-media te
infiltreren en te domineren, verkiezingen, militaire organisaties en
corporaties, wat ze ‘verticale integratie’ noemen.
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Er is een flinke leercurve nodig om door deze eeuwen van media hersenspoeling heen te breken, in ieder
geval sinds 1700, en om jezelf te onderwijzen over dit probleem.
Als je dat nog niet hebt gedaan, zou ik zeker Financial Tyranny nog gaan lezen om te zien wie en wat deze
mensen zijn.
Het Russische netwerk REN-TV produceerde twee drie uur durende documentaires naar aanleiding van
Financial Tyranny waar ik zelf ook in te zien ben, en ze bereikten gemiddeld zo’n 21 miljoen kijkers.
Deze REN-TV directeuren vertelden me dat dit de meest populaire prime time-special was die ze ooit
hadden gemaakt.
HET ZAL TIJD KOSTEN VOOR DE MENSEN OM ZICH AAN TE PASSEN
Als alles eenmaal wordt onthuld, een onthulling van de waarheid, dan zullen de meeste mensen echt veel
tijd nodig hebben om zich aan te passen aan al die nieuwe informatie.
Hoe meer onderzoek je doet naar deze dingen voordat de dam doorbreekt, hoe meer je in staat zult zijn om
andere mensen bij te staan die geschokt zijn en zullen walgen van het nieuws.
Aan de andere kant is de positieve kant dat de Alliantie de details aan het uitwerken is ter verontschuldiging
en ze werken aan vergoedingen die iedereen zal ontvangen als onderdeel van het helingsproces.
Het zal tijd nodig hebben en het zal zwaar zijn in het begin, maar iedereen zal zich realiseren hoeveel er
tegen ze gelogen is, en is dan in staat tot een veel gelukkiger leven.
Financial Tyranny heeft nu meer dan 2 miljoen views en het is geheel gratis, in tegenstelling tot onze New
York Times-bestsellers Source Field en Synchronicity Key.
Het is niet alleen onmogelijk maar ook niet verstandig om te proberen al die gegevens samen te vatten in elk
nieuw artikel. Dat boek is uiteindelijk al geschreven.
De basis is, dat deze groep realiteit is. De beschietingen in Parijs kunnen een slordige actie zijn uit wanhoop
die uiteindelijk zal laten zien wat ISIS in werkelijkheid is.
ER ZIJN SERIEUZE PROBLEMEN VOOR ISIS EN DE MENSEN DIE ZE FINANCIEREN
Is het je opgevallen hoe vreemd het is dat de VS zogenaamd tegen ISIS aan het vechten is, en dan komt
Rusland binnenvallen en die richt veel meer schade aan?
Dat is het onhandige van het westen. De Russen roeien dezelfde vijand uit waar het westen zogenaamd
tegen vecht.
Wat is er gebeurd met ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend?’
Het hele verhaal werd zelfs nog buitensporiger nadat Turkije, een VS bondgenoot, het Russische
gevechtsvliegtuig neerschoot dat ISIS bombardeerde.
Om de enorme driedaagse Russische aanvallen tegen ISIS die werden aangekondigd op 9 november te
kunnen begrijpen, is een beetje achtergrond informatie nodig.
6 NOVEMBER: CABAL NEEMT EEN TOP-BONDGENOOT VAN
PUTIN WEG DIE WAARSCHIJNLIJK OPENBAARMAKING
COÖRDINEERDE.
Het Russische verkeersvliegtuig werd neergehaald op 31 oktober.
Daarna stierf de oprichter van Russia Today (RT) onder verdachte
omstandigheden in een hotel in DC op 6 november.
Deze gebeurtenis werd nagenoeg over het hoofd gezien door de
Amerikaanse media – maar het is van enorm groot belang voor ons
verhaal.
Mikhail Lesin is de oprichter van Russia Today (RT).
Hij werkte op hoog niveau binnen de Russische regering, diende als Putin’s perssecretaris en was nog
steeds een grote spil in de media toen hij stierf.
Dit betekent dat hij ongetwijfeld deel uitmaakte van het kleine selecte gezelschap dat een hoog niveau van
vertrouwen had bereikt.
Hij zou ook over essentiële kennis beschikken betreffende de alliantie, en hij had vrijwel zeker een sleutelrol
bij de inspanningen om de vrede en de vrijheid op de aarde te herstellen.
LESIN ZOU IN WASHINGTON DC GEWEEST ZIJN OM OP GROTE SCHAAL ONTHULLINGEN VAN
SNOWDEN-DATA TE ORGANISEREN
Voor het geval je het niet wist, Russia Today heeft een enorme hoeveelheid data vrijgegeven die de Cabal
ontmaskert, in het bijzonder in de afgelopen jaren.
Het is zeer waarschijnlijk dat Lesin in DC was om een grote data-dump van informatie te coördineren via RT,
in samenwerking met de Pentagon-leden van de Alliantie.
Meerdere insiders hebben ons verteld dat zo’n datadump met rasse schreden nadert en dat Rusland in de
coördinatie van dat proces een zeer belangrijke rol
speelt.
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Merk op dat de Daily Mail van oordeel is dat Lesin’s dood zo duidelijk verdacht is, dat ze de term ‘hartaanval’
tussen aanhalingstekens zetten.
Er is sprake van de gebruikelijke bezoedelingen in dit artikel in een poging Lesin zwart te maken, zodat de
lezer geneigd kan zijn om blij te zijn met zijn dood.
Zoals door hem af te beelden met een jonge vrouw en een glas champagne, pronkend met zijn rijkdom en
door beschuldigingen over het witwassen van geld.
Het is ook interessant dat Russia Today wordt afgeschilderd als een “propaganda megafoon,” gezien de
mate van belastende informatie die RT heeft uitgebracht tegen de Cabal.
De Cabal houdt zich vaak bezig met projectie – het beschuldigen van dappere mensen, en door tegen ze te
strijden door ze van de criminele activiteiten te beschuldigen die ze zelf doen.
HUFFINGTON POST HAD EEN VEEL BELEEFDERE REACTIE
De Huffington Post gaf meer informatie over het verlies van Lesin, zonder het overduidelijke vooroordeel
over propaganda zoals we zagen in het Daily Mail artikel.
Een essentieel detail is geïncludeerd in de Huffington Post versie. Lesin is niet vertrokken uit de Russische
regering na 2009.
In plaats daarvan werd hij senior executive bij Ruslands grootste media holding. Dat betekent dat hij nog
steeds zeer betrokken was toen hij stierf.
7/11: Russia Today oprichter dood gevonden in Washington Hotel.
WASHINGTON (AP) — Mikhail Lesin, een voormalig assistent van President Putin, die hielp om de
Engelstalige nieuwszender Russia Today op te richten, is dood gevonden in een luxe hotelkamer in
Washington.
De Russische ambassade in Washington bevestigde vrijdag de dood van Lesin, wiens lichaam donderdag
werd ontdekt. Russia Today meldde op hun website dat Lesin, 57 jaar, stierf aan een hartaanval.
De woordvoerder van het politie departement in de hoofdstad, Officier Sean Hickman zei dat de officieren
werden gebeld door het Dupont Circle Hotel rond 11.30 uur in de ochtend op donderdag en dat ze een dode
man gevonden hadden. De woordvoerder van de Russische ambassadeYury Melnik, bevestigde dat het om
Lesin ging.
Russia Today, algemeen bekend als RT, omschreven Lesin als ‘inspirerend voor de oprichting’ van het
bureau.
Lesin diende als Russische persminister van 1999 tot 2004 en was de media adviseur van de president van
2004 tot 2009, meldde RT.
Daarna werd hij Senior Executive bij Gazprom-Media, Rusland’s grootste media holding company.
Een woord aan de wijzen: Insiders hebben me verteld dat wanneer je reden hebt om voor je leven te vrezen,
dat je nooit om roomservice moet vragen in een hotel.
Er is heel veel niet-traceerbare medicatie die een hartaanval kunnen veroorzaken, zoals degene die uit de
gifstoffen van schaaldieren bestaan.
Ze kunnen gemakkelijk in voedsel worden verwerkt, of via een klein pijltje worden ingespoten, of zelfs op het
handvat van wastafel in de badkamer worden geplaatst vlak voordat je deze gebruikt.
7 NOVEMBER, DE VOLGENDE DAG: PENTAGON VUURT NUCLEAIRE TEST-RAKET AF, EN SCHOOT
DEZE IN DE RICHTING VAN RUSLAND EN CHINA.
Geloof je in toeval? Hoe ver ben je bereid om je geloof daarin uit te strekken?
Is het niet vreemd dat direct de volgende dag, de VS een test uitvoeren door een Trident II nucleaire raket af
te vuren – en dat te doen in de richting van Rusland en China?
Dit was geen gewone test. Het creëerde de helderste, meest zichtbare en verbazingwekkende lichtshow
boven de gehele westkust na lange tijd, misschien wel sinds aller tijden.
Als gevolg daarvan dachten honderdduizenden mensen dat ze een UFO zagen – en dat zorgde voor een
storm aan tweets, video’s en speculaties op het internet.
Om zulke heldere beelden te creëren, moest het perfect getimed worden tijdens zonsondergang, zodat het
licht goed werd opgevangen:
7/11: Marine raket-test veroorzaakt heldere lichtstrook in
de lucht (Engels)
Een testraket, afgevuurd vanaf een duikboot deed
honderden mensen van Zuid Californië tot Nevada en
Arizona perplex staan, toen het zaterdag een strook
helder licht veroorzaakte tegen de avondlucht.
Het Pentagon gaf een verklaring af dat de ‘systeemstrategische programma’s’ van de Marine een geplande
test uitvoerde van een Trident II (D5) raket vanaf de
Kentucky, een Ohio–klasse onderzeeër.
De raket was niet bewapend volgens de verklaring en de
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tests worden uitgevoerd op een regelmatige, terugkerende basis om de betrouwbaarheid van het systeem te
waarborgen.
Inwoners van Ventura vanuit Nevada tot Arizona maakten foto’s en video’s van dit vreemde fenomeen rond
6 uur in de avond.
Het is onduidelijk of de omleidingen van de routes van de vluchten van het internationale vliegveld van Los
Angeles over de Pacific iets te maken hebben met de raket-test.
Twitteraars raakten verwikkeld in een verhit debat over de oorsprong van het heldere licht en beweerden dat
het geen raket-test was maar het zou een UFO of een komeet geweest kunnen zijn.
DE ‘LICHTSHOW’ WAS DUIDELIJK DOELBEWUST
De Washington Post rapporteerde al snel dat deze actie listig was opgezet om Rusland en China te
bedreigen.
10/11: Test-raket Californië: De nachtmerrie van de sociale media of precies wat de marine wil? (Engels)
Er bestaat geen twijfel meer over dat duizenden ‘Westkusters’ getuige waren van een onbewapende raket –
en geen komeet of buitenaardse UFO – die de avondlucht in het licht zette op zaterdagavond.
En wat er dan open blijft voor interpretatie: Waarom?
Waarom een testraket afvuren in het zicht van de twee na grootste stad van het land, dat sommige mensen
angstig maakt, wat leidt tot duizenden tweets en facebook-berichten met wilde speculaties over het
lichtgevende voertuig.
[Mysterieus licht raast door de Californische lucht en veroorzaakt verwarring, opwinding en angst voor een
buitenaardse invasie] (Engels)
Zou de marine gedacht hebben dat de test voor het grootste gedeelte niet opgemerkt zou worden door de
bevolking? Zouden de ambtenaren hebben onderschat dat de sociale media in staat is om een
‘routinematige gebeurtenis’ om te zetten in voorpagina-nieuws?
Of was het juist al die tijd het plan, gebruikmakend van de onvermijdbare invloed van de sociale media om
de waarnemers in Beijing en Moskou te laten buigen voor de macht van het Amerikaanse leger?
Het antwoord: het is gecompliceerd….
Volgens John Daniels, een officier van de openbare orde bij ‘strategische systeemprogramma’s’ van de
Marine…. De test van zaterdag….. is uitgevoerd onder unieke omstandigheden.
Op een buitengewoon heldere avond, terwijl de zon verdween achter de horizon op precies de juiste tijd.
De marine heeft meerdere gelijkwaardige lanceringen gedaan, zei Daniels. Maar nooit met zulke zichtbare
effecten dat het de aandacht zou krijgen van de inwoners van San Francisco tot Arizona.
“Die grote blauwachtige groene tint die iedereen zag was een gevolg van de tijd van die dag”, zegt Daniels,
en hij merkt op dat het vervagende zonlicht gereflecteerd werd van de motor van de raket.
“Hadden we dit eerder op de dag gedaan, of later in de avond, dan had je waarschijnlijk de raket nog kunnen
zien, maar niet op dezelfde manier.”
⇐Deel 1: disclosure David Wilcock 25 november 2015
Wordt binnenkort vervolgd met deel 3: ISIS een kopje kleiner gemaakt
Bron: David Wilcock
Translation/vertaling: Irma Schiffers
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/11/david-wilcock-deel-2-isis-ontmaskerd/#.Vl9hQnYve9I

“ISIS een kopje kleiner gemaakt”
NIET GEK WORDEN
Het is sterk aan te bevelen dat je dit vanaf het begin leest. Het is allemaal tegelijkertijd gepost, als één
onderzoek. (Zie deel 1 hier, en deel 2 hier).
Er werd een Russisch passagiersvliegtuig neergeschoten op 31 oktober. Eén van hun topmediacoördinatoren stierf onder verdachte omstandigheden in een DC hotel op 6 november.
Dan, direct de volgende dag, wordt er een raket-test gehouden boven Los Angeles die een enorme
lichtshow creëert. De raket vloog boven de kust en daarna richting Rusland en China.
Deze brutale, massale gebeurtenissen kunnen onder een groot deel van de bevolking gemakkelijk angst
opwekken voor een nucleaire derde wereldoorlog.
ER ZIJN GROTERE KRACHTEN AAN HET WERK HIER
Onze insiders hebben bekend gemaakt dat er welwillende ET’s zijn en dat ze geen grote nucleaire aanval
zullen toestaan op deze aarde.
Ontelbare daden van “Divinistische interventie” hebben plaatsgevonden, vooral sinds 2010, waardoor het
volstrekt onmogelijk is geworden voor de Cabal om hun snode plannen uit te voeren.
Dit werd onlangs nog eens benadrukt in artikelen die de gerespecteerde NASA/Apollo-astronaut en
maanreiziger Edgar Mitchell citeren.
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Dit is slechts één van de ontelbare onthulling-gerelateerde artikelen die naar buiten zijn gebracht in de
afgelopen jaren, en die ons voorbereiden op een ‘officiële bekendmaking’.
12/8: (Mainstream media Daily Mail: Edgar Mitchell claimt dat ET’s Amerika
hebben gespaard voor een nucleaire oorlog.
Buitenaardsen kwamen naar de aarde om een nucleaire oorlog tegen te houden
tussen Amerika en Rusland, volgens een bizarre claim van een voormalig
astronaut.
Edgar Mitchell, de zesde man die op de maan heeft gelopen, meldt dat
hooggeplaatste officieren getuige zijn geweest van buitenaardse schepen tijdens
hun wapentesten gedurende de jaren veertig.
De UFOs, zegt hij, werden zwevend boven de wereld gezien toen de eerste
nucleaire wapentest werd gehouden, die plaatsvond op 16 juli 1945 in de verlaten
witte woestijn van Nieuw Mexico.
De NASA-veteraan heeft meermalen gesproken over zijn geloof in buitenaardsen, sinds zijn maanlanding
gedurende de Apollo-missie in 1971.
‘White Sands’ was de testgrond voor atoomwapens en dat is waar de ET’s in geïnteresseerd waren, vertelt
de inmiddels 84 jaar oude Texaan aan Mirror Online.
‘Ze wilden alles weten over onze militaire mogelijkheden.’
Mijn eigen ervaring, sprekend met insiders, heeft duidelijk gemaakt dat ET’s proberen ons te weerhouden
van oorlogsvoering en dat ze proberen ons te helpen om vrede op aarde te creëren.
Dr. Mitchell zegt dat de verhalen van mensen die de raketbases bemanden gedurende de 20e eeuw, zijn
claims ondersteunen.
‘Andere officieren van de Pacifische kust-bases vertelden me dat hun test-raketten meermalen werden
neergeschoten door buitenaardse ruimtevoertuigen’, zo zegt hij.
Ook claimt hij dat onze technologie bij lange na niet zo geavanceerd is als dat van hen, en als ze vijandig
waren geweest, waren we er nu niet meer geweest.’
RUSLAND’S VERGELDING
Rusland is de thuisbasis voor de grootste schaakmeesters en strategen in de wereld. Zet – tegenzet, punt –
contrapunt.
Ze verliezen een vliegtuig, ze verliezen één van hun grootste top-media coördinatoren, en dan wordt er een
nucleaire testraket afgevuurd in hun richting, en dat allemaal in slechts één week.
Rusland heeft op grote schaal 448 ISIS-faciliteiten gebombardeerd en dit allemaal vrijwel onmiddellijk na de
Halloween-aanval op het vliegtuig, Lesin’s hartaanval op 6 november en de raket-test op de 7e.
448 bases mag niet veel lijken, maar het was bijna de hele infrastructuur van ISIS, zoals we zullen zien.
Deze drie dagen van intensieve bombardementen werden gepubliceerd op 9 november – en ze waren
extreem verwoestend.
9/11: Russische luchtmacht vernietigd 448 terroristische faciliteiten in Syrië in drie dagen. (Engels)
De Russische luchtmacht in Syrië heeft 137 vluchten uitgevoerd in de afgelopen drie dagen, waarbij ze 448
infrastructuur-faciliteiten hebben geraakt die behoorden tot de Islamitische Staat en andere terroristische
groeperingen in het land, zei de Russische minister van Defensie.
“In de afgelopen drie dagen hebben de vliegtuigen 137 vluchten uitgevoerd in de Syrische Arabische
Republiek en ze verwoestten 448 faciliteiten van de terroristische infrastructuur in de provincies Aleppo,
Damascus, Idlib, Latakia, Raqqa, Hama en Homs,” meldde Igor Konashenkov, woordvoerder van Defensie,
geciteerd volgens persbureau Tass.
Onthoud dat getal: 448 verschillende faciliteiten die van essentieel belang zijn voor de infrastructuur van
ISIS, werden vernietigd. Dit heeft tot veel grotere resultaten geleid dan de media heeft gerapporteerd tot op
heden. Meer daarover zo direct.
HET AFSNIJDEN VAN DE OLIE-TOEVOER
Wanneer je de tweede wereldoorlog hebt bestudeerd, dan begrijp je hoe enorm cruciaal de olietoevoer is
voor elke oorlogsinspanning. Zonder olie en gas kun je de machinerie niet draaiende houden.
De winst die voortvloeit uit de verkoop van olie en gas kan ook van cruciaal belang zijn bij het
verstrekken van inkomsten voor voedselvoorraden voor het leger, vooral in het Midden-Oosten.
Dit is exact waarom Putin een massaal convooi van ISIS-olietrucks uitschakelde, wat bekend werd gemaakt
op 18 november, slechts negen dagen na de vernietiging van de 448 faciliteiten:
18/11: Russische gevechtsvliegtuigen vernietigen 500 terroristische olie-trucks in Syrië, (Engels) en
vernietigt daarmee de belangrijkste financieringsbron van brandstoffen.
Rond de 500 brandstof-voertuigen die illegale olie transporteren van Syrië naar Irak voor de verwerking, zijn
vernietigd door de Russische luchtmacht, aldus de Generale Staf.
“In de afgelopen jaren hebben de Islamitische Staat (IS, voorheen ISIS/ISIL) en andere extremistische
groeperingen zich georganiseerd in operaties als de zogeheten ‘rijdende pijplijn’ in de gebieden die ze
controleren”, meldt de woordvoerder van de Russische Generale Staf Andrey Kartapolov.
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Honderdduizenden tonnen met brandstof zijn aan Irak geleverd door deze trucks voor verwerking en de
inkomsten die door deze illegale export worden gegenereerd is één van de belangrijkste
financieringsbronnen voor de terroristen, zei hij.
De woordvoerder toont beelden van konvooien die bestaan uit honderden olie-transportvoertuigen, om zijn
bewering te ondersteunen.
“In de eerste paar dagen hebben onze vliegtuigen 500 brandstof tankers vernield, wat op grote schaal de
illegale olie-transporten van de militanten heeft gereduceerd en, dienovereenkomstig de inkomsten uit de
oliesmokkel,” benadrukte hij.
De woordvoerder zegt ook dat het Russische leger begonnen is met het ontwikkelen van voorstellen voor
gezamenlijke militaire actie met de Franse Marine tegen de terroristen, conform een uitgevaardigd bevel van
president Vladimir Poetin.
18/11: Daily Mail over het Russische bombardement van ISIS-olievoorraden (Engels).
Afgelopen maand werd naar buiten gebracht dat ISIS nog steeds meer dan 320 miljoen dollar per jaar omzet
haalt, ondanks de door de VS geleide bombardementen, die bedoeld was om de opstand neer te slaan.
‘Dit is waarom we ‘Daesh’ moeten raken in het hart’, zei de Franse minister Jean-Yves Le Drian,
gebruikmakend van de Arabische term voor deze groep.
Ondanks dat hun standpunten lijnrecht tegenover elkaar staan met betrekking tot Assad, zijn Frankrijk en
Rusland overeengekomen om hun militaire- en veiligheidsdiensten te coördineren in de strijd tegen ISIS na
de aanslagen in Parijs en het neerhalen van het Russische vliegtuig.
De enorme rijkdom die wordt gegenereerd uit olievelden, energiecentrales, afpersing, belastingen, en de
plundering van waardevolle schatten uit de oudheid, houdt in dat ISIS tot de best gefinancierde terroristische
groep behoort in de geschiedenis, zo waarschuwden deskundigen.
DE VS LIETEN DEZE OLIE-KONVOOIEN LINKS LIGGEN
Everett Stern’s HSBC getuigenverklaring suggereert sterk dat de reden waarom ISIS zo goed gefinancierd
is, te maken heeft met het feit dat het honderden miljoenen dollars ontvangt van de westerse banken.
Het is ook vermeldenswaardig om erop te wijzen dat de VS gemakshalve deze olie konvooien over het hoofd
heeft gezien vorig jaar, omdat ze beweren geen onschuldige mensen te willen doden:
19/11: VS heeft gemakshalve vermeden ISIS olie-konvooien te bombarderen (Engels)
Bloomberg suggereert dat het Pentagon stelselmatig weigerde de tankwagens uit te schakelen uit angst
voor bijkomende schade.
“Geen van deze mannen horen bij ISIS. We wilden ze niet uitschakelen, dus we hebben de ISIS olietransporten een jaar lang gadegeslagen,” vertelt Michael Knights, Irak-expert aan het Washington Institute
for Near East Policy aan Bloomberg.
Natuurlijk, misschien heeft de VS het effect dat de luchtaanvallen hadden op de olieproductie van ISIS wel
overschat en misschien was het Pentagon bezig met het doden van onschuldige vrachtwagenchauffeurs.
Het zou ook zo kunnen zijn, zoals Sergei Lavrov suggereerde eerder deze week, dat de VS tot op heden
opzettelijk hebben vermeden ISIS te raken op de pijnlijke plekken, om ze in het spel te houden en zich ervan
te verzekeren dat ze nog steeds effectief konden zijn bij het destabiliseren van Assad, de Syrische president.
Wanneer je de oliehandel afsnijdt, verliest ISIS de mogelijkheid om het regime aan te vechten.
MET DE EER STRIJKEN NA ANDERMANS WERK
In een zelfs nog surrealistischer moment gebruikte PBS beelden van het Russische leger van de vernietiging
van de ISIS-olietankers en claimde dat de VS dit had gedaan.
23/11: Heldenverhaal over bombardementen? PBS gebruikt Russisch Beeldmateriaal om bombardementen
te tonen op ISIS-olievelden.
Blijkbaar niet in staat om zelf beelden te vinden van de Amerikaanse luchtaanvallen op de olie-infrastructuur
van de Islamitische Staat, toonde PBS Nieuwsuur delen van de video van het Russische ministerie van
Defensie in hun rapportage – maar het bleef niet onopgemerkt.
Het PBS rapport van afgelopen week gebruikte twee controledoelstellings-video’s, gemaakt door Russische
drones, waarop Sukhoi bombers van de Khmeimim vliegbasis in Latakia een olieopslag-faciliteit in Syrië
bombardeerden die gebruikt werd door ISIS, alsmede een groot kamp met olietrucks.
Terwijl black-and-white militaire beelden werden getoond van brandende trucks, zei de voice-over van PBS:
“Voor de eerste keer is de VS olietransport-trucks aan het aanvallen”.
Dit feit werd voor het eerst opgemerkt door de Moon of Alabama-website, die schreef dat iedere gemiddelde
kijker van het PBS verslag zou aannemen dat de black-and-white explosies van olietrucks en tanks van de
VS afkomstig waren en gefilmd zijn door de jets van de Amerikaanse luchtmacht.
“We hebben 116 tanker trucks vernietigd en reduceerden daarmee de mogelijkheid voor ISIS om gestolen
olie te transporteren,” rapporteerde Colonel Steve Warren, de woordvoerder namens de gezamenlijke
Taskforce op 18 november, na vijftien maanden bombarderen van ISIS-doelen. Hij meldde dat het de eerste
keer was dat de VS de ISIS tankertrucks in Syrië had aangevallen.
“Maar tenzij we de VS video van dergelijke aanvallen hebben en geen kopieën van de Russische video’s die
frauduleus werden getoond als zijnde afkomstig van de VS, zullen we nooit weten of die aanvallen
überhaupt echt hebben plaatsgevonden, aldus de Moon of Alabama.
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DE SCHADE WAS ERNSTIG
Dankzij deze aanvallen is de olievoorziening vernietigd evenals 448 kritieke infrastructuur bases, en heeft
ISIS nu nog slechts 34 bases in totaal.
Ten gevolge daarvan lijkt het nu het einde voor deze terreurgroep. Dit is allemaal zeer recentelijk gebeurd
terwijl we dit artikel schrijven, eind november.
ISIS wordt opnieuw ervan beschuldigd in het westen ‘geboren’ te zijn volgens dit artikel van de Russische
pers:
22/11: “Dit lijkt op het einde:” ISIS blijft met slechts 34 bases achter na de Russische luchtaanvallen”.
(Engels)
Syrische en Iraakse troepen, ondersteund door de Russische luchtaanvallen in Syrië, gaan door met de
strijd tegen de IS militanten, en laten de jihadistische groep achter met slechts 34 bases in de twee
Arabische landen, aldus het Iraanse persbureau FARS die daarmee een media-activist citeert.
“Op dit moment heeft ISIL alleen nog bases in Mosul, Raqqa, etc. waar ze er eerder veel meer hadden,”
aldus Mohammad Ali al-Hakim, Managing-Director van het Iraakse al-Nakhil nieuwsagentschap. Volgens
hem zal de Islamitische Staat eindelijk volledig vernietigd worden in de nabije toekomst.
ISIS VOCHT TERUG, OP HET PUNT VERSLAGEN TE WORDEN, DOOR PARIJS AAN TE VALLEN
Onthoud de data. In drie dagen vernietigt Rusland 448 essentiële ISIS faciliteiten en kort daarna 500
olietankers.
Deze aanvallen hebben ISIS en degenen die hen financieren en manipuleren op de rand van de nederlaag
gebracht.
Als ze ISIS niet langer hebben, kunnen ze geen willekeurige en gewelddadige aanvallen meer uitvoeren
tegen de alliantie, overal ter wereld.
De bijna volledige ontmanteling van ISIS werd aangekondigd op 9 november en de terroristische aanvallen
van ISIS in Parijs gebeurden vier dagen later, vrijdag de 13e.
Deze aanvallen zijn sindsdien het onderwerp van enorme controles.
WAARSCHIJNLIJK ZUL JE DE TERM ‘FALSE FLAG’ VEEL VAKER HOREN IN DE NABIJE TOEKOMST
Wanneer een terroristische aanval plaatvindt en wordt toegeschreven aan een zogeheten fake boosdoener,
zoals een bepaald land dat doelwit is, wordt dat een false flag genoemd in miliaire termen.
Dit betekent dat het land dat wordt beschuldigd van het plegen van een aanval een afleiding is. Dat land, die vlag- is niet echt verantwoordelijk.
Het woedende volk kan de (valse) vlag omhoog houden, ertegen schreeuwen en deze verbranden, maar
zich niet realiseren dat iemand anders de aanval heeft gepleegd om een heel andere reden.
De ‘vlag’ die momenteel wordt beschuldigd is de zwart-witte ISIS vlag die we telkens blijven zien.
Er zijn duizenden artikelen en video’s beschikbaar die de Parijse attacks deconstrueren als een valse vlagoperatie.
De reden dat we veel gegevens samenvatten, zoals hier in een keer, is omdat artikelen over een enkele
gebeurtenis vaak niet genoeg achtergrond geven om het grote plaatje te laten zien.
ISIS AANSLAGEN GEPLEEGD DOOR BLANKE MILITAIRE AGENTEN DIE ERUIT ZIEN ALS
GEWICHTHEFFERS
Laten we er duidelijk over zijn; er zitten zeker ook echte moslims in ISIS, niet alleen zomaar een aantal
betaalde blanke huurlingen.
Maar als je je huiswerk doet, zul je ontdekken dat er ook blanke mannen, die eruit zien als ingehuurde
moordenaars op de scene verschijnen bij de Parijse beschietingen.
De Cabal wilde Frankrijk blijkbaar straffen voor het feit dat ze de alliantie helpen bij het neerhalen van de
Federal Reserve, wat we verderop nog zullen bespreken.
Deze aanval raakte Frankrijk op een enorme manier, ze werden geraakt in hun meest geliefde stad. Ze
hebben ook Rusland ‘gestraft’ voor het vernietigen van ISIS door één van de Russische staatsman aan te
vallen.
ISIS loopt nu op een zeer snelle teloorgang af, maar er was nog genoeg over om een overtuigende “false
flag” operatie als deze te produceren.
Om zich ervan te verzekeren dat de ‘job’ meteen op de juiste manier werd uitgevoerd, heeft de Cabal hun
beste mensen ingezet – die jarenlang de beste training hebben gehad die je maar kunt krijgen voor geld.
14/11: Parijse schutters waren blank, gespierd, militaristisch en uitdrukkingsloos
Twee zwaar bewapende ISIS schutters verschenen in een zwarte Mercedes Benz en slachtten in ijzige
kalmte een aantal onschuldigen af die zaten te eten in een Parijse bistro voordat ze wegreden.
Een ooggetuige vertelde hoe 20 mensen werden geëxecuteerd in een berekende aanval op een druk
restaurant in het hart van de Franse hoofdstad terwijl ze zaten te eten op het terras.
Mahoud Admo zei: “De schutter toonde geen enkele emotie toen hij een kogelregen afvuurde in de diners.
Hij bleef zijn machinegeweer herladen en bleef schieten zonder iets te zeggen.
Mr Admo, 26, die in het Leger des Heils-hotel verbleef in Rue de Charonne tegenover Le Belle Equipe,
vertelde hoe de schutters de mensen in een drive-by beschoten.
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Trillend, terwijl hij zich herinnert hoe het bloedbad zich ontvouwde, zegt hij: ‘Ik was net in mijn kamer en ik
had het raam open staan en had uitzicht op de straat”.
“Ik kon de grote groep mensen zien die buiten zaten te eten en te drinken. Het was vol met mensen die
zichzelf vermaakten.”
“Om ongeveer 21.30 uur verscheen er een nieuw uitziende Mercedes met donker getinte ramen achter en
de ramen van de bijrijder en de chauffeur waren naar beneden.
Ik kon het gezicht van de bijrijder goed zien omdat hij geen pet of masker droeg.
Zodra de auto tot stilstand kwam opende hij het portier en stapte voor het restaurant uit.
Op dat moment zag ik dat hij een machinegeweer droeg die op zijn heup rustte. Het drong niet tot me door
wat ik zag.
De mensen buiten kregen de schutter in de gaten die naderde met zijn geweer en probeerden naar binnen
te rennen, maar hij schoot ze neer in de deuropening.
Toen begonnen de mensen binnen naar buiten te lopen om te kijken wat er gebeurde en hij vuurde kogels
op ze af.
Ik probeerde hem te filmen met mijn telefoon, maar de schutter zag het licht op mijn mobiel en ik dook achter
de muur toen hij begon te schieten op mijn hotel.
De schutter herlaadde diverse keren stoïcijns zijn geweer.
Toen schoot hij op de ramen in de straat om zich ervan te verzekeren dat niemand iets zou filmen of foto’s
zou nemen. Het duurde iets langer dan zes minuten.
KIJK HIER NU EENS NAAR
Verderop in deze passage komen we bij het kritieke moment waarop onze ooggetuige onthult hoe deze
emotieloze attackers er eigenlijk uitzagen.
Het antwoord is schokkend.
Wat zou er gebeuren als de Westerse politieke ‘machinerie’ ons gaat vertellen dat elite blanke huurlingen
voor ISIS werken?
Dit zou allerlei vragen oproepen. Waarom zouden de vermoedelijk die-hard islamitische fundamentalisten dit
toevertrouwen aan blanke ‘special operations’-troepen?
Het zou niet veel anders zijn dan een voor de hand liggende “narcotica-brigade” die afloopt op een stelletje
hippies, in een poging ‘cool’ te zijn en te vragen of ze een zak wiet kunnen “scoren”.
Maar in dat geval is de ‘narc’ niet geïnteresseerd om je achter tralies te zetten. Hij zet een drone-aanval in
die jou en al je vrienden omlegt.
Zou ISIS niet genoeg mensen hebben die bereid zijn de ‘ongelovige te doden’ zonder het gevaar te lopen
hun meest riskante operaties in de handen van blanke buitenlanders te leggen?
DIT ZOU KUNNEN LEIDEN TOT EEN DOMINO-EFFECT
Met de getuigenverklaring die je gaat lezen rijst de vraag: wie zijn deze blanke troepen?
Wie betaalt ze om onschuldige mensen te vermoorden die zitten te dineren in Parijs? En waarom?
Als de bevolking zou beginnen met het stellen van dit soort vragen, zoals bij het lekken van Snowdenachtige informatie, zou dat zeer gemakkelijk tot een domino-effect kunnen leiden van disclosure
(onthullingen).
The Mirror is een mainstream media-krant in Engeland – en zoals we hebben gezien, is de Engelse pers ver
voor op de VS met betrekking tot het lekken van de waarheid.
14/11: The Mirror: Parijse schieters waren blank, gespierd, militaristisch en uitdrukkingloos.
“Hij vuurde veel kogels af. Hij was blank, goed geschoren en had donker haar, keurig geknipt. Hij was in
zwart gekleed, op een rode sjaal na.
De schutter was ongeveer 35 jaar en was extreem gespierd gebouwd, wat je kon zien aan zijn stevige
armen. Hij leek op een gewichtheffer.
He droeg geen handschoenen en zijn gezicht was uitdrukkingloos toen hij richting de bar liep.
De chauffeur had zijn portier geopend vlak voordat de beschietingen begonnen en hij stond op en zijn arm
en zijn machinegeweer rustte op het dak van de auto. Hij stond daar met zijn voet in de deur, hij zag er uit
als een uitkijkpost.
Ik zou hem beschrijven als lang, met donker haar en eveneens flink gespierd.
Ze zagen eruit als soldaten of huurmoordenaars en ze voerden de hele daad uit alsof het een militaire
operatie was.
Het was duidelijk dat ze beiden zeer zwaar gewapend waren en de schutter had diverse magazijnen bij zich.
Ze leunden koeltjes achterover in de auto en scheurden weg in de richting van het Bataclan Theater.
HET IS EEN COMBINATIE VAN BLANKE HUURMOORDENAARS EN ARABISCHE TERRORISTEN
Zoals we vastlegden in Financial Tyranny, is de westerse media-monopoly onder controle van dezelfde
mega-banken die 80% van alle rijkdommen in de wereld bezitten.
We zijn gemanipuleerd om de Parijse beschietingen te zien als zijnde uitgevoerd door wild schreeuwende
Arabieren die Allah prijzen tijdens het begaan van hun heilige oorlogsdaad.
Het idee van opgekrikte blanke militaristische kerels die de Parijse moorden uitvoeren, zonder een zichtbaar
signaal van woede, genoegen of stress, is zeker niet wat we verwachten.
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Hoe dan ook, als ISIS een door het westen gecontroleerd proxy-leger is, dan kunnen ze heel gemakkelijk
super getrainde blanke huurmoordenaars inzetten om zich ervan te verzekeren dat de ‘job’ direct bij de
eerste keer goed gebeurt.
Dit zou een veel gewelddadiger en riskantere opdracht zijn dan het sturen van een vijfkoppig team zodat het
lijkt alsof iemand zelfmoord gepleegd heeft.
Arabische “zondebokken” worden vervolgens opgevoerd om de schuld op zich te nemen, zoals het opblazen
van zichzelf met zelfmoordbommen op de plaats van het delict.
Mensen met een extreem religieus geloof zijn veel gemakkelijker te manipuleren om zelfmoordacties te
ondernemen tegen anderen die ze zien als de duivel.
Als er iemand opstaat als een sterk charismatisch leider en ze vertelt wat ze willen horen en ze support geeft
om de ‘duivels’ aan te vallen, zullen ze daar graag aan voldoen.
ISIS IS ‘BIJ TOEVAL’ UITGERUST MET WAPENS TER WAARDE VAN HONDERDEN MILJOENEN
DOLLARS
Voor het geval je nog steeds niet overtuigd bent dat ISIS een creatie van het westen is, is hier nog een
essentieel stukje informatie dat je moet overwegen.
Wanneer een volledig gefinancierde, enorme militaire macht plotseling verschijnt uit het niets, en ‘bij toeval’
Amerikaanse wapens gebruikt, worden we achterdochtig.
Het blijkt dat de Cabal ISIS opzettelijk toestond om een groot aantal Amerikaanse top-kwaliteit wapens te
stelen uit verschillende wapendepots in Irak.
Er waren ook bepaalde plaatsen (kuch…) Benghazi (kuch…) waar de wapens en de munitie rechtstreeks
werden uitgedeeld aan ISIS.
Oeps! Het lijkt erop dat de VS ‘per ongeluk’ ISIS heeft
bewapend door hen toe te staan hun allerbeste militaire
uitrusting buit te maken.
4/6/15: VS schoot zichzelf in de voet bij het ‘per ongeluk’
bewapenen van ISIS
Een van de eerste grote tegenslagen in de oorlog tegen
ISIS kwam afgelopen juni, toen het door de VS
gesteunde Iraakse leger werd geleid door islamitische
militanten in het noorden van de Iraakse stad Mosul.
Regeringstroepen trokken zich terug bij de aanval van de
islamitische jihadisten ‘. Ze lieten een schat aan kostbare
militaire hardware achter, inclusief de in de VS
geproduceerde gepantserde Humvees, vrachtwagens,
raketten, machinegeweren en zelfs een helikopter.
Volgens Reuters vielen de in de de VS gefabriceerde wapens in handen van de vijand, waaronder 2300
Humvee gepantserde voertuigen, ten minste 40 van hun belangrijkste M1A1 tanks, 74.000 machinegeweren,
en maar liefst 52 M198 houwitser mobiele kanonsystemen, plus kleine wapens en munitie.
Hoewel al-Abadi en andere Iraakse en VS officials geen dollartekens hebben toegevoegd aan de verloren
wapens en de voertuigen, een snelle rekensom van deze verliezen zal er ongeveer zo uitzien:
 2,300 Humvee gepantserde voertuigen @ $70,000 per unit. Totaal: $161 miljoen
 40 M1A1 Abrams tanks @ $4.3 miljoen per unit. Totaal: $172 miljoen
 52 M198 Howitzer mobiele kanonsystemen @ $527,337 per unit. Totaal: $27.4 miljoen
 74,000 machinegeweren @ $4,000 per unit. Totaal: $296 miljoen
Het enorme totaal van $656.4 miljoen, maar experts zeggen dat deze ‘verliezen’ slechts een klein deel
vertegenwoordigen van de waarde (van honderden miljoenen dollars) van de Amerikaanse
wapenuitrustingen die in handen van ISIS zijn gevallen.
Deze wapenuitrusting wordt ingezet tegen de VS en hun bondgenoten op de grond in Irak en buurland Syrië.
NOG STEEDS NIET OVERTUIGD?
ISIS trof al deze Amerikaanse wapens en munitie volledig gebruiksklaar aan. Dat is het officiële verhaal.
Het is als bij een videospel waarin je gewoon rondspringt om alle gouden munten te pakken waar je maar
gaat. Ze worden allemaal magisch voor je uitgespreid, en liggen te wachten tot je voorbij komt.
Als je nog steeds wenst te geloven dat ISIS “gewoon geluk had,” en dat ze nooit van plan waren om die
wapens te pakken, kijk hier dan even naar.
De politieke waakhond ‘Judicial Watch’ speelde het klaar om Pentagon documenten vrij te geven die
onthullen dat de VS in het geheim Al Qaida en ISIS-gerelateerde groepen ondersteunt.
Oh-oh! Dit ziet er absoluut niet goed uit:
26/6: Vrijgegeven documenten onthullen VS-support Al Qaida en ISIS-gerelateerde rebellen-groeperingen
Vrijgegeven Pentagon-documenten, recentelijk verkregen door de politieke waakhond ‘Judicial Watch’
hebben onthuld dat Amerika al-Qaeda en andere radicale groepen bewust heeft gesteund in een poging om
Syrië te destabiliseren.
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Zoals opgemerkt door Insurge Intelligence schrijver Nafeez Ahmed, ging de VS ging door met dat beleid
ondanks het feit dat ze wisten dat het zou leiden tot de opkomst van ISIS en de val van Irak.
Volgens de onlangs vrijgegeven documenten, voorzag het Pentagon de voorspelbare opkomst van de
Islamitische Staat als een direct gevolg van deze strategie, en waarschuwde dat het Irak zou destabiliseren,
schreef Ahmed.
Ondanks het feit dat het anticiperen van het westen, de Golfstaat en de Turkse steun voor de ‘Syrische
oppositie’ – inclusief Al Qaida in Irak- zou kunnen leiden tot het ontstaan van een ‘Islamitische Staat in Irak
en Syrië (ISIS), geeft het document geen indicatie van enig besluit om de support aan de Syrische rebellen
te staken.”
Sinds dit geheime rapport in 2012 was geschreven, is de Obama-administratie doorgegaan met het geven
van steun aan de ‘zogenaamde’ rebellen, ondanks hun toegegeven banden met ISIS.
Maar onlangs in september, heeft een commandant bij het vrije Syrische leger (FSA), een groep die
‘gematigd’ heet te zijn volgens de president, toegegeven samen te werken met diverse terroristische
groeperingen, inclusief ISIS.
CBS JOURNALIST DOET VERSLAG VAN VRIJGEGEVEN PENTAGON DOCUMENTEN OVER ISIS
In een verbazingwekkende daad van moed, deed CBS journalist Ben Swann verslag van een uitgelekt
nieuws segment naar aanleiding van dit Pentagon document, waarin duidelijk wordt aangetoond dat de VS
steun gaf aan ISIS.
19/11: Reality Check: Proof U.S. Regering wilde dat ISIS opduikt in Syrië
Er zijn zoveel debatten over hoe de VS en andere naties ISIS willen stoppen, maar kunnen deze leiders
worden vertrouwd?
Ben Swann onthult geheime DOD documenten die bewijzen dat de VS wilde dat ISIS zou ontstaan in Syrië.
De video is zeker de moeite waard om te bekijken, omdat het laat zien dat de media de wurggreep op de
waarheid eindelijk begint te breken
ISIS DOOK PRECIES OP TIJD OP OM OORLOG TEGEN SYRIË TE KUNNEN BEGINNEN VOLGENS VNNORMEN
Het is ook heel vreemd om te zien hoe ISIS zomaar uit het niets naar voren sprong in de media op 20
september 2013, gewapend tot de tanden met Amerikaanse top-wapens.
Dankzij dappere klokkenluiders zoals Everett Stern, weten we nu dat de mega-banken groepen als deze
wereldwijd financieren.
ISIS dook precies daar op waar ze nodig waren, met het allerbeste in Amerika gemaakte ‘speelgoed’, om de
laatste oorlog van de Cabal te legaliseren, volgens de VN-normen.
Neem deze reactie in overweging, geplaatst op maandag 17 november in Benjamin Fulford’s forum door
‘omgoo’:
Commentaar door ‘omgoo’, 17 november 2015 @ 12:58 am
ISIS zoals we dat kennen kwam pas in het nieuws op 20 september 2013.
Het Engelse parlement stemde tegen het aanvallen van Syrië op 30 augustus 2013.
Deze Engelse stemming leidde ertoe dat Obama abrubt van koers veranderde de volgende dag, op 31
augustus, en zocht in plaats daarvan toestemming van het Congres.
De gebeurtenissen lieten later zien dat de stemmingen in het congres waren gestopt – vanwege het feit dat
Rusland erbij betrokken raakte.
Rusland regelde voor Syrië te getuigen voor hun chemische wapens, wat het excuus om een oorlog te
starten zou wegnemen.
De datum waarop de stemming van het Congres was gestopt was rond 14 september 2013.
Houd in je achterhoofd, dat er tijdens als die oorlogstaal geen VN-mandaat was.
Daarom zou een oorlogsverklaring aan Syrië een illegale actie zijn geweest onder de VN-wet, net als in Irak.
Wanneer verscheen het eerste nieuwsrapport waarin ISIS werd genoemd? 20 September 2013. Precies 6
dagen nadat de stemming van het Congres was gestopt.
Je kunt dit voor jezelf bewijzen door naar Google te gaan, zoek op ISIS en klik dan op ‘nieuws’.
Klik op ‘Search Tools’, recent, Custom Range en zet er een datum in, of zeg: van 01/01/2010 – 19/09/2013.
Het zoeken naar ISIS zal alleen de godin ISIS tonen en iets met betalingen via een mobiele kaart.
Verander de uiteindelijke datum naar 20 september 2013 en de terroristische verhalen beginnen…
VERSCHILLENDE GROEPEN WERKEN ERAAN OM DIT TE ONTHULLEN
Dappere en heldhaftige klokkenluider-sites als Veterans Today en Infowars hebben deze zwendel al enige
tijd blootgelegd, net als wij.
“Proxy oorlog” is hoe de echte macht achter de schermen de politieke gebeurtenissen in hun voordeel
manipuleert en dat al voor honderden, zo niet duizenden jaren.
De machts-elite gebruikt altijd anderen om het vuile werk op te knappen.
Als de huurlingen zelf niet weten voor wie ze in werkelijkheid werken, kunnen ze hun controleurs niet
verraden, zelfs als ze gevangen worden genomen en worden gemarteld.
Hoewel, met de communicatie- en afluistertechnieken die beschikbaar zijn voor iedereen in de wereld heden
ten dage, is het niet langer mogelijk om dit spel in het geheim te spelen.
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HET “ISIS” PERSBERICHT DAT DE VERANTWOORDELIJKHEID OPEIST VOOR DE PARIJSE
AANVALLEN KAN GESCHREVEN ZIJN DOOR DE CABAL
Zelfs in de mainstream media is er sprake van onophoudelijke aanwijzingen dat ISIS slechts een dekmantel
is voor iets dat veel groter en veel machtiger is, zoals we juist hebben besproken.
Neem dit ‘Politico’ artikel in overweging van 14 november, dat het mysterie bespreekt van de Parijse
schietpartijen waar ISIS van wordt beschuldigd en hoe dat gewoon niet kan kloppen.
De reden dat het stinkt in dit geval, is de groep die zich presenteert als ISIS en die geen verantwoording
voor deze aanslagen opeiste op een ‘normale‘ manier.
Het is alsof iemand in het westen zelf een persbericht schreef en ontwierp het zo, dat het leek alsof hun
Arabische zondebokken binnen ISIS het hadden geschreven.
Politico merkte op dat het slordig gedaan was, en dat het helemaal niet geschreven kan zijn door echte
moslims.
14/11: ISIS Mysterie: Wie heeft de touwtjes in handen?
Vanmorgen hebben de de kanalen van de Islamitische Staat officiële verklaringen uitgezonden waarin de
aanslagen werden geprezen. Velen hebben de boodschap gelezen, die met leedvermaak en moraliserend
een stortvloed van toekomstige aanvallen beloofde zonder claim of credit.
Maar de verklaring gaf geen indicatie of de aanval gepland of gefinancierd was, en inderdaad bevatte de
boodschap niets anders dan wat de schrijver ervan zou kunnen hebben geleerd door het lezen van een
exemplaar van The Washington Post.
Het gaf de martelaren ook niet hun gebruikelijke reis naar het Paradijs, met lachende foto’s van behaarde
gezichten en een wijsvinger wijzend naar de hemel, noch een interview, of zelfs geen ‘nom de guerre’
(pseudoniem).
Sterker nog, de verklaring bevatte een ongelukkige stijl en spelling, alsof het was geschreven en vertaald
zonder de gebruikelijke redactionele nauwgezetheid van de islamitische staat.
Een verklaring voor deze gehaaste claim of bekrachtiging kan zijn dat er nog een derde mogelijkheid is;
ergens iets tussen ‘IS deed het’ en ‘IS deed het niet’.
Die mogelijkheid is iets als: ‘IS was verbaasd over hetgeen hun supporters deden – en waren daar helemaal
niet blij mee’.
ISIS KON OOK HET RUSSISCHE VLIEGTUIG NIET NAAR BENEDEN HEBBEN GEHAALD
De Parijse massabeschietingen vonden plaats op vrijdag de 13e. Het Russische passagiersvliegtuig werd
neergehaald tijdens All Hallow’s eve, of wat genoemd wordt ‘Halloween’, op 31 oktober.
Hmmmm. Is dit ook slechts ‘gewoon toevallig’?
Zowel vrijdag de 13e als Halloween zouden rituele feestdagen genoemd kunnen worden voor groepen die
datgene aanbidden en praktiseren wat de meeste mensen ‘slecht’ zouden noemen.
Laten we eens teruggaan naar het Russische vliegtuig. Rusland’s eigen mainstream media, Russia Today,
heeft krachtig gesteld dat ISIS dit niet gedaan kan hebben:
1/11: RT: Wat we weten en niet weten na Rusland’s dodelijkste vliegtuigongeluk ooit
HOE IS HET VLIEGTUIG GECRASHED?
Het hoofd van het Russische luchtvaart-agentschap Rosaviatsia, Aleksandr Neradko, heeft gezegd dat ‘alle
tekenen wijzen op het feit dat de destructie van de de structuur van het vliegtuig in de lucht plaatsvond en op
grote hoogte’.
Het belangrijkste bewijs is dat de resten van het vliegtuig en de lichamen zijn verspreid over een gebied met
een afmeting van ongeveer 8 km bij 4 km.
Een Egyptische militaire bron vertelde de media dat het vliegtuig was gebroken in twee grote segmenten,
waarvan één op een rotswand is gestort.
WAAROM IS HET GECRASHT?
Dat is de grote vraag vanaf nu. Islamitische Staat (IS, voorheen ISIS / ISIL) -gelieerde militanten, gevestigd
in de Sinaï, namen een voorsprong op de officials toen ze de verantwoordelijkheid opeisten voor het
neerhalen van het vliegtuig.
Russische autoriteiten – gesteund door Egyptische officials – hebben deze grootspraak van de hand
gewezen.
Ze zeiden dat de terroristen in de regio niet beschikken over een dermate gespecialiseerde uitrusting die
nodig is om een vliegtuig op die hoogte neer te schieten.
DE ENIG MOGELIJKE VERKLARING IS EEN EXTERNE INSLAG – MAAR DOOR WIE?
Dit artikel van de Huffington Post laat duidelijk zien dat alle pijlen zijn gericht op een raketaanval op het
Russische passagiersvliegtuig.
Het probleem, zoals je zojuist kon lezen, is dat ISIS ‘niet beschikt over de benodigde uitrusting’ om dit te
hebben kunnen doen, zelfs niet met hun ‘gestolen’ VS wapens.
Ze zouden luchtdoelraketten nodig hebben die spectaculaire hoogten kunnen bereiken, of
gevechtsvliegtuigen die raketten kunnen afvuren, en beide hebben ze niet.
2/11: Russian Airline sluit mechanisch mankement uit bij crash (Engels)
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ST. PETERSBURG, Rusland (AP) — Alleen een externe inslag kan de crash hebben veroorzaakt van een
Russisch vliegtuig in Egypte die alle 224 passagiers het leven kostte, zei een top official uit de luchtvaart
maandag, wat alleen maar meer vragen oproept over wat er nu precies is gebeurd.
“We sluiten uit dat het een technisch mankement van het vliegtuig betrof of een fout was van de piloot”, zei
Alexander Smirnov, plaatsvervangend algemeen directeur van Metrojet. “De enige mogelijke verklaring zou
een externe impact op het vliegtuig zijn.”
Maar doorvragend naar meer details over het type inslag en wat dit veroorzaakt zou kunnen hebben, meldde
Smirnov dat hij geen uitspraken of speculaties kon doen zolang het onderzoek nog loopt.
Viktor Yung, een adjunct-directeur-generaal van Metrojet, zei dat de bemanning een noodoproep uitstuurde
en ze hadden geen contact met verkeersleiders voor de crash…
Smirnov zei ook dat het vliegtuig 300 kph (186 mph) aan snelheid verloor en 1.5 kilometer (ongeveer 5,000
voet) in hoogte, een minuut voordat het crashte op het Egyptische schiereiland Sinaï.
Alexander Neradko, hoofd van het Russische Federale Luchtvaart Agentschap, vertelde verslaggevers op
zondag dat het grote gebied waar fragmenten van het vliegtuig werden gevonden, aangeeft dat het
uiteengevallen is tijdens het vliegen op grote hoogte.
Hij wilde geen commentaar geven op elke mogelijke aanleiding voor de crash, in verband met het lopende
onderzoek.
SODABLIK-BOM
Dubbelcheck de woordkeuze van de Russische onderzoekers hierboven.
De enig mogelijke verklaring van de reden dat het vliegtuig naar beneden kwam was een externe inslag.
Dat zou vragen om wapens die ISIS simpelweg niet heeft, zoals raketten die worden afgevuurd vanuit de
lucht – Maar wat de westerse macht gemakkelijk gebruikt zou kunnen hebben om daarna de schuld te
kunnen geven aan ISIS.

David Wilcock deel 4: “Deze idioterie komt eindelijk tot een einde”
door Irma Schiffers op dec.01, 2015
DEZE IDIOTERIE KOMT EINDELIJK TOT EEN EINDE
Hoe onaangenaam dit ook zal zijn voor veel mensen, de westerse banken
financieren bewijsbaar het terrorisme en geven support aan ISIS als
proxy-leger.
Gelukkig, gebaseerd op de inlichtingen die we krijgen van gefrustreerde
insiders, gaan deze dodelijke nonsens en de pathologische leugens snel
tot een einde komen.
ISIS is een kopje kleiner gemaakt. Het heeft/had nog maar 34 bases over
en die zullen ook snel vernietigd worden. Hun olietoevoer en geldstroom
is afgesneden.
De ongekende aanval van Turkije tegen een Russisch gevechtsvliegtuig terwijl ze bezig waren ISIS te
verslaan, is zo schandalig dat dit hele verhaal geheel nu naar buiten kon komen.
ISIS MOET WORDEN GESTOPT VOORDAT GROOTSCHALIGE ‘DISCLOSURE’ VEILIG KAN
PLAATSVINDEN
Het is duidelijk geworden dat de Alliantie geen openbaarmaking op grote schaal laat plaatsvinden voordat ze
het ISIS-probleem hebben opgelost.
Denk er maar eens over na. Als de Alliantie in voorbereiding is om de Cabal de ontmaskeren op wereldwijde
schaal, zou het toch echt nodig zijn om hen eerst van hun terroristische proxy-leger te ontdoen.
Anders zou er nog een heel cluster van Parijs-achtige aanvallen komen voordat de Alliantie de allerlaatste
stap zet die naar de vrijheid moet leiden.
Klokkenluiders hebben ons dit verteld dat is precies is wat we nu zien.
De Cabal heeft een actieve, geloofwaardige zondebok nodig zoals ISIS, zodat ze de bevolking kunnen
blijven ‘beduvelen’ door ze te laten geloven dat iemand anders verantwoordelijk is voor deze aanvallen
De Alliantie is bezig om ISIS zo hard mogelijk neer te slaan als ze kunnen op dit moment, ze kennen de
risico’s, omdat het niet lang zal duren voordat de Cabal hun nieuwe en snel geplande aanvallen zullen
kunnen uitvoeren.
NIEUWE BEWIJZEN OVER 9/11 DIE LINKEN NAAR DE BUSH-ADMINISTRATIE BEREIKEN DE
MAINSTREAM MEDIA
De Parijse beschietingen zijn veel meer georkestreerd en gecoördineerd dan wat ISIS ooit had kunnen
uitvoeren.
De mate van organisatie en de verfijning van deze schietpartijen doet denken aan 9/11, wat zeer grondig is
onderzocht.

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

De mainstream media worden stoutmoediger in het direct koppelen van 9/11 aan de regering Bush, omdat
onderstaand Politico-artikel een en ander heeft onthuld op 12 november.
Gegeven de geschiedenis, is het gemakkelijk om haat te voelen naar de CIA, maar meerdere insiders waar
we direct toegang toe hebben, geven aan dat er een (contra-) coup heeft plaatsgevonden daar.
Het merendeel van het CIA-personeel werkt nu actief tegen de Cabal. Dit lijkt een van de meer openbare
moves tot op heden, en het bevestigt onze inlichtingen:
12/11: Bush Administratie negeerde CIA-waarschuwing over ‘spectaculaire aanval’ vóór 9/11
“Bin Laden is vastbesloten om toe te slaan in Amerika”.
De beroemde dagelijkse ‘briefing’ van de CIA naar de President, die werd overlegd aan George W. Bush op
6 augustus 2001 is altijd ‘bewijsstuk A’ geweest toen zijn administratie de waarschuwingen voor een aanval
door Al Qaida van tafel veegde.
Maar maanden daarvoor, en dat begon in de lente van 2001, is de CIA begonnen met herhaaldelijk en
dringend het Witte Huis te waarschuwen dat er een aanval op handen was.
In mei 2001, zegt Cofer Black, toen hoofd van CIA’s contraterrorisme-centrum, “het was duidelijk dat we
aangevallen zouden worden, en dat we hard geraakt zouden worden en dat veel Amerikanen daarbij om het
leven zouden komen.’
“Er werden veel complotten gemanifesteerd,” vertelde Cofer’s voormalige baas, [CIA director] George Tenet,
mij in het eerste interview in acht jaar.
“Het voelde alsof de wereld op de rand van een uitbarsting stond. In deze periode van juni en juli begon de
dreiging steeds sterker te worden.
“Terroristen verdwenen [alsof ze zich schuilhielden, in voorbereiding op een aanval]. Kampen werden
gesloten. De dreigingsrapportages kwamen steeds vaker.
De crisis kende een hoogtepunt op 10 juli. De belangrijke vergadering die toen die dag plaatsvond werd het
eerst gerapporteerd door Bob Woodward in 2006.
Tenet schreef er ook over in algemene termen in zijn 2007-aantekeningen in het centrum van de ‘storm’.
Maar nooit hebben hij of Black hierover publiekelijk gesproken in zulke details tot op heden- of waren ze zo
nadrukkelijk over hoe specifiek en dringend hun waarschuwingen in werkelijkheid waren.
JE BEGINT DE DINGEN OP EEN HEEL ANDERE MANIER TE ZIEN
Als je eenmaal 9/11 ziet als een ‘false flag’ die uitgevoerd werd door de Bush administratie om de Patriot Act
erdoor te rammen en twee nieuwe oorlogen te beginnen, is alles mogelijk.
De Republikeinse Neocon factie vertelde de mensen wat ze wilden horen en ze hielden daarmee een
belangrijk aantal supporters vast na 9/11, tenminste tot Katrina.
Nu lijkt het erop dat de enige campagnebelofte die ze kunnen maken, luidt: ‘Obama maakte jullie razend,
dus kom op mensen, geef ons nog een nieuwe kans!’
Dit maakt het alleen maar surrealistischer dat de volgende presidentsverkiezingen in Amerika eruit zien als
een geënsceneerde strijd tussen Clinton en Bush. Echt?
Toen kwam Trump voorbij met zijn vertrouwen, ervaring en IQ, datgene wat een goede campagne nodig
heeft, en hij vertelde het conservatieve kamp precies wat ze wilden horen.
Insiders hebben bevestigd dat Trump geen deel uitmaakt van de plannen van de Cabal. Hij heeft zes
bodyguards om hem heen om de door de Cabal uitgevaardigde order om hem te vermoorden, te
dwarsbomen.
En je zult de synchroniciteit betreffende zijn naam wel aardig vinden. Deze ‘Trump’ (Trump betekent Troef)kaart heeft het hele spel overhoop gegooid. De media doen er alles aan om te zorgen dat zijn kiezers hem
gaan haten.
Het probleem is dat ze aannemen dat hun kijkers extreem onwetend zijn. Maar dat zijn ze niet. Er is alleen
zo lang tegen ze gelogen dat het pijnlijk is om de waarheid onder ogen te zien.
JEB! … EN DE HOLOGRAMMEN
De dingen gaan werkelijk in stilte, bijna sereen, terwijl de Powers that ‘were’ (de macht die eens ‘was’) wilde
dat de bevolking – tenminste de conservatieve helft van Amerika – van Jeb zou gaan houden.
Het herinnerde mij aan die films met die vrouwen met blauwe plekken, pratend over de man door wie ze
geslagen waren – toen ik getraind werd voor het werk op de zelfmoord-hulplijn.
Als onderdeel van onze training moesten we deze films zien waarbij je maag zich omdraaide, video’s waarbij
vrouwen hun ogen niet eens meer open konden doen en zeiden: ‘Ik hou nog steeds van hem’.
Gelukkig is de bevolking bij lange na niet zo onwetend als de Cabal heeft geprobeerd ze te maken. Als
collectief willen we niet dat de ‘misbruiker’ terugkeert.
Het was vermakelijk dat een film met een titel, die bijna gelijk is aan de naam van Jeb – Jem en de
hologrammen – één van de slechtste debuten aller tijden was, precies op het moment dat Jeb omviel.
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Er kan hier sprake zijn van een ‘thema’: de bevolking wil
niet stemmen ‘met hun portemonee’ om een ‘remake’ te
bekijken van een cartoon uit de jaren ’80.
En iemand moet gaan praten met de leider van de band
over een goede ‘tokkel’-techniek.
UPDATE/GRAP VOOR INSIDERS: Beide cartoons
gebruiken ook blauwe lichtbundels als onderdeel van hun
podium-optreden.
LET OP DE ‘TIMING’
Conservatieven, in hun totaliteit, schijnen nu zelfs meer te
weten over de ‘New World Order’ dan andere politieke
fracties.
Jeb kan een lid zijn van de grootste terroristische familie
aller tijden. Wanneer we de openbaarmakingen onder
ogen krijgen, zal dit vrijwel zeker publiek gemaakt
worden.
Als Jeb het voor elkaar gekregen zou hebben om de
verkiezingen te winnen of te stelen, zouden de zaken een
zeer scherpe wending hebben genomen – gezien de
geschiedenis van deze criminele familie.
Zodra het duidelijk werd dat Bush niet zou kunnen winnen, werden de (gestolen) krantenkoppen over
terroristisch geweld weer opgestart.
Nu kan dat natuurlijk toeval zijn. Of niet.
Vergeet niet dat het ISIS-proxyleger het Russische vliegtuig heeft geraakt op 31 oktober, ons daarmee
wegschietend uit de verrassend rustige maanden september en oktober.
31 oktober was de eerstvolgende dag nadat Jeb al zijn hoop heeft verloren om de republikeinse nominatie
voor Presidentschap te krijgen, en hij ontsloeg zijn algemeen directeur.
23/10: Bloomberg: Jeb Bush geeft opdracht tot loonsverlagingen tijdens moeizame campagne
26/10: Politico: Bush-familie komt samen om Jeb te redden
26/10: Huffington Post: ‘Jem en de Hologrammen’ een van de slechtste filmdebuten in de Hollywoodgeschiedenis
29/10: Politico: Insiders: Bush’ gebombardeerd
29/10: Huffington Post: Jeb Bush’ comeback-strategie knalt bij GOP debat
30/10: Washington Examiner: Jeb’s team ontslaat de Algemeen Directeur, gezakt naar de 7e plaats.
30/10: Politico: Jeb Bush’s optreden “desastreus” in laatste debat.
31/10: USA Today: Russische vliegtuigcrash in Egypte doodt alle 224 inzittenden
2/11: Weekly Standard: Jeb Bush start zijn campagne opnieuw op voor de vijfde keer
4/11: Politico: Jeb Bush’ dodelijke spiraal: 4% in de tellingen
OVERWELDIGENDE ‘LOVE’BOMBARDEMENTEN GEVOLGD DOOR MEER GEWELD
Slachtoffers van huiselijk geweld krijgen “overweldigende gebaren van verontschuldiging” nadat ze zijn
misbruikt. Dit is een strategie die alle misbruikers gebruiken om terug te kunnen krabbelen.
Misschien gaat het deze keer beter. Misschien dat nu het geweld stopt. Kijk naar de positieve kant. De
dingen zullen eindelijk misschien veranderen.
Ze komen weer samen en dan gaat er iets fout. Het wordt duidelijk dat het misbruik niet gaat stoppen. Er is
niets veranderd. Alle patronen beginnen opnieuw.
Dan, wanneer ze een poging doen om de misbruiker te ontvluchten, begint het geweld weer opnieuw, het
geweld begint weer helemaal van voren af aan. Miljoenen van ons gaan door afschuwelijke beproevingen
als deze.
Het trieste is, dat ik gedroomd heb over Jeb terwijl hij aan het verliezen was, dat hij me niet raakte, zoals een
‘bad guy’. Ik wilde dit bijna niet opschrijven.
In feite had ik het idee dat Jeb de hoop had om de dingen anders te doen, terwijl hij zich zeer bewust is van
de Cabal en waar ze hem allemaal toe zouden dwingen.
Onhoud dit: iedereen is een individu met complexe emoties. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen binnen
het systeem die pogingen doen om de dingen op hun eigen manier te doen.
Maar desalniettemin, het volk was duidelijk: nooit meer!
DENK HIER GEWOON EENS OVER NA
De Cabal spreekt de leden toe, net als de rest van ons, alsof ze zo machtig zijn dat het zinloos is om tegen
ze op te staan.
Toch, om deze illusie staande te houden, verzadigen ze de alternatieve media met propaganda op
ongekende schaal.
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De propaganda gaat veel verder dan alleen een paar nep-ISIS onthoofdingsvideo’s om (angst voor)terreur te
creëren.
We hebben talloze uren plezier gehad met de mensen die door de Cabal worden betaald om super kritische
opmerkingen over onze artikelen te maken en op te schrijven.
Het was fascinerend om hun psychologische profilering te zien. In zekere zin is het een zegen, omdat het
hun persoonlijke zwakheden nog sneller laat zien.
Sommige “haters” zijn echt, maar een verrassend hoog aantal van hen is dat niet. We zeggen dit al jaren, en
nu is het niet langer een geheim.
Dit feit werd duidelijker dan ooit bij de laatste ronde van de Snowden-documenten, die veel minder aandacht
hebben gekregen in de media:
22/6: Nieuwe gegevens van Snowden laten zien dat spionage-diensten de echte internet-trollen zijn
Glenn Greenwald van ‘The Intercept’ verspreidt nieuw materiaal uit de Snowden ‘geheimen’.
Het Communicatie Hoofdkwartier van de Britse regering (GCHQ) bevat een “Joint Threat Research en
Intelligence Group”, die “de meeste van GCHQ’s cyber effecten en online HUMINT’ verspreiden.
“Ze gaan momenteel aan de leiding bij ‘cyber beïnvloedings praktijken en expertise. In 2011 had de JTRIG
120 mensen in dienst.
Hier zijn sommige van hun methoden, die ze gebruiken met support van het Engelse beleid, zoals regimechange in Syrië (door ISIS) en in Zimbabwe:
Alle JTRIG’s operaties worden uitgevoerd door het gebruik van cyber-technologie. Personeel beschreef een
reeks methodes en technieken die actueel worden gebruikt voor het uitvoeren van effect-operaties. Deze
omvatten:
Het uploaden van YouTube video’s die die ‘overredende communicatie’ bevatten (om mensen in diskrediet
te brengen, wantrouwen te bevorderen, te ontmoedigen, teleurstelling te bevorderen, te vertragen of te
verstoren)
Het opzetten van Facebook-groepen , forums, blogs en Twitter accounts om discussies over bepaalde
onderwerpen aan te moedigen en te monitoren (om mensen in diskrediet te brengen, wantrouwen te
bevorderen, te ontmoedigen, teleurstelling te bevorderen, te vertragen of te verstoren)
Het opzetten van online aliassen/persoonlijkheden die de communicatie of berichten ondersteunen of te
verstoren bij YouTube, Facebook, forums, blogs, etc.
Online aliassen/persoonlijkheden creëren die andere aliassen ondersteunen.
Het verzenden van ‘nep’-mails en tekstboodschappen van een ‘nep-persoon’ of het nabootsen van een
bestaande persoon (om mensen in diskrediet te brengen, wantrouwen te bevorderen, te ontmoedigen,
teleurstelling te bevorderen, te vertragen of te verstoren)
Verstrekken van nep-online bronnen, zoals tijdschriften en boeken die onjuiste informatie verschaffen (om te
verstoren, te vertragen, te bedriegen, in diskrediet te brengen, wantrouwen te bevorderen, te ontmoedigen of
te denigreren en te degraderen)
Verstrekken van online toegang tot ongecensureerd materiaal (om te verstoren).
Het verzenden van instant berichten naar specifieke personen door hen instructies te geven voor de toegang
tot ongecensureerde websites
Het opzetten van nep-handel sites (of verkopers) die het geld aannemen van de klant/en de klanten dan
tweedehands of nep-producten sturen (verstoren, degraderen / denigreren, vertraging, bedriegen, in
diskrediet brengen, ontmoedigen of om af te schrikken)
Onderbreken (dat wil zeggen filteren, verwijderen, maken of wijzigen) van communicatie tussen echte
klanten en handelaren (verstoring, vertraging, misleiden, ontmoedigen of om af te schrikken)
De controle overnemen van online websites (voor ontkenning, verstoring, in diskrediet brengen, of te
vertragen) [zoals door hacking]
Weigering van telefoon en computer service (ontkenning, vertraging, verstoring)
Hosting doelwitten online communicatie /websites voor het verzamelen van SIGINT (om te verstoren,
vertraging, af te schrikken of te ontkennen)
Het contact leggen met hosts van websites om hen te vragen materiaal/content te verwijderen.
Het is onwaarschijnlijk dat de Britse GHCQ de enige geheime dienst is die deze tactieken gebruikt. Ook van
andere overheden alsmede van particuliere belangen kan worden aangenomen dat ze soortgelijke middelen
inzetten.
Om te ontkennen, te verstoren, te degraderen, te denigreren, te vertragen, te misleiden, in diskrediet te
brengen, te ontmoedigen of te weerhouden, en dat is precies wat internet-trollen doen in de reactiegedeeltes van blogs en nieuwssites.
Hoe meer deze diensten groeien en hun methodes uitbreiden, hoe minder het mogelijk zal worden om
redelijke online discussies te voeren.
DIT IS GEEN GEËNSCENEERDE STRIJD TUSSEN DE CABAL EN DE ALLIANTIE
De twee meest voorkomende aanvallen waarmee deze gasten je proberen te beïnvloeden bij iedereen in de
alternatieve media – niet alleen bij mij – is dat ‘ze er geld mee verdienen‘ en een ‘enorm ego hebben’.
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Het is triest en ironisch dat deze ‘sceptici’ in bijna alle gevallen veel meer betaald krijgen voor dat ‘werk’ dan
degenen die ze aanvallen. Ze laten in ieder geval zelf zeker hun eigen ‘opgeblazen ego’ zien.
Dit is een ander klassiek voorbeeld van projectie, waarbij terroristische miljardairs vernietigende aanvallen
‘bestellen en betalen’ die op moedige mensen worden afgevuurd die zelf door hun werk het risico lopen om
vermoord te worden – terwijl ze er niets mee verdienen.
Toch, eenvoudige logica suggereert sterk dat het hier niet om gaat. De oorlog is zeer reëel. Er is niets
geënsceneerd in dit geval. Dit is een strijd op leven en dood.
Ik begrijp dat sommige mensen nooit zullen stoppen met het aanbidden van de Cabal vanuit angst, en niet
zullen willen geloven dat zij degenen zijn die de hele strijd aan beide kanten bewust creëren.
Als je hierover nadenkt zijn er ook aanwijzingen die deze hypothese weerleggen – wat de “betaalde
overheidstrollen” rigoureus opdringen als de ‘waarheid’.
GEËNSCENEERDE GEVECHTEN HEBBEN GEEN INVLOED OP HET VRIJGEVEN VAN INFORMATIE
We weten nu hoe de oorlogen van de Cabal eruit zien. Ze hebben strenge controle over de informatie die
van beide kanten naar buiten gaat. Niets gênants of onthullends komt ooit naar buiten.
In plaats daarvan is er, wat we hier zien, een verbazingwekkende overvloed aan informatie die deze groep
en hun plannen ontmaskert – alsof ze naakt op het stadsplein staan.
De Cabal creeërt “een zelfgefabriceerde overeenstemming” op een ongekende schaal – met legers van
internet trollen die proberen verwarring te zaaien en jou te demoraliseren.
Er kwam niets goed uit de bailouts in 2008 bailouts voor de Cabal. Er kwam niets goeds uit voor hen uit het
Snowden-verhaal.
Een massa ontwaken is juist precies wat ze niet willen.
Dit is een zeer gevaarlijke situatie voor de Cabal. Geheimhouding is essentieel voor hun plannen.
De waarheid is zo verschrikkelijk lelijk dat ze zich niet kunnen permitteren dat deze tevoorschijn komt.
ENKELE HELE DUISTERE ZAKEN
Kijk eens naar wat we nu al weten over verkrachtingen en pedofilie in Hollywood en binnen de Britse
overheid.
Dit is nog maar een klein stukje van de puzzel, en het is zeer, zeer smerig. Er is een schat aan informatie,
die erop wacht om naar buiten gebracht te worden en dat is zelfs nog veel erger.
Mij is verteld dat een schokkend aantal van top-Cabal figuren lid zijn van de Noord-Amerikaanse ‘Man-Boy
Love Association, ofwel NAMBLA als slechts één voorbeeld.
Dit mag dan een ‘geaccepteerd deel van hun cultuur’ zijn, maar voor ieder ander zal dit nieuws extreem
onaangenaam en huiveringwekkend zijn.
Er gaat een heel hoofdstuk in Financial Tyranny over NAMBLA, wat je kan helpen ter voorbereiding op dit
soort onthullingen – voor als dat inderdaad gebeurt.
ZE ZIJN IN SERIEUZE, ESCALERENDE PANIEK
Wanneer mensen in groten getale de waarheid ontdekken, weet de Cabal dat het gedaan is voor ze.
Insiders bevestigden dat ze al jarenlang in serieuze en escalerende paniek zijn.
Feitelijk is de hoofdgedachte van hun religieuze geloof dat ze allemaal door een publieke onthulling moeten
gaan, door een strafzaak en dan een mogelijke executie.
Er wordt ze geleerd dat ze zullen herrijzen na een gebeurtenis als dit, en dan terug zullen keren als goden.
Toch vrezen velen onder hen een dergelijke blootstelling, omdat dit idee van ‘wederopstanding’ hun
religieuze vertrouwen wordt opgerekt tot het breekpunt.
Zelfs wanneer ze geloven dat dit zal gebeuren, wil niemand de massale publieke vernedering ervaren en
doormaken en een potentiële doodstraf onder ogen zien om daar te komen.
ZE ZULLEN PROBEREN TE ONTSNAPPEN
Ze dachten dat ze nog een paar jaar te gaan hadden, gebaseerd op het scenario waarvan ze dachten dat
het zo zou gaan gebeuren, maar ze zien nu dat het met rasse schreden nadert.
Het zijn menselijke wezens, geen duivels, en ze zijn volledig in angst over waar ze doorheen moeten als
eenmaal deze massale gebeurtenis (the event) gaat beginnen.
Al jaren hebben ze de Alliantie gesmeekt om hen een veilige haven te geven waar ze als groep verder
kunnen leven. Maar ze zijn altijd afgewezen.
Maar toch.., insiders vertellen me dat het merendeel van overheidsfunctionarissen in de belangrijke landen
aan het plannen zijn om te vluchten als de dam eenmaal breekt.
Je zult een eenzame havik horen roepen als de tumbleweed door het Congres waait – en dat is ongeveer
alles wat er over blijft.
Dit ontsnappingsplan is volledig bekend en men is daarop berekend bij de Alliantie, en ze zullen zich
nergens meer kunnen verstoppen.
DE JACHT OP HITLER: EEN PRODUCTIE VAN DE ALLIANTIE ZODAT JE KUNT OMGAAN MET DE
WAARHEID
Bronnen op top-level hebben bevestigd dat de ‘History Channel-show’ Hunting Hitler (de jacht op Hitler)
onderdeel is van het Alliantie-plan voor volledige openbaarmaking (disclosure).
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De eerste aflevering werd op 5 november uitgezonden, de tweede op 10 november en de derde op 11
november. Nieuwe afleveringen zullen daarna elke dinsdagavond te zien zijn.
Het uitgangspunt van de show is dat Hitler zijn dood heeft vervalst en dat hij naar Argentinië werd verplaatst
om de rest van zijn leven daar door te brengen.
Authentiek (echt) top-niveau militair personeel worden opgevoerd in de show, zoals Bob Baer, 21 jaar CIAveteraan en je kunt het gratis online bekijken. (bekijk ze hier)
Ik heb nu de eerste twee afleveringen gezien en ik moet toegeven dat het verbluffend is om over dit
onderwerp zo’n openhartige discussie te zien op de televisie.
Zie hier aflevering 1 van Hunting Hitler
Gewapend met 700 pagina’s recentelijk onthulde FBI documenten,
gaat de CIA Veteraan Bob Baer (21 jaar CIA) en oorlogsmisdaadonderzoeker Dr. John Cencich beginnen aan een wereldwijd
onderzoek naar wat er gebeurd is met Adolf Hitler aan het einde van
de tweede wereldoorlog.
De eerste stop op hun jacht is een klein stadje in Argentinië met
mysterieuze Nazi-banden waarbij een FBI-rapport onthult dat Hitler
daar drie en een halve maand na zijn veronderstelde dood heeft
gewoond.
De ultieme doelstelling van een programma als dit, is te onthullen dat
de Nazi’s niet zijn uitgestorven na de tweede wereldoorlog zoals ons is
verteld.
De informatie in dit programma maakt de weg vrij voor veel grotere en nog storender onthullingen die zullen
volgen. We zullen de stukjes bij elkaar brengen en ons realiseren dat deze kerels niet gewoon zijn blijven
rondhangen en kokosnoot-water zijn gaan drinken in de jungle. Hitler bleef doorwerken om het ‘vierde Rijk’
te bouwen, en infiltreerde in het Amerikaanse ‘Militair Industrieel Complex’ op de hoogste niveau’s – maar
ook in andere ‘naties’.
Als we eenmaal de openbaarmakingen krijgen, zullen programma’s als deze veel meer aandacht en
publiciteit gaan krijgen –
en daadwerkelijk ‘must see-TV’ worden.
ZELFS DE LEDEN OP HOOG NIVEAU IN DEZE GROEP ZIJN DOOR ONVOORSTELBARE
VERSCHRIKKINGEN GEGAAN
De inzet bij het vertellen van de waarheid, voor de top insiders, is zeer hoog. Ik wil even een verhaal delen
over de leden van het Congres, dat van onze beste bronnen kwam.
Bepaalde Congres-leden werden betrapt op het lekken van informatie die schadelijk was voor de Cabal.
Onze eigen verkozen leden van het Congres werden midden in de nacht wakker om zichzelf midden in een
ontvoering aan te treffen door huurlingen die eruit zagen als gewichtheffers.
Elk van hen was vastgebonden, de mond gesnoerd, geslagen en achter in een busje gegooid dat snel reed,
waardoor ze alle kanten op schoven en tegen de wanden knalden.
Ze werden meegenomen naar een buitenlokatie. Daar was een grote machine, een ‘versnipperaar’ geheel
bedrijfsklaar en groot genoeg om een boom in drie seconden op te kauwen.
“Jullie allemaal, pathetische f…s, denken jullie dat je een f–ing held bent? Ga door en zeg nog één f—ng
woord. Dan ben je de volgende in de rij.”
“Dit is Disneyland, motherf–er, en ik ga je de rit van je leven bezorgen!”
De drie of vier assistenten die de Cabal verraden hadden werden opgesteld en moesten zelf in de
versnipperaar springen.
Ze weigerden. Elk van hen werd met het hoofd erin geschoven. Ze werden als vermist opgegeven. Niemand
wilde daarna nog ‘naar Disneyland’.
SARDONISCHE HUMOR WORDT VAAK GEBRUIKT
Iets anders wat je van insiders hoort is dat er daar over daden als martelen en moord wordt gesproken op
een sarcastische, humoristische manier.
Een voorbeeld hiervan dat is doorgesijpeld in onze cultuur zijn de one-liners van Hollywood-sterren uit
actiefilms.
Wanneer de schurken John Wayne bedreigden, was zijn slogan: That’ll be the day’, wat Buddy Holly heeft
geïnspireerd tot de klassieke gelijknamige song.
Charles Bronson en Clint Eastwood maakten beiden stoere grappen midden in de leven-en dood-scenario’s
die de meeste mensen angst zouden aanjagen.
Clint Eastwood’s klassieker van aller tijden, uiteraard “Ga door! Make my day!”
Veruit de meeste van dit soort grappen verschenen in de Arnold Schwarzenegger films zoals Commando.
“Please… don’t disturb my friend. He is… dead tired.” (Alsjeblieft, stoor mijn vriend niet. Hij is… dood moe).
In de echte wereld zullen de Cabal-leden die de groep irriteren worden bedreigd met zinnen als deze:
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“Hoor je wat ik zeg? Of heb je liever dat deze ‘fijne heren’ je ondersteboven hangen en de oorsmeer uit je
oren slaan?”
Er is een doorlopende competitie gaande om te zien wie met de meest grappige, meest creatieve one-liners
komt over uiteenlopende dingen.
HET IS WELISWAAR FRUSTREREND
Ik laat deze details nu uitlekken zodat je begrijpt dat deze mensen niet gelukkig zijn.
Als je een aantal van die klassieke maffia films en tv-programma’s hebt gezien, heb je een glimp
opgevangen van hoe vreselijk het leven kan zijn voor Cabal leden.
Niemand is vrij van het risico om verraden te worden. Niemand is veilig. Iedereen is constant een potentieel
doel.
En het ergste van alles is, is dat ze is geleerd dat alle anderen in de wereld nog veel slechter zijn. “Dit is nog
niets vergeleken bij wat zij zouden doen als ze je te pakken zouden krijgen”.
We hebben niet nog meer gruwelijkheden nodig. Wat we nodig hebben is dat we eindelijk uitbreken uit deze
misbruik-relatie waarin we lijden onder ‘huiselijk’ geweld op wereldwijde schaal.
Het is bedroevend en verontrustend geweest voor de lezers van mijn site die al zo lang hier meelezen, en
voor mijzelf, dat we alsmaar dat gepraat horen over massa-arrestaties en dat er nog niets is gebeurd.
Hoe dan ook, het bewijs dat er een Alliantie is, en dat ze toewerken naar iets als dit, wordt nu telkens in
toenemende mate duidelijker.
LATEN WE HIER DUIDELIJK OVER ZIJN
Ik heb vaak dromen gehad die me vertellen dat een van mijn taken is om mensen aan te moedigen en niet
met zelfmoordplannen te komen als de waarheid eenmaal naar buiten is gekomen.
Veel van de mensen uit deze groepen zijn diep gewond en zouden het geweldig vinden om vrij te zijn, als er
ook maar een mogelijke uitweg voor ze was om dat te doen.
We willen niet hetzelfde doen zoals de meeste gewelddadige leden van hun eigen groep, alleen maar omdat
we bewijs hebben dat ze echt bestaan. De eerste reflexmatige reactie zal zijn dat we ze willen zien lijden
met zoveel mogelijk martelingen en pijn. Toegegeven, als iemand dergelijke misdaden heeft begaan,
moeten ze verantwoordelijk worden gehouden voor wat ze hebben gedaan.
Dit moet gebeuren met een eerlijk proces, niet in een of andere kangoeroe-rechtbank waar massa’s daders
een snel oordeel krijgen en geëxecuteerd worden door een vuurpeloton.
Mensen met een bewijsbaar strafregister kunnen ook helden worden – zoals door het afgeven van
getuigenverklaringen die kunnen helpen om het probleem op te lossen.
WAAROM ZOU ER GEEN ALLIANTIE ZIJN?
Vraag jezelf eens af, waarom zou er geen alliantie zijn?
Wat, als je zelf directe kennis had uit de eerste hand van het feit dat er talloze mensen onder je beste
vrienden zijn ‘afgeslacht’ zoals ik zojuist heb beschreven?
Waarom zou de meerderheid van de wereld niet opstaan tegen een gewelddadige, sadistische Cabal die
bezig is om ons in groten getale af te maken?
Waarom zou de meerderheid van het Pentagon niet woedend zijn vanwege het feit dat ze hun hele leven als
pionnen worden gebruikt op het wereldwijde schaakbord door bankier-miljardairs?
Veel teveel mensen binnen de Alliantie zijn al gestorven in hun strijd om de vrede en de vrijheid op aarde te
herstellen. Dit gevecht is uitermate belangrijk voor hen.
Bankmedewerkers die op hoog niveau werken worden links en rechts afgemaakt omdat de Cabal zich niet
kan permitteren dat er nog een ‘Snowden’ bijkomt.
De oorlog is echt en reëel, en voor degenen die zich aan het front bevinden is het een spel van leven en
dood.
Er zijn nog andere oorlogen geweest zoals deze, door de geschiedenis. Het is terugkerend. De mensen die
opstaan en tegen de schurken vechten worden geëerd als helden.
ALLE BEWIJZEN LATEN ZIEN DAT ISIS WORDT GEBRUIKT OM VORDERINGEN TE MAKEN BIJ DE
PLANNEN VAN DE CABAL
Dus opnieuw, toen ISIS schijnbaar de credits nam voor de Parijse aanvallen, deden ze dit helemaal verkeerd
– alsof iemand anders het heeft opgeschreven en ISIS daar de schuld van kreeg.
De aanvallen lieten een niveau van planning en logistiek zien die veel groter was dan de typische missie van
de ‘eenzame zelfmoordterrorist’, waarvan er velen jammerlijk hebben gefaald.
Tegelijkertijd zou het Russische verkeersvliegtuig duidelijk zijn neergestort door een raket die ver buiten de
capaciteit ligt van de apparatuur waar ISIS over beschikt.
Dit wijst allemaal naar een grotere militaire macht die terrorisme voortbrengt voor hun eigen politieke
motieven, en de schuld afschuift op een ‘proxy’.
Dus vraag jezelf af: Waarom zou de westerse elite Rusland en Frankrijk willen ‘straffen’?
Wat als zowel Rusland als Frankrijk flinke stappen zouden zetten om de Cabal te verslaan?
Wat als deze gedemonstreerd kunnen worden met aantoonbare bewijzen vanuit de media?
Om te kunnen begrijpen wat er aan de hand is, is het nodig om te onthullen wat de Alliantie is – gebaseerd
op een gemakkelijk te controleren spoor via informatie uit het publieke domein.
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DE ALLIANTIE ONTHULD
Als we verdergaan met deel 2, zullen we je het fascinerende verhaal vertellen van de Alliantie die bezig is
om de afbrokkelende Cabal te verslaan.
Alle plannen van de Cabal om op massale schaal dood en verderf te zaaien zijn met succes geblokkeerd.
Alles wat ze nog over hebben is ‘terroristische aanvallen’ gericht op kleinere groepen mensen.
Ik weet zeker dat het de Alliantie pijn doet, telkens als deze aanvallen zijn gelukt. Ze werken al heel lang en
heel hard om elke poging hiertoe te dwarsbomen.
De Alliantie omvat het merendeel van de CIA en het Pentagon zowel als Rusland, China, Duitsland, de
gekozen Britse regering en Frankrijk, onder vele anderen.
Een zeer actieve oorlog wordt uitgevochten over de controle van het wereldwijde financiële systeem – en
hoe dan ook krijgen we de openbaarmakingen en de technologie die daarmee gepaard gaat.
UPDATE, DE VOLGENDE DAG: TOEN BLEEK DAT WE ZIJN GEHACKT
Drie uur na het posten van dit artikel hadden we bijna 15.000 views en 1800 facebook-likes.
Het was precies
op dit punt dat de
site plotseling plat
ging. Iedereen die
naar de site toe kwam kreeg een foutmelding die liet zien dat mijn SQL database plat lag.
Onze webmaster kreeg een mail van onze host waar de volgende tekst in stond: details zijn eruit gehaald
zodat het niet gemakkelijker wordt gemaakt voor toekomstige aanvallen.
Als een gewaardeerde klant bij ___, willen we u erop attenderen dat ___ Shield een Distributed Denial of
Service (DDoS) een aanval op uw systeem heeft ontdekt en dat onze anti-DDoS protocollen zijn gestart.
Zoals u wellicht weet, is ___ Shield een eersteklas service die gebruik maakt van de laatste technologie van
___ en ___.
Omdat u een gewaardeerde klant bent, perken we deze aanval in met ___ Shield en dat doen we deze keer
gratis.
Op dit moment is de aanval volledig ingeperkt en uw server is online en volledig functioneel.
We begrijpen hoe belangrijk uw bedrijf voor u is en als zodanig hebben wij uw account managers
medegedeeld om u te helpen bij het installeren van ….Shield op uw account tegen een gereduceerd tarief
om ervoor te zorgen dat u volledig beschermd bent in de toekomst.
Onze site was NIET online toen we deze brief kregen. Hij ging meteen weer plat. Dit ‘Schild’ werkte niet. Dus
we gaan niet betalen om dit te gebruiken.
Het duurde zeven uur, het kostte ons een belangrijke hardware upgrade naar een RAID-array van SSD’s en
hogere maandelijkse kosten om de site weer draaiende te krijgen.
Ja het artikel was populair, maar dit is blijkbaar een combinatie geweest van veel verkeer en een Directed
Denial of Service ofwel een DDoS-aanval.
En, eh… Happy Turkey Day?
Misschien moet ik daar maar eens aan gaan werken. Laat ik voor nu alleen maar dank je wel zeggen!
Bron: David Wilcock - Translation/vertaling: Irma Schiffers
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/12/david-wilcock-deel-4-deze-idioterie-komt-eindelijk-tot-een-einde/

Na NAVO generaal waarschuwt nu ook Saoedische prinses voor chemtrails (video)
Een groot probleem wat de elite heeft met het uitsproeien van
allerlei troep boven de bevolking is dat het zonder aanzien des
persoons iedereen raakt.
Dat betekent dat steeds meer prominente mensen ook hun
mond opendoen zoals nu de dochter van koning Saoed.
Gelukkig worden in snel tempo steeds meer mensen zich
bewust van wat er boven onze hoofden gaande is op het
gebied van geo-enineering, ook wel chemtrails genoemd (via
voorgaande link meerdere belangrijk documentaires over het
onderwerp).
Voor een deel is dit ook te danken aan de inzet en acties van
onze lezers, zoals bijvoorbeeld Eric Parein uit België (dank!),
die de volgende email stuurde naar Frank de Boosere, de weerman van de Belgische VRT omroep.
Beste Frank De Boosere,
Natuurlijk Frank, weet je dat allemaal al! Wij (meer en meer) ook!
Ik wou je er toch nog eens aan herinneren met de video onder.
Toon spijt over uw bewuste dagelijkse publieke desinformatie, en publiceer dit op je website:
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http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10096:navo-generaal-slaat-alarm-overchemtrails&catid=11:chemtrails&Itemid=24
De Goden (die anderen, de echte, die bestaan heus!) zullen het weten te appreciëren!
Hierop werd gereageerd door een voor velen bekende strijder op het gebied van geo-engineering, de
voormalige Belgische burgemeester Peter Vereecke (Dank!):
Ter ondersteuning van wat mijn vriend Eric aan jullie aandacht wil brengen, kan ik alleen maar bevestigen
dat hij gelijk heeft en dat de informatie op de Niburu-website volledig correct is.
Ik heb nu bijna 10 jaar van mijn leven gewijd om deze problematiek bekend te maken, maar dien helaas vast
te stellen dat het nog steeds niet au serieux genomen.
Niet omdat er geen bewijsmateriaal zou zijn. Dat is er ten overvloede.
Maar men besteedt er geen aandacht aan omdat chemtrails geklasseerd zijn als een complottheorie.
En daar wil niemand mee te maken hebben.
Ondertussen wordt de gezondheid van mens, dier en natuur wel ondermijnd. Dag na dag. Sluipenderwijs
zodat men het bv. normaal vindt dat er al jongdementen zijn van 15 j, dat er kinderkankerklinieken zijn, dat
er per jaar vier à vijf nieuwe onbekende neurodegeneratieve kinderziekten bij komen.
Eens zullen de ogen open gaan, maar ik vrees dat het dan al heel ( te ? ) laat zal zijn.
In bijlage een documentje ter info .
mvg
Peter Vereecke
Gewezen burgemeester Evergem
Het document waar Peter het over heeft, geeft in begrijpelijke taal een duidelijk overzicht van wat chemtrails
nu eigenlijk zijn en kan je hier lezen.
We hebben vorige week gezien hoe een voormalige NAVO topgeneraal waarschuwde voor de gevaren van
chemtrails. Nu is daar nog een prominente persoonlijkheid bijgekomen en wel in de vorm van een prinses uit
Saoedi Arabië.
Haar volledige naam luidt Prinses Basmah Bint Saoed bin Abdoel Aziz Al Saoed, maar voor het gemak is
dat afgekort tot Prinses Basmah Bint Saoed. Ze is de dochter van Koning Saoed en de kleindochter van de
koning Abdoel Aziz, de oprichter van het huidige Saoedi Arabië.
Tijdens een veiligheidsconferentie enkele dagen geleden in Istanboel sprak ze met een verslaggever over
geo-engineering.
In het korte gesprek spreekt ze over het geo-engineering-programma als een massa vernietigingswapen en
een manier om de mensheid op aarde langzaam maar zeker te vergiftigen. Ze is zich bewust wat er gaande
is en ze maakt zich zorgen over de gevolgen ervan.
Ze klaagt over de permanente bewolkingslaag boven haar hoofd en maakt zich zorgen over de wereld die
wij voor onze kinderen achterlaten. Ze ziet het, ze heeft hersens en ze denkt na.
En gelukkig worden dat er steeds meer:
https://youtu.be/qjvI4no_Bu0
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10115:na-navo-generaal-waarschuwtnu-ook-saoedische-prinses-voor-chemtrails&catid=11:chemtrails&Itemid=24

Ramp met Fukushima erger dan gedacht (video)
Uit nu vrijgekomen geheime Amerikaanse documenten blijkt dat men
een week na de tsunami bij Fukushima al op de hoogte was omtrent de
werkelijke omvang van de ramp bij de kerncentrale.
Iets dat (uiteraard) de bevolking nooit is verteld.
Al sinds 2011, het jaar waarin de ramp met de kerncentrale in
Fukushima plaatsvond, schrijven wij al over de rampzalige situatie
aldaar en dat we ook hier weer te maken hebben met een cover up van
de bovenste plank omdat het belang van de nucleaire industrie voor
overheden groter is dan de gezondheid van de wereldbevolking.
Nu zijn er in Amerika voorheen geheime documenten vrijgegeven
waaruit blijkt dat men een week na de ramp al wist hoe erg de situatie was en men dit bewust voor het grote
publiek verborgen heeft gehouden.
In dat rapport, gedateerd op 18 maart 2011, een week na de ramp, staat dat 100 procent van de gebruikte
brandstof in unit 4 in de atmosfeer terecht is gekomen, 50 procent van de gebruikte brandstof in unit 3 en 25
procent van alle brandstof in unit 2.
Volgens nucleair expert Arnie Gundersen bevatte unit 4 meer cesium dan alle 800 nucleaire bommen samen
die tot nu toe boven de grond tot ontploffing zijn gebracht.
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Cesium is het element dat vaak schildklierkanker veroorzaakt, een ziekte die epidemische vormen aanneemt
in het gebied rondom Fukushima. Cesiumstof kan oplossen in water en daardoor de weg weten te vinden
naar voedsel wat in een besmet gebied wordt klaargemaakt.
Naast de schokkende onthullingen over de werkelijke hoeveelheden radioactief materiaal die in de
atmosfeer terecht zijn gekomen, worden de gevolgen van dat alles geminimaliseerd. Behalve voor Alaska,
zou het verder allemaal wel wat meevallen.
Het zal dan waarschijnlijk ook geen toeval zijn dat vorige week een enorme piek in radioactieve vervuiling
van water in de tunnels rondom Fukushima is ontdekt.
De hoeveelheid Cesium die werd ontdekt in watermonsters uit de ondergrondse tunnels is maar liefst ruim
4.000 keer hoger dan die van vorig jaar december op dezelfde plek.
Met Fukushima zal het gaan zoals met alle doofpotten. Uiteindelijk komt de waarheid boven tafel, de
bevolking schrikt zich een hoedje en iedereen roept, “Waarom is ons hier niets over verteld?”.
https://youtu.be/GaKwJonZCP8
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10117:ramp-met-fukushima-ergerdan-gedacht&catid=37:wereld&Itemid=50

Klimaatverandering bedacht door steenrijke Canadese oliemagnaat die wereldregering nastreefde
Robin de Boer 14 december 2015
Eind vorige maand overleed de man die in de afgelopen 40
jaar meer invloed heeft uitgeoefend op de wereldpolitiek dan
ieder ander individu. Zijn dood ging grotendeels onopgemerkt
voorbij. Dat schrijft de Britse Daily Telegraph. Zonder deze
man zou de klimaatconferentie in Parijs waarschijnlijk nooit
hebben plaatsgevonden. In 1992 organiseerde hij de ‘aardetop’
in Rio de Janeiro, de grootste politieke bijeenkomst in de
geschiedenis. Toch kennen maar weinig mensen zijn naam. De paniek rond klimaatverandering werd
aangewakkerd door de Canadese multimiljonair Maurice Strong. Hij leidde onder meer het oliebedrijf PetroCanada en was adviseur voor de top van de Verenigde Naties en de Wereldbank.
Staatsgreep
Strong, die opgroeide tijdens de Grote Depressie, raakte er tijdens de Tweede Wereldoorlog van overtuigd
dat de Verenigde Naties een wereldregering moesten vormen. In de jaren zestig zag Strong, die zijn geld
had verdiend in de Canadese olie-industrie, milieubescherming als dé manier om de VN om te vormen tot
machtige wereldregering.
In 1972 riep Strong het VN-Milieuprogramma (UNEP) in het leven en in de jaren tachtig sloot hij zich aan bij
een piepklein groepje meteorologen die dachten dat de opwarming van de aarde catastrofale gevolgen zou
hebben. In 1988 besloot UNEP dit groepje te sponsoren. Het VN-klimaatpanel IPCC was geboren.
In 1992 pleegde Strong, met het IPCC als bondgenoot, een staatsgreep door het Klimaatverdrag (UNFCCC)
op te zetten, het raamverdrag dat onder verantwoordelijkheid van de VN werd afgesloten en ondertekend
tijdens de aardetop in Rio.
Agenda 21
Dit verdrag is inmiddels ondertekend door bijna alle lidstaten van de VN. Alle klimaatconferenties borduren
voort op dit Klimaatverdrag, dat gebaseerd is op Agenda 21, de ideologie van Strong.
In 2005 verkreeg Strong op illegale wijze een bedrag van 1 miljoen dollar uit het Olie-voorvoedselprogramma van de VN, dat naar verluidt bedoeld was om Saddam Hoessein in ruil voor olie voedsel
en geneesmiddelen te geven. Strong woonde lange tijd in Peking, waar hij nauwe banden onderhield met de
communistische leiders in China.
Het wereldwijde klimaatbeleid wordt tot op de dag van vandaag gevormd door Agenda 21 van Strong.
[Telegraph]
http://www.ninefornews.nl/term-klimaatverandering-bedacht-door-steenrijke-canadese-oliemagnaat-diewereldregering-nastreefde/
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Duitsland In vrije val
Geplaatst op 3 december 2015 door E.J. Bron
(Door: Petra Raab – Vertaling: Theresa Geissler)
Er zijn veel Duitsers die denken in een vrij land te leven,
maar zo is het niet. De Duitsers worden geboeid en
gekneveld waar het maar even kan. Geen volk ter wereld
wordt zó zeer gevangen gehouden als de Duitsers. Dat begint bij de politiek van dit land, loopt via de
verduistering van Duits belastinggeld en houdt op bij de vrijheid van meningsuiting. In Duitsland is alleen
datgene toegestaan wat de Amerikaanse regering toestaat. Vrije verkiezingen? Vals alarm. De grote massa
van het volk denkt tot op heden dat zij vrij kiezen kan, wat vanzelfsprekend een misvatting is.
De verkiezingen worden slechts gehouden om het volk deze illusie van zijn vrijheid te laten behouden. In
werkelijkheid staan de verkiezingsuitslagen reeds vast vóór de verkiezingen. Wie in Duitsland mag regeren,
beslissen de elites van deze wereld, die zich bescheiden op de achtergrond houden en er op letten dat er
van Duitsland niet te veel moraal uitgaat, aangezien dat hun einde zou betekenen. Zodoende zetten zij er
alles voor in om Duitsland zo onmerkbaar mogelijk voor de grote massa te vernietigen.
Dat begint ermee dat zij de Duitsers boeien en knevelen waar het maar even mogelijk is. In Duitsland wordt
aan iedereen zonder “mits” en “maar” het bestaansminimum uitgekeerd, er wordt gezorgd voor een dak
boven het hoofd, voor de verpleging, eenvoudigweg voor alles, alleen mag het niet om een Duitser gaan.
Integendeel, Duitsers worden in eigen land als afval behandeld. Ze moeten de belachelijkste testen
doorstaan vóór ze überhaupt nog eens aan hun bestaansminimum toekomen en worden vanaf dat ogenblik
vernederd, in hun waarde gekrenkt en geschoffeerd, zodat ze hun bestaansminimum überhaupt mogen
hóuden. Van het Duitse belastinggeld wordt voor de Duitse jonge mensen nóch een dak boven het hoofd
betaald, nóch wordt er anderszins voor gezorgd dat ze zo beschermd worden als iedere buitenlander, die er
hoe dan ook in slaagt naar Duitsland te komen.
30 dagen per jaar wordt de Duitsers een dak boven het hoofd in een tehuis voor daklozen gegund, dan is
ook dat voorbij, terwijl buitenlanders sinds decennia in Duitsland gratis en zonder welke voorwaarden dan
ook in Duitsland kunnen wonen, gefinancierd door Duits belastinggeld. Zo wordt Duits belastinggeld gebruikt
voor de verovering van Duitsland door andere volkeren. Dat alleen al laat zien dat Duitsland niet door de
Duitsers, maar door zijn vijanden geregeerd wordt. Als men dan nog weet dat geen enkel land op deze
planeet zomaar zijn grenzen opheft zodat het door andere volkeren regelrecht overrompeld wordt, en er dan
nog voor zorgt dat deze mensen “zonder mits en maar” de vestiging in Duitsland door middel van Duits
belastinggeld mogelijk wordt gemaakt, dan is het in ieder geval híer duidelijk dat Duitsland nooit een vrije
keuze had. Wij zijn bezet door onze vijanden, die elke politieke beslissing in Duitsland ten laste van de
Duitsers nemen. Zo werken de Duitsers dag na dag voor hun eigen verovering en vernietiging. Opdat dit niet
meteen opvalt, wordt in de openbare media een propaganda georganiseerd die dit recht trekt. Het Duitse
volk moet van deze knechting en verovering zo weinig mogelijk merken, zodat de roof van hun eigen land,
ten gunste van mensen die in hun ontwikkeling nog een vrouwen-onderdrukker en kinderverkrachter als
profeet huldigen, rimpelloos kan verlopen.
Tolerantie-gek wordt deze propaganda met Duits belastinggeld gefinancierd, gestimuleerd en in leven
gehouden. . . Met Duits belastinggeld worden organisaties betaald om deze illusie van een – valse- vijheid
van het volk mogelijk te maken. In werkelijkheid wordt de grote massa der Duitsers echter steeds armer en
kan steeds moeilijker in Duitsland overleven, terwijl zijn veroveraars zich in Duitsland steeds meer uitbreiden,
gefinancierd door het Duitse belastinggeld. De vrede, de veiligheid en de nalatenschap voor de Duitse
kinderen worden op deze manier in Duitsland steeds minder, tot ze uiteindelijk geheel komen te vervallen.
Dan heersen in Duitsland precies dezelfde toestanden als in de streken van waaruit de veroveraars
gekomen zijn. Op aanpassing hoeft men niet te rekenen, want als de veroveraars daartoe in staat zouden
zijn, zouden ze geen veroveraars zijn, maar zouden ze in hun landen dezelfde situaties hebben, zoals ze
vóór hun verovering in Dúitsland aan te treffen waren.
Echter, mensen die een Joden-onthoofder, vrouwen-onderdrukker en kinderverkrachter als profeet volgen,
zijn tot een ware vrede totaal niet in staat. Ze leven in een schijnwereld, in welke ze dènken vredevol te zijn.
Maar in feite sluizen ze hun geweldverheerlijking, want iets anders is het niet als men een gewelddadig
mens als profeet volgt, Duitsland binnen en zorgen zo voor zijn vernietiging van binnenuit.
Dat weten de vijanden van Duitsland. Daarom wordt hun ontwrichting van Duitsland met Duits belastinggeld
gefinancierd en gestimuleerd. Landen die de vrede in hun land veilig willen stellen, heffen niet hun grenzen
op en financieren niet de vestiging van geweldverheerlijkers in hun land. Die controleren nauwgezet wie ze
hun land binnenlaten. Doet een land dat niet, dan wordt het door zijn vijanden geregeerd. Aldus dènken de
Duitsers alleen maar dat ze vrij zijn, in werkelijkheid zijn ze het echter niet. In werkelijkheid verliezen ze elke
dag steeds meer Duitse bodem, totdat deze uiteindelijk compleet onder hun voeten afgebrokkeld is.
Bron: http://petraraab.blogspot.nl - Auteur: Petra Raab
Vertaald uit het Duits door: Theresa Geissler
https://ejbron.wordpress.com/2015/12/03/duitsland-in-vrije-val/#more-102974
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Turkije gaat NAVO meesleuren in escalatie Midden-Oosten
Dinsdag, 08 december 2015
Ons land en de rest van Europa wordt gechanteerd door een kleine
groep Turkse gangsters en wij zijn volkomen onmachtig om daar
ook maar íets tegen te doen.
Sterker nog, deze gangsters weten hoe ze situaties moeten laten
escaleren in het Midden Oosten en zullen met grote druk de NAVO om
hulp vragen als ze worden afgestraft.
Erdogan voelt zich vandaag de dag ongeveer de machtigste man op
aarde. Hij kan doen en laten wat hij wil omdat er niemand is die hem
aan durft te pakken want iedereen heeft hem nodig.
Verder denkt hij dat Poetin het wel uit zijn hoofd zal laten om echt iets te ondernemen tegen Turkije omdat ze
weten dan ze dan de volledige NAVO over zich heen krijgen.
Het begint bij Erdogan al eerder dit jaar toen hij na de teleurstellende
verkiezingsresultaten in de zomer opnieuw een oorlog begon tegen de
PKK (Koerden) in een poging om hiermee te kiezers bij de nieuwe
verkiezingen zodanig bang te maken dat ze voor zijn partij zouden
kiezen.
Met behulp van de nodige fraude tijdens de laatste verkiezingen
afgelopen november scheen dit te werken en haalde zijn AKP partij
opnieuw een meerderheid.
Vervolgens meent hij een Russisch vliegtuig uit de lucht te moeten
schieten omdat Rusland een directe bedreiging vormde voor zijn
persoonlijke illegale oliehandel met ISIS en nu heeft hij het brutale lef om
honderden soldaten en een aantal tanks Irak binnen te laten vallen.
Deze troepen zijn opgetrokken naar een plaats in de buurt van Mosul en onnodig te zeggen dat dit is gebeurd
zonder toestemming van de wettige regering van het land in Bagdad.
We hebben dus hier een NAVO lid dat eigenhandig, zonder enig VN mandaat of toestemming van de wettige
overheid, een land militair binnenvalt.
De krankzinnigheid van dit alles wordt helemaal duidelijk als je ziet waar de NAVO voor staat: Noord
Atlantische Verdrags Organisatie en een lid voert dus eigenhandig een militaire invasie uit in een land in het
Midden Oosten.
De werkelijke reden dat Turkije nu Irak binnenvalt en ook van plan is om te blijven, is het beschermen van hun
(Erdogan’s) oliebelangen. Dit geldt zowel voor de olie die door de Koerden van daaruit via een pijplijn wordt
geleverd aan Turkije, als ook voor de ISIS oliebronnen in de regio. De illegale ISIS olie die ergens in Turkije
wordt vermengd met de olie van de Koerden en voor dikke winst door het familiebedrijf wordt doorverkocht,
grotendeels aan Israël.
Irak heeft Turkije een ultimatum gegeven om binnen 48 uur te verdwijnen, maar dat zal niet gebeuren want
Erdogan heeft er volkomen maling aan.
Irak zal protesteren bij de VN dat zij als soeverein land worden aangevallen, maar ook daar zal weinig uitkomen
omdat die zich niet met dit soort essentiële zaken bezighouden omdat ze veel drukker zijn met het verder
optuigen van een wereldregering.
Wat wel heel belangrijk is in dit hele scenario is dat Irak tegenwoordig zo goed als geheel onder controle van
Iran staat. Je kan zelfs stellen dat politiek gezien Irak een kolonie van Iran is geworden.
Wat praktisch gezien betekent dat landen als Amerika of Turkije niet zelfstandig een besluit kunnen nemen om
maar eventjes grondtroepen in Irak te positioneren zonder goedkeuring van Iran.
Wanneer Bagdad (Irak) nu roept dat de Turken als de gesmeerde bliksem het land dienen te verlaten is dat
hetzelfde als wanneer Teheran (Iran) dat zegt.
Een aantal vooraanstaande politici in Bagdad waarschuwen nu al dat men niet zal aarzelen om in deze situatie
de militaire hulp van Rusland in te roepen wanneer men dit nodig acht.
Er is intussen al een samenwerking op militair inlichtingengebied tussen Syrië, Irak, Iran en Rusland.
Zoals de voormalig Irakese staatssecretaris van Volksgezondheid Hakim Zamili afgelopen weekend zei in
Bagdad, “Wat wij willen is het formaliseren van de relaties met Iran, Rusland en Syrië. Wij willen een volledige
militaire alliantie”.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10091:turkije-gaat-navo-meesleurenin-escalatie-midden-oosten&catid=37:wereld&Itemid=50
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De moslimactivist in het Witte Huis
Dinsdag, 08 december 2015
Enkele jaren geleden werd Rolling Stone journalist Michael Hastings
vermoord omdat hij iets “heel belangrijks” op het spoor was gekomen.
Op de dag dat Andrew Breitbart een schokkende onthulling zou doen over
Obama werd hij vermoord. Mike Adams van Naturalnews zegt nu dingen in
lijn met waarom deze twee eerder genoemde journalisten zijn vermoord.
Misschien wel het moeilijkst van alles is om in de sneltreinvaart van de
gebeurtenissen zoals die nu plaatsvinden de grote lijnen te blijven zien.
Ogenschijnlijk zijn er talloze partijen die elkaar bestrijden, maar vaak dienen
die allemaal hetzelfde doel.
Dat is belangrijk om te weten ook wanneer je hoort van Mike Adams van
Natural News dat de de Amerikaanse president Barack Obama een moslim sleepercell is. Een moslim die op
commando kan worden geactiveerd om bepaalde instructies uit te voeren.
Adams beschuldigt Obama er ook van dat hij moedwillig de Amerikaanse cultuur, de economie en het leger om
zeep helpt. Dat als Obama zijn mond opendoet, hij dit niet doet als een Amerikaan, maar als een radicale
moslim die zich voordoet als Amerikaan.
Volgens Adams is het uiteindelijke doel van Obama om het land van
binnenuit totaal te verwoesten en de democratie en het christendom te
vervangen door communisme en radicale islam.
Adams gaat verder met te stellen dat Amerika op dit moment eigenlijk al
een bezet land is dat wordt gerund door actieve radicale moslims die
blijven pleiten voor open grenzen en het binnenhalen van vluchtelingen.
Wat dan in feite niets anders is dan nog meer radicale moslims het land
binnensmokkelen.
Op zich heeft Adams gelijk met zijn stellingen, maar ook hij vergeet in zijn
tirade tegen Obama enigszins het grotere beeld, zoals wij dat al jarenlang schetsen.
Hij heeft gelijk dat mensen zoals Barack Obama en John Brennan, hoofd van de CIA, actieve moslims zijn die
erop uit zijn om het conflict tussen moslims en zionisten aan te wakkeren.
Het is bekend dat sinds de aantreding van Obama de banden met Israël behoorlijk zijn bekoeld, om het nog
maar zacht uit te drukken. Niet zo vreemd natuurlijk want ook in Tel Aviv beseft men waar Obama, Brennan en
anderen mee bezig zijn.
Voor de duidelijkheid even iets terug in de tijd naar een artikel dat wij schreven in juni 2013 en dat onder andere
betrekking heeft op bovenstaande.
Om een verhaal in z'n volledigheid te kunnen begrijpen, is het absoluut noodzakelijk nimmer de grote lijnen uit
het oog te verliezen. In ons dagelijks leven worden wij meegesleurd door berichten in de (propaganda)media
die bol staan van strijd en tegenstellingen. Dit is exact volgens plan. Het doel van de satanische Jezuïeten om
totale wereldcontrole te krijgen, verloopt nog steeds middels de effectieve strategie van verdeel en heers.
Het tegen elkaar opzetten van mensen/groeperingen die elkaar vervolgens uitmoorden. "De oplossing" om dit
soort toestanden in de toekomst te voorkomen, de één wereldregering onder leiding van diezelfde Jezuïeten,
ligt al lang klaar.
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."
Bijna was het ruim twee jaar geleden gelukt om Obama en Brennan publiekelijk te ontmaskeren. Degene die
dat had zullen doen, maar niet kon omdat hij voortijdig werd vermoord, is de bekende Rolling Stone journalist
Michael Hastings waar wij uitgebreid over hebben geschreven.
Kort voor zijn dood stuurde Hastings een email met het bericht dat hij bezig was met iets groots (een belangrijk
verhaal) en dat hij enige tijd van de radar zou verdwijnen. Eerdere ontboezemingen opgeschreven in zijn eerste
boek, zorgden al voor het aftreden van een hoge generaal (McChrystal) uit het Amerikaanse leger.
Hastings was waarschijnlijk onderweg naar de Mata Hari van het Amerikaanse leger, Mossad agente Jill Kelley,
voor zeer onthullende informatie over Obama en Brennan toen hij werd vermoord.
Een stukje uit het artikel van 2013:
Waar het in feite nu allemaal om draait is dat er een verwoestende machtsstrijd speelt tussen de moslims en de
Zionisten. Het Amerika zoals dat er nu voorstaat komt steeds meer in handen van moslims, tot grote ergernis
van Israël uiteraard.
Het is bekend dat Obama een moslim is, maar iets wat maar weinigen weten is dat het nieuwe hoofd van de
CIA en opvolger van de Joods/Christelijke David Petraeus, niemand minder is dan de tot het moslimgeloof
bekeerde voormalige veiligheidsadviseur van Obama, John Brennan.
Er vindt dus op wereldniveau een soort infiltratie van moslims plaats. Dat is er de werkelijke en achterliggende
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reden voor dat de Joods/Christelijke Petraeus plaats moest maken voor een moslim, Brennan.
Michael Hastings is op het moment van zijn dood bezig met een verhaal over deze Islamiet John Brennan. Hij
komt in contact met Jill Kelley (Mossad, geheimedienst Israël) die hem van informatie kan voorzien waardoor
Obama en wellicht met hem Brennan, ten val kunnen worden gebracht. Dit zou natuurlijk fantastisch nieuws zijn
voor de Zionisten.
Op de volgende foto zie je Mata Hari Jill Kelley met de toenmalige generaal David Petraeus (Joods
Nederlandse roots):
Echter, er is een gerede kans dat van hogerhand (Jezuïeten) is
ingegrepen om Hastings uit te schakelen aangezien hij met zijn
onthullingen en de gevolgen daarvan het masterplan zou verstoren.
Want, volgens de blauwdruk naar de NWO moeten er nu op bepaalde
sleutelposities moslims worden aangesteld, zodat de alles
verzengende confrontatie tussen Zionisten en moslims uiteindelijk zal
leiden tot de geplande Derde Wereldoorlog. (Redactie: Jezuïeten
maken geen waarde-onderscheid tussen verschillende groepen, het
gaat hen simpelweg om hun doel, de Nieuwe Wereld Orde, NWO).
Dan nu op een kritiek moment in de wereldgeschiedenis vertelt Mike Adams over zaken die Michael Hastings
het leven hebben gekost.
Net zoals dit waarschijnlijk het geval was met Andrew Breitbart die op de dag dat hij met schokkende
onthullingen over Obama zou komen, werd vermoord.
Het grote verschil met die twee is dat Mike Adams minder serieus wordt
genomen door het mainstream-publiek en geen harde bewijzen
presenteert maar een mening ventileert gebaseerd op waarnemingen.
Dit gaat hem waarschijnlijk zijn leven sparen.
Daarmee kan de moslim in het Witte Huis echter voorlopig doorgaan
met de verdere mosliminfiltratie van Amerika.
Op de volgende foto zie je de twee mensen die zijn vermoord omdat ze
probeerden de waarheid over Obama naar buiten te brengen.
Links Andrew Breitbart en rechts Michael Hastings, twee geweldige
onderzoeksjournalisten.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10092:de-moslimactivist-in-het-wittehuis&catid=20:het-complot&Itemid=33

Irak vraagt mogelijk Russische militaire interventie tegen Turkse inval
Ook Iran impliceert Irak te hulp te schieten – Irak wil officiële militaire alliantie met Rusland, Iran en Syrië
Iraakse T-72 tanks.
Irak heeft Turkije een ultimatum van 48 uur gegeven om zijn troepen
en tanks uit Irak terug te trekken. Doet het dat niet, dan gaat Irak
naar de VN-Veiligheidsraad, waar het ongetwijfeld de steun van
Rusland en China zal krijgen. Meer nog: de regering in Baghdad
overweegt om Moskou een directe militaire interventie te vragen om
de Turken terug te slaan. Signalen uit Iran wijzen uit dat ook dat land
niet zal blijven toekijken en Irak militair te hulp zou kunnen schieten.
Hakim al-Zamili, hoofd van het Iraakse parlementaire comité voor
Veiligheid en Defensie, verklaarde gisteren dat ‘Irak de capaciteiten heeft om deze (Turkse) eenheden af te
weren en van ons territorium te verjagen. We zouden ook Rusland om een militaire interventie kunnen
vragen als reactie op de Turkse schending van de Iraakse soevereiniteit.’ Zamili wil zelfs een officiële
militaire alliantie met Rusland, Iran en Syrië vormen.
Irak en Iran zijn ook fel tegenstander van het plan van Obama om Amerikaanse special forces naar Irak te
sturen. Shi’itische milities in Irak hebben al aangekondigd de Amerikanen te zullen bestrijden.
Xander - (1) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Irak-vraagt-mogelijk-Russische-militaire-interventie-tegenTurkse-inval
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De vraag is niet eens meer óf onderzoeksjournalist Michael Hastings
van RollingStone is vermoord, maar in wiens opdracht
Bij het beantwoorden daarvan komt het hoofd van de CIA, John Brennan, al
heel snel in beeld.
Wij hebben in eerdere artikelen al uitgebreid geschreven over de moord op
Michael Hastings. Het ongeloofwaardige verhaal dat hij in zijn
spiksplinternieuwe Mercedes met een snelheid van meer dan 150 kilometer
per uur tegen een boom zou zijn gereden, waarbij deze laatste bovendien
volkomen onbeschadigd uit deze zogenaamde botsing tevoorschijn komt.
Kimberly Dvorak, journaliste bij televisiestation “Channel 6” in San Diego, heeft de bewakingsvideo waarop de
auto van Michael op het laatste stuk van zijn rit voorbijkomt, laten analyseren door een professor. Deze weet te
vertellen dat de journalist op dat moment niet sneller reed dan ongeveer 50 kilometer per uur. Daarnaast heeft
ze een getuige gesproken die gezien heeft dat de auto explodeerde voordat die al dan niet een boom raakte.
Opgeteld bij alle andere merkwaardige zaken waar wij in eerdere artikelen al over schreven, zorgt dit ervoor dat
we ons niet meer hoeven afvragen óf Michael is vermoord, maar vooral door wie.
Dan is er één man die heel prominent in beeld komt: John Brennan, het hoofd van de CIA.
Dezelfde Brennan die net daarvoor uitgebreid was geïnterviewed door Michael Hastings en waar diens
volgende onthullende verhaal over zou gaan. Dit is door Kimberley Dvorak geverifiëerd bij de CIA, die in een email aan haar inderdaad hebben bevestigd dat Hastings bezig was met een verhaal over de CIA voorman.
Hastings zorgde al eens eerder voor spraakmakende onthullingen waarover hij een boek schreef " The runaway
general", die tot gevolg hadden dat een top generaal (McChrystal) oneervol de dienst moest verlaten. Niet
zomaar een complottertje dus deze Michael.
Het is bekend dat Obama een moslim is, maar iets wat maar weinigen
weten is dat het nieuwe hoofd van de CIA en opvolger van de
Joods/Christelijke David Petraeus, niemand minder is dan de tot het
moslimgeloof bekeerde voormalige veiligheidsadviseur van Obama,
John Brennan.
Een vorig jaar gehackte e-mail van een grote onderaannemer van het
Amerikaanse leger, Stratfor, toont in ieder geval aan dat John
Brennan (en dus ook Obama) de oorlog heeft verklaard aan
onderzoeksjournalisten.
Burton is de directeur van Stratfor en waar in de e-mail de uitdrukking
"beltway" wordt gebruikt, kun je ook lezen "ingewijden in
regeringskringen".
Het was ook John Brennan die als hoofd contra-terrorismebestrijding
verantwoordelijk was voor een aantal dodelijke aanvallen met drones
(onbemande vliegtuigen), zoals die op Amerikaans staatsburger
Anwar al-Awlaki en zijn zoon in Jemen in het najaar van 2011.
John Brennan die er geen enkele moeite mee heeft om opdracht te
geven Amerikaanse staatsburgers in het buitenland zonder enige
vorm van proces te doden, zal
dan met grote waarschijnlijkheid
ook met alle gemak staatburgers
op VS grondgebied doden,
zonder enige vorm van proces.
In een e-mail die hij kort voor zijn
dood verstuurde, schreef Michael
dat de FBI bezig was met een onderzoek tegen hem en zijn collega’s. Dit
werd in alle toonaarden door de FBI ontkent, maar Kimberley Dvorak weet
te vertellen dat de FBI hem wel de dag voor zijn dood thuis bezocht.
De conclusie blijft dan ook die zoals wij die in een vorig artikel beschreven:
Michael Hastings is op het moment van zijn dood bezig met een verhaal
over Islamiet John Brennan. Hij komt in contact met Jill Kelley (Mossad,
geheimedienst Israël) die hem van informatie kan voorzien waardoor
Obama en wellicht met hem Brennan, ten val kunnen worden gebracht. Dit zou natuurlijk fantastisch nieuws zijn
voor de Zionisten.
Echter, er is een gerede kans dat er van hogerhand (Jezuïeten) is ingegrepen om Hastings uit te schakelen,
aangezien hij met zijn onthullingen en de gevolgen daarvan het masterplan (wederom) zou verstoren.
https://youtu.be/xuJ4YQ1ePxE
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5673:gaf-hoofd-cia-opdracht-tot-moordmichael-hastings&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Bacterie immuun voor antibiotica nu ook in Europa
Dinsdag, 08 december 2015
Enkele weken geleden werd in China een bacterie ontdekt die
immuun is voor iedere soort antibiotica.
Nu is dezelfde bacterie ook in Denemarken aangetroffen en een
kenmerk van dit organisme is dat het zich razendsnel kan verspreiden.
Vorig jaar werd een waarschuwing afgegeven door de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de verminderde werking
van antibiotica, waarover wij in een eerder artikel schreven.
Wat de WHO verder zegt in hun waarschuwing is dat het publiek er
rekening mee moet houden dat er veel meer doden zullen vallen omdat
kinderen routinematig dodelijke infecties zullen oplopen van kleine wondjes.
Operaties in ziekenhuizen kunnen volgens hen dodelijk worden omdat patiënten daar risico’s lopen op infecties
die voorheen gewoon te behandelen waren. Ze gaan verder met te zeggen dat artsen meer en meer tot de
ontdekking komen dat antibiotica niet langer werkt bij blaas- en urineweginfecties, huidinfecties, tuberculose en
gonorroe.
Het advies wat de WHO geeft is om te zorgen dat je regelmatig goed je handen wast om zo het verspreiden
van bacteriën te voorkomen. Verder wordt artsen geadviseerd om alleen dan wanneer absoluut noodzakelijk,
antibiotica voor te schrijven.
Volgens Dr.Keiji Fukuda van het WHO, “Zonder dringende en gecoördineerde actie zal de wereld naar een
post-antibioticatijdperk gaan waar gewone infecties en kleine wonden die altijd normaal te behandelen waren
weer dodelijk zullen worden”.
“Effectieve antibiotica is altijd één van de steunpilaren geweest waardoor we langer en gezonder konden leven
en ons voordeel konden halen uit moderne medicijnen”. “Als we geen drastische actie ondernemen en gaan
proberen om infecties te voorkómen maar ook de manier waarop we antibiotica produceren en voorschrijven te
wijzigen dan zullen we in rap tempo deze wereldwijde gezondheidsmiddelen verliezen en de gevolgen daarvan
zullen rampzalig zijn".
"We zullen rekening moeten gaan houden met veel meer doden en veel mensen zien met infecties die niet
langer te behandelen zijn”.
Nu zijn we klaarblijkelijk op het punt beland waar bepaalde bacteriën immuun zijn voor antibiotica.
Er is enkele weken geleden in China en nu dus ook in Denemarken, een bacteriestam aangetroffen die
resistent is tegen iedere vorm van antibiotica.
Erger nog. Het schijnt al in Denemarken voor te komen sinds 2012. Vorige week werd door onderzoekers van
de technische universiteit van Denemarken bekendgemaakt dat ze de gevreesde bacterie hadden aangetroffen
temidden van E. coli bacteriemonsters.
De wetenschappers voerden een onderzoek uit in een genetische database waar monsters van de E. coli
bacterie sinds 2009 waren verzameld.
Waar ze naar op zoek waren, was het mcr-1 gene, een mutatie waardoor de bacterie een geweldige weerstand
heeft tegen de laatste effectieve familie van antibiotica, colistine.
Volgens de onderzoekers was er bij een patiënt die eerder dit jaar leed aan een bloedinfectie deze bacterie met
een superweerstand aangetroffen.
Daarnaast werden er nog vijf meer voorbeelden van deze bacterie aangetroffen in monsters die waren
genomen uit geïmporteerd voedsel in de periode 2012 tot en met 2014.
De Deense onderzoekers zijn dan ook bang dat deze superbacterie zich nu stevig in Europa heeft genesteld.
De man die leed aan de bloedinfectie was niet buiten Europa geweest en de geïnfecteerde producten waren
afkomstig uit Duits gevogelte.
In China werd de bacterie vorige maand aangetroffen in varkens en mensen.
Wat deze bacterie zo gevaarlijk maakt, afgezien van de weerstand tegen antibiotica, is de snelheid waarmee
het zich kan verspreiden. De bacterie is aangetroffen in plasmiden.
Een plasmide is een cirkelvormige streng DNA die zich buiten het chromosomaal DNA bevindt van sommige
eencellige organismen. Met dit DNA kan genetische informatie tussen bacteriën onderling en zelfs tussen
verschillende soorten worden uitgewisseld. Dit is een vorm van horizontale genoverdracht. Via plasmiden
kunnen onder andere eigenschappen die zorgen voor resistentie tegen antibiotica worden doorgegeven.
Al met al nogal verontrustende berichten, zeker als je vertrouwt op de mainstream geneeskunde om je beter te
maken.
Gelukkig is het nog altijd zo dat je lichaam in staat is om veel infecties en ziektes zelf vakkundig te bestrijden,
mits je het de juiste (extra) brandstof geeft.
Bron: The Extinction Protocol
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10094:bacterie-immuun-voorantibiotica-nu-ook-in-europa&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Flashback: 72 soorten terroristen in Amerika
thetruthwins.com
Dit is de lijst van mogelijke terroristen in Amerika van eigen
bodem. Als je tot één van deze groeperingen hoort of
gelijksoortige gedachten koestert, eindig je op de no-fly lijst, en
mag je geen vliegtuig meer pakken. En binnenkort ook geen
vuurwapen meer bezitten, als het aan Obama ligt.
1. Those that talk about “individual liberties”
2. Those that advocate for states’ rights
3. Those that want “to make the world a better place”
4. “The colonists who sought to free themselves from British rule”
5. Those that are interested in “defeating the Communists”
6. Those that believe “that the interests of one’s own nation are separate from the interests of other nations
or the common interest of all nations”
7. Anyone that holds a “political ideology that considers the state to be unnecessary, harmful,or undesirable”
8. Anyone that possesses an “intolerance toward other religions”
9. Those that “take action to fight against the exploitation of the environment and/or animals”
10. “Anti-Gay”
11. “Anti-Immigrant”
12. “Anti-Muslim”
13. “The Patriot Movement”
14. “Opposition to equal rights for gays and lesbians”
15. Members of the Family Research Council
16. Members of the American Family Association
17. Those that believe that Mexico, Canada and the United States “are secretly planning to merge into a
European Union-like entity that will be known as the ‘North American Union'”
18. Members of the American Border Patrol/American Patrol
19. Members of the Federation for American Immigration Reform
20. Members of the Tennessee Freedom Coalition
21. Members of the Christian Action Network
22. Anyone that is “opposed to the New World Order”
23. Anyone that is engaged in “conspiracy theorizing”
24. Anyone that is opposed to Agenda 21
25. Anyone that is concerned about FEMA camps
26. Anyone that “fears impending gun control or weapons confiscations”
27. The militia movement
28. The sovereign citizen movement
29. Those that “don’t think they should have to pay taxes”
30. Anyone that “complains about bias”
31. Anyone that “believes in government conspiracies to the point of paranoia”
32. Anyone that “is frustrated with mainstream ideologies”
33. Anyone that “visits extremist websites/blogs”
34. Anyone that “establishes website/blog to display extremist views”
35. Anyone that “attends rallies for extremist causes”
36. Anyone that “exhibits extreme religious intolerance”
37. Anyone that “is personally connected with a grievance”
38. Anyone that “suddenly acquires weapons”
39. Anyone that “organizes protests inspired by extremist ideology”
40. “Militia or unorganized militia”
41. “General right-wing extremist”
42. Citizens that have “bumper stickers” that are patriotic or anti-U.N.
43. Those that refer to an “Army of God”
44. Those that are “fiercely nationalistic (as opposed to universal and international in orientation)”
45. Those that are “anti-global”
46. Those that are “suspicious of centralized federal authority”
47. Those that are “reverent of individual liberty”
48. Those that “believe in conspiracy theories”
49. Those that have “a belief that one’s personal and/or national ‘way of life’ is under attack”
50. Those that possess “a belief in the need to be prepared for an attack either by participating in
paramilitary preparations and training or survivalism”
51. Those that would “impose strict religious tenets or laws on society (fundamentalists)”
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52. Those that would “insert religion into the political sphere”
53. Anyone that would “seek to politicize religion”
54. Those that have “supported political movements for autonomy”
55. Anyone that is “anti-abortion”
56. Anyone that is “anti-Catholic”
57. Anyone that is “anti-nuclear”
58. “Rightwing extremists”
59. “Returning veterans”
60. Those concerned about “illegal immigration”
61. Those that “believe in the right to bear arms”
62. Anyone that is engaged in “ammunition stockpiling”
63. Anyone that exhibits “fear of Communist regimes”
64. “Anti-abortion activists”
65. Those that are against illegal immigration
66. Those that talk about “the New World Order” in a “derogatory” manner
67. Those that have a negative view of the United Nations
68. Those that are opposed “to the collection of federal income taxes”
69. Those that supported former presidential candidates Ron Paul, Chuck Baldwin and Bob Barr
70. Those that display the Gadsden Flag (“Don’t Tread On Me”)
71. Those that believe in “end times” prophecies
72. Evangelical Christians
Het wordt nog heel lastig een Amerikaan te vinden die géén terrorist is als je deze lijst aanhoudt. Bestaat er
voor NL ook zo'n lijst? Staan de PVV en de SGP er al op?
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/flashback_72_soorten_terroristen_in_amerika

Gebuikte ISIS een sodablikje als bom om het Russische vliegtuig neer te halen?
18/11: CBS-nieuws: (Engels)
Op woensdag, 18 november 2015, probeerde de mainstream media
het mysterie zo te verpakken dat ISIS het toestel had verwoest met
een bom, gemaakt van een sodablikje. Als het zo gemakkelijk was
om een vliegtuig op grote hoogte op te blazen met een simpel
sodablikje, en dat door de beveiliging wist te krijgen, waarom
zouden terroristen dan 14 jaar wachten (na 9/11) om dat te doen?
En Schweppes met ananas-smaak? Dat is gewoon grof.
De “Powers That Were” hopen dat de meeste mensen dit verhaal
slikken – zelfs als de Russen alle andere verklaringen, anders dan
een externe impact, hebben verworpen.
Dit betekent dat hun onderzoek aantoont dat een projectiel het vliegtuig vanaf de buitenkant heeft geraakt,
zodat de impact heeft veroorzaakt dat de fragmenten naar binnen zijn gebogen.
Een bom van binnenuit zou de romp naar buiten blazen, en dan buigen de fragmenten in de tegengestelde
richting.
HOE ZIT HET MET TURKIJE?
Sinds 24 november is de wereld zich wel bewust van het feit dat Turkije een Russisch gevechtsvliegtuig
neerschoot dat bezig was om datgene wat er nog van ISIS over is, van de kaart te vegen.
Dat maakt het dus veel aannemelijker dat Turkije ook het Russische verkeersvliegtuig heeft neergehaald in
Egypte.
Rusland ontkent in alle toonaarden dat het het Turkse luchtruim heeft betreden. Een gelekt document toont
aan dat de beslissing om het vliegtuig neer te schieten was gebaseerd op slechts 17 seconden tijd waarin
het mogelijk de grens zou kunnen overvliegen.
Echt waar? Denken jullie niet dat dit iets meer tijd zou vragen en dat je zoiets overdenkt?
Rusland heeft nu video-bewijzen overlegd dat hun SU-24 fighter nooit over de grens met Turkije is gegaan.
Het neerschieten van het toestel was een moedwillige daad van agressie.
De hele zaak is geheel onbegrijpelijk – tenzij je bedenkt dat ISIS en Turkije samenwerken.
←Deel 1: disclosure David Wilcock 25 november 2015
←Deel 2: ISIS ontmaskerd
(Wordt binnenkort vervolgd met deel 4/laatste deel: ‘Deze idioterie komt eindelijk tot een einde!’)
Bron: David Wilcock
Translation/vertaling: Irma Schiffers
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/12/david-wilcock-deel-3-isis-een-kopje-kleiner-gemaakt/#.Vl9hNXYve9I
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De hele zorgtop krijgt 100% salarisverhoging!
Alternatieve Media NL > Anders > De hele zorgtop krijgt
100% salarisverhoging!
Xena December 9, 2015
Is er ooit een politicus geweest die deze regels heeft kunnen
uitleggen? De mensen op de werkvloer lopen zich de benen
uit het lijf voor 8 euro per uur, inclusief de stress van
dreigende faillissementen en ontslag. En dit graai volk vindt
dat zij recht hebben op 100% verhoging met als enige eis: de
toezicht moet goed zijn.. Was die toezicht goed dan hadden we het zorgprobleem toch niet?????
AMSTERDAM – Toezichthouders van zorginstellingen hebben nu al zicht op een vette nieuwjaarsbonus:
vanaf januari kunnen zij namelijk een salarisverhoging van 100% tegemoet zien.
Pijnlijke salariskortingen bij thuiszorgers zijn dagelijks in het nieuws en diverse zorgorganisaties zoals TSN
balanceren op de rand van een bankroet, maar toezichthouders in de zorg kunnen op oudjaarsavond een
extra champagneflesje opentrekken. Dankzij nieuwe wetgeving maken zij in 2016 een enorme salarissprong,
ter compensatie voor dalende lonen bij de zorgbestuurders waar ze geacht worden toezicht op te houden.
Hun vergoedingen, die bovenop het salaris van hun reguliere banen komen, zijn gekoppeld aan de hoogte
van die van de bestuurders.
Ondanks een oproep van de overkoepelende toezichthoudersorganisatie NVTZ aan zijn leden om niet direct
gebruik te maken van de nieuwe salarisruimte, wordt gevreesd dat dit toch op grote schaal zal gebeuren.
Toezichthouders van de Friese thuiszorgorganisatie Patyna bleken zichzelf afgelopen week al de maximale
verhoging te hebben gegund.
Sinds het faillissement van thuiszorgorganisatie Meavita in 2009, waarbij het toezicht jammerlijk faalde,
worden hogere eisen aan de toezichthouders gesteld. Daar past een hogere vergoeding bij. PvdA-kamerlid
Bouwmeester weet dat instellingen de mogelijkheid is geboden om het salaris te verhogen, maar ze wil dat
daar wel iets tegenover staat. Als ze de vergoeding verhogen, moet daar wel beter toezicht tegenover staan.
Bron Telegraaf
http://alternatievemedia.com/2015/12/09/de-hele-zorgtop-krijgt-100-salarisverhoging/

Canada: mogelijk 10 jaar cel voor vrouw die dorstige varkens water gaf
1 december 2015 door Bron:Redactie PiepVandaag.nl
Een Canadese vrouw krijgt mogelijk 10 jaar gevangenisstraf
voor het geven van water aan dorstige varkens in een
vrachtwagen. PiepVandaag.nl meldde eerder dat Anita Krajnc
(48) uit Canada zou worden aangeklaagd, wegens het
ongeoorloofd ‘gebruik maken van andermans eigendom’.
In Canada worden varkens als persoonlijk bezit beschouwd en
mogen ze tot 36 uur achtereen vervoerd worden, zonder enige
toegang tot voedsel of water. Op 22 juni van dit jaar schoten
Anita en andere leden van organisatie Toronto Pig Save een
lading dorstige varkens, onderweg naar deslachthuis, te hulp
door de dieren in de vrachtwagen water te geven. Ondanks
bedreigingen van de chauffeur liet Anita zich niet zomaar
wegjagen, maar vroeg alleen om wat compassie voor de dieren.
De chauffeur diende op 22 juni een klacht in tegen Anita Krajnc, omdat zij en haar mede-dierenbeschermers
volgens hem de varkens en de verkeersveiligheid in gevaar brachten. Hij verklaarde:
“Ze heeft het recht om te protesteren en haar standpunt te verdedigen. Maar ze heeft niet het recht om mijn
veestapel in gevaar te brengen. Het gebeurde bij de stoplichten, maar wat als de lichten weer op groen
springen? Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat iemand verminkt raakt”.
Anita’s zaak komt aanstaande woensdag 2 december voor de rechter. Ze kan celstraf van maximaal tien jaar
krijgen en een geldboete van 3.550 euro. Krajnc staat nog altijd achter haar daad en ze is niet van plan een
boete te betalen. Ze verklaarde aan de lokale krant Inside Toronto:
“Ik kan niet geloven dat ik ben aangeklaagd omdat ik water heb gegeven aan dorstige varkens. Mijn verweer
is dat ik een goede Samaritaan was. Als mij een boete te wachten staat, ga ik nog liever de cel in”.
Bronnen: TheGlobeAndMail.com & Independent.co.uk ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor
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Midden Oosten experts: Migrantencrisis EU is ‘uiterst ontvlambare situatie’ en ‘invasie’
‘Concreet gevaar voor Europeanen, niet alleen door migranten, maar ook door hier al lang wonende
moslims’ – Open-grenzen beleid EU betekent maar één ding: oorlog’
Karin Kneissl (links) en Miriam Shaded (inzet) waarschuwen dat de meeste Europeanen nog steeds geen
idee hebben dat ze met een islamitische invasie te maken
hebben, en niet met een ‘vluchtelingen’stroom.
Een half-Arabische Poolse politieke activiste en een Midden
Oosten expert uit Oostenrijk waarschuwen onafhankelijk van
elkaar dat er door de migrantencrisis een ‘uiterst ontvlambare
situatie’ in Europa is ontstaan. De Poolse Miriam Shaded
verdedigt zonder schroom haar rotsvaste overtuiging dat de
asielzoekerstoestroom een goed betaalde en zeer doelgerichte
mosliminvasie van Europa is. De Oostenrijkse M.O.-expert Karin
Kneissl vertelt hoe ze ‘kort geleden in Israël en Libanon was. De mensen daar schudden enkel hun hoofd
over ons open-grenzenbeleid. Ze vragen: ‘Hoe kunnen jullie al deze mensen zonder controle in Europa
toelaten? Jullie hebben geen idee wat jullie hebben binnengelaten’. Volgens Kneissl laten de aanslagen in
Parijs en San Bernardino (Californië) zien dat ‘de staat klaarblijkelijk niet langer het monopolie op (het
gebruik van) geweld heeft.’
‘Uiterst ontvlambare situatie: gevaar komt ook van Europese moslims’
De expert waarschuwt dat het gevaar voor de Europeanen niet alleen van migranten komt, maar ook van de
miljoenen moslims die hier al jaren wonen en hier geboren en getogen zijn. ‘Bij de aanslagen in Parijs was
het immers een mengsel: van buitenaf gekomen daders ondersteunden in Frankrijk geboren terroristen.’ Ook
een van de daders van het terroristenechtpaar in San Bernardino was een pas aangekomen immigrant.
Vooral jonge, in Europa geboren moslims ‘koesteren een grote haat tegen de meerderheidsbevolking. Ik
luister af en toe naar hoe deze jonge mannen in de metro in het Arabisch over ons Europeanen praten. We
bevinden ons in een uiterst ontvlambare situatie.’ ‘Er zijn steeds meer groepen die zelfstandig in actie
komen. We kennen het voorbeeld van Toulouse.’ Daar schoot de 23 jarige Mohammed Merah in maart 2012
in een Joodse school zeven mensen dood, waaronder drie kinderen. Het Front National verweet de
toenmalige president Nicolas Sarkozy het gevaar van het islamisme te onderschatten. Gezien de aanslagen
in Parijs is er duidelijk helemaal niets met deze waarschuwingen gedaan. (1)
‘Ik ben islamofoob omdat islam een gevaarlijke ideologie is’
Miriam Sahded is een half Arabische Poolse politieke activiste en succesvolle ondernemer die bekend is
geworden omdat ze fel tegenstander is van de massale immigratie van miljoenen moslims. Politiek-correct
Europa noemt haar daarom een xenofoob, maar dat vindt ze onzin. ‘Als ik vijandig tegen buitenlanders ben,
moet ik ook mezelf en mijn vader afwijzen, want hij is een Syriër. Ik ben geen xenofoob, maar een
islamofoob... Een islamofoob wijst de islam af, omdat dit een gevaarlijke ideologie is.’
‘Lees de geschriften van de islam er maar op na: hierin wordt geëist de ongelovigen te verdrijven, te
onderdrukken of gruwelijk te doden. In het Christendom volgen we Jezus Christus, die zonder zonde was.
Daarentegen deed Mohammed veel verschrikkelijke, criminele dingen. Christendom berust op liefde, de
islam op haat.’ Het verwijt dat ze zich hiermee tegen alle moslims richt, wijst ze af. ‘Ik oordeel niet over
mensen, maar over een ideologie. Ik heb ook niets tegen Duitsers, maar wijs het Nazisme streng van de
hand. Ik geloof dat er onder de vroegere Nazi’s en ook onder moslims natuurlijk ook goede mensen zitten,
maar toch zijn hun ideologieën verwerpelijk. En wat ik met betrekking tot de immigratie afwijs, is niet een
enkel, maar het gezamenlijk proces. Kijk, er zullen in het Russische leger vele keurige mannen dienen, maar
u nodigt het Russische leger niet uit om naar Duitsland te komen, toch?
‘Moslims moeten naar veilige moslimlanden gaan’
Sahded zegt dat het vooral de christenen in het Midden Oosten zijn die het dringendst behoefte hebben aan
hulp, en niet zozeer moslims. ‘Die hebben geen reden om naar Europa te vluchten. In de islam vechten
Shi’iten en Soennieten tegen elkaar. Vervolgde Shi’iten zouden daarom naar Shi’itische gebieden moeten
gaan, en vervolgde Soennieten naar Soennitische. Met heel mijn hart en al mijn kracht help ik de ècht
vervolgden! En dat zijn de slachtoffers van islam.’
‘Schande dat Europese politiek zwijgt over uitroeiing christenen’
Op de tegenwerping dat het vooral moslims zijn die in het Midden Oosten het slachtoffer zijn van oorlog en
terreur, antwoordt ze: ‘Terreur? Noemt u dat toch bij de naam: islam! Achter al deze ellende staat de
noodlottige werking van de islam. Veel moslims doen alsof ze erger worden vervolgd dan christenen, maar
dat is een leugen... De christenen daar staan op het punt te worden uitgeroeid. Voor hen is het al de Derde
Wereldoorlog, en dat de politiek in Europa daar grotendeels over zwijgt, is een schande.’ ‘Ik sta (als christen)
aan de kant van de gediscrimineerden, en ben absoluut een voorvechter van de mensenrechten en de
rechten van de vrouw. En daarom wijs ik de islam af, omdat er nergens een onvrijere en ongelukkigere
vrouw is te vinden dan de vrouw in de islam.’
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‘Dit is een door Saudi Arabië betaalde invasie’
‘En kijk eens naar de immigranten die hier komen: dat zijn jonge en sterke mannen,’ vervolgt ze. ‘Als wij dus
massa’s moslims naar Europa halen, creëren wij in onze landen nieuwe gevaren, nieuw leed en nieuwe
slachtoffers. Dat is onverantwoordelijk. Ik ken de islam, en begrijp daarom dat het in werkelijkheid om een
invasie gaat. Ongeveer 80% zijn jonge mannen, en hun reis is heel erg duur. Ik geloof dat ze er uit
bijvoorbeeld Saudi Arabië geld voor krijgen.’ ‘De vluchtelingenstroom wordt gestuurd door mensen die deze
immigranten als soldaten zien. We moeten daarom de slachtoffers helpen en christenen opnemen, niet
Europa destabiliseren door massa’s moslims toe te laten. Daarmee brengen we Europa in gevaar. We
kunnen daarom het beste voor christelijke vluchtelingen kiezen, die tegelijkertijd het ergste worden vervolgd.’
‘Islam is fundamenteel onverenigbaar met vrij Europa’
Het besluit van de Duitse bondskanselier om de grenzen volledig open te houden voor een onbeperkte
stroom moslims, betekent volgens Sahded maar één ding: ‘Oorlog.’
‘Tot nu toe waren moslims nog in de minderheid, maar nu worden het er meer en meer. Zodra ze een zeker
aantal hebben bereikt of in de meerderheid zijn, zullen ze beginnen hun maatschappelijke en religieuze
normen zoals de Sharia door te drukken. Onze Europese samenlevingen hebben een cultuur van vrijheid,
maar die is fundamenteel niet verenigbaar met de islam. De islam is onliberaal en duldt geen vrijheid – niet
voor christenen, niet voor Joden, en overigens ook niet voor zijn eigen volgelingen.’
‘Het doel van de islam is Europa in bezit te nemen. Het probleem is dat men dit feit in het sterk
gemulticulturaliseerde Midden Europa niet onder ogen durft te zien. Oost Europa is zich daarentegen veel
bewuster van het gevaar van de islamisering. Aanslagen zoals in Parijs voorspellen wij al heel lang. Dat was
niet zo moeilijk: kijk maar naar wat er in het Midden Oosten en het islamistische deel van Noord Afrika
gebeurt. En nu komen zij met die islam naar Europa.’
Europa wordt dankzij Merkel geïslamiseerd en in multiculturele oorlog gestort
‘De beslissingen van mevrouw Merkel zullen voor heel Europa gevolgen hebben. Als een zo groot land als
Duitsland door zijn immigratiebeleid eerst geïslamiseerd wordt en dan in een multiculturele oorlog wordt
gestort, dan geldt dat natuurlijk ook voor de buurlanden. Nu zijn Duitsland en Polen nog partners, maar als
Duitsland steeds islamitischer wordt en Polen niet, dan zullen wij dat in de toekomst niet meer zijn. Zo zullen
de spanningen in Europa, die wij aan het einde van de Koude Oorlog voor overwonnen hielden, terugkeren.’
Tegen mensen die dit allemaal te pessimistisch of te onwaarschijnlijk vinden, zegt ze: ‘Kijk naar het Midden
Oosten, kijk naar Afrika! Kijk hoe de zaken zich daar in de loop van de tijd hebben ontwikkeld, en trek dan
uw conclusies. U moet wel blind zijn om niet te zien welke gevaren er op ons afkomen.’
Xander - (1) Krone.at, (2) Vadderland
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Midden-Oosten-experts-Migrantencrisis-EU-is-uiterstontvlambare-situatie-en-invasie

Facebookbaas Mark Zuckerberg geeft bijna zijn hele fortuin weg… aan zichzelf
Topman Mark Zuckerberg van Facebook heeft de geboorte van zijn dochter aangegrepen om een
miljardenfonds op te richten voor goede doelen. In de loop van zijn leven stopt Zuckerberg 99 procent van
de aandelen van Facebook in de stichting. Die hebben op dit moment een waarde van 45 miljard dollar.
De stichting heeft de naam Chan Zuckerberg Initiative gekregen. De komende drie jaar wordt maximaal 1
miljard dollar per jaar in de stichting gestoken. Zuckerberg houdt de beslissende stem in zijn bedrijf. “Ik blijf
de topman van Facebook voor vele, vele jaren.”
Critici wijzen erop dat Zuckerberg een dubbele agenda heeft. Het Chan Zuckerberg Initiative is namelijk
geen non-profitorganisatie, maar een bedrijf dat privaat investeert en dus winst kan maken.
Belastingvoordeel - Pr-stunt
Michael Maiello van The Daily Beast merkt op dat Zuckerberg goed kan profiteren van zijn eigen
‘liefdadigheid’. Hij wijst op onderzoek van econoom David Yermack die stelt dat directeuren vaak
bijbedoelingen hebben als ze fondsen oprichten: ze blijven indirect eigenaar van hun bedrijf, maar omzeilen
tegelijkertijd veel regels en wetgeving. Het ‘goede doel’ neemt het kapitaal over van Facebook en omdat
Zuckerberg aan het hoofd van de stichting staat, blijft het geld in zijn handen. Bovendien wordt het
belastbare inkomen van de topman lager waardoor hij minder belasting hoeft te betalen. En de ‘schenkingen’
die hij aan zichzelf doet zijn ook nog eens aftrekbaar.
Mogelijk heeft hij dit trucje afgekeken van de steenrijke familie Ford, die in de jaren dertig hetzelfde deed
door de Ford Foundation op te richten. Zuckerberg zegt vooral te willen investeren in onderwijs. Volgens de
critici gaat het hem daarbij vooral om de uitbreiding van het marktaandeel van Facebook.
Het Chan Zuckerberg Initiative lijkt dus vooral een slimme pr-stunt te zijn. De hele wereld ziet Zuckerberg nu
als filantroop die zijn fortuin weggeeft aan het goede doel, terwijl hij het meeste van zijn geld gewoon
behoudt. https://youtu.be/3OIRx-mO1vc - [Says]
http://www.ninefornews.nl/facebookbaas-mark-zuckerberg-geeft-bijna-zijn-hele-fortuin-weg-aan-zichzelf/
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Turkse president Erdogan steeds verder in het nauw
Nog steeds zijn er mensen die Turkije een democratie noemen, maar
dat is helaas allang verleden tijd.
De dictator/gangster Erdogan en zijn familie komen nu steeds meer
onder vuur te liggen vanwege de smokkel van ISIS olie en de
daarmee samenhangende zelfverrijking.
Afgelopen donderdag reageerde de Turkse premier Ahmet Davutoglu
op de beschuldigingen zoals die door Rusland zijn geuit in verband
met de betrokkenheid van de Turkse president Erdogan en zijn familie
bij de illegale oliehandel van ISIS.
“Tijdens de Koude Oorlog bestond er een Sovjet propagandamachine. Iedere dag werden er nieuwe leugens
gecreëerd. Zij geloofden zelf die leugens en verwachtten ook dat de wereld die zou geloven. Men herinnert
zich nu die berichten als Pravda-leugens en onzin. Het was een aloude traditie en nu steekt het opnieuw de
kop op. Niemand hecht enige waarde aan deze Sovjetachtige propagandamachine”.
Deze constatering van Davutoglu is uiteraard niet correct. Steeds meer mensen hechten waarde aan wat
Rusland te vertellen heeft en dat geldt zeker ook voor de Iraakse autoriteiten van wie Turkije in feite olie
steelt. Ze doen dat niet alleen met de olie van ISIS, maar ook met de olie die door de Koerden in Irak illegaal
wordt geleverd aan Turkije en waarbij het maar liefst gaat om 600.000 vaten per dag die door de pijplijn naar
de Turkse stad Ceyhan worden gepompt.
Irak is ondertussen zo woest dat ze de Verenigde Naties hebben gevraagd om in grijpen en iedere crimineel
die hierbij betrokken is aan te pakken.
Alhoewel de mainstream-media in het Westen Turkije nog steeds bestempelen als een democratie, is dat
uiteraard een belachelijke classificatie. We hebben te maken met een dictator die iedereen die het niet met
hem eens is in de bak gooit.
Het gevolg is uiteraard wel dat je in je eigen land een hoop vijanden maakt en je kunt nog zo je best doen
om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken, vroeg of laat ben je toch de sigaar.
Het zijn namelijk niet alleen de Russen die beschuldigen uiten, ook politieke tegenstanders van Erdogan in
Turkije zelf zoals Eren Erdem van de CHP partij. Ook hij zegt dat hij binnenkort bewijs zal leveren, net zoals
Moskou dat zegt, over de rol die Erdogan speelt in het smokkelen van ISIS olie.
“Ik heb kunnen vaststellen dat er een hoge mate van waarschijnlijkheid is dat er een verband is tussen Berat
Albayrak en de levering van olie door ISIS”, zei Erdem afgelopen donderdag op een persconferentie.
Berat Albayrak is de schoonzoon van Erdogan en de Turkse Minister van Energie en Natuurlijke
Hulpbronnen die nog vrolijk lacht op de volgende foto.
Het is echter niet alleen Erdem die zegt dat Albayrak betrokken is bij de
smokkel van ISIS olie.
Tijdens een persconferentie eerder deze week zei de Russische
Staatssecretaris van Defensie, Anatoly Antonov, het volgende:
“Niemand in het Westen schijnt zich echt druk te maken over dat de
schoonzoon van de Turkse president de leider is van één van de
grootste energiebedrijven (smokkel van ISIS olie) en tegelijkertijd
Minister van Energie. Wat een briljant familiebedrijf”.
Erdem zegt het volgende: “Er is in de Koerdische hoofdstad Erbil een bedrijf dat in 2012 olietankers
(vrachtauto’s) heeft gekocht en die nu worden gebombardeerd door de Russen. Ik ben nu bezig de
gegevens van dit bedrijf door te spitten omdat ze partners in Turkije hebben. Ik probeer in die informatie een
verband te vinden met Albayrak”.
De lijn die door Erdem wordt gevolgd is consistent met die waar wij al eerder over schreven en dat is dat de
transportroutes van de Koerdische olie worden gebruikt voor de smokkel van ISIS olie.
Het wordt heel spannend om te zien of en welk verband er bestaat tussen de Energieminister Albayrak en
de BMZ Group van zoon Bilal Erdogan.
Eén ding is zeker, Erdogan pikt het niet dat er iemand over hem dit soort dingen vertelt. Volgens Erdem is hij
daarom dan ook al het slachtoffer geworden van een lastercampagne.
“Ik werd vandaag door de Takvim krant een Amerikaanse puppet
genoemd, een agent van Israël, een supporter van de PKK en de
aanstichter van een staatsgreep en dat allemaal in één enkele zin. Ik ben
geneigd om die aanval op mij te zien als een poging om mij belachelijk te
maken, om mijn reputatie in de ogen van het publiek aan te vallen omdat
mijn onderzoek wel degelijk een bedreiging voor de regering vormt. Een
dergelijke negatieve reactie laat zien dat mijn veronderstellingen redelijk
zijn en dat ik op het juiste spoor zit om achter de waarheid te komen”.
Erdem is een dapper man om dit soort dingen te zeggen in een land als
Turkije. Een natie die ongeveer in de categorie Noord Korea valt, waarbij je de minste kritiek op de grote
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leider met je leven moet bekopen. Mocht Erdem binnenkort in het gevang of helemaal van de aardbodem
verdwijnen; bij deze een foto van hem want dan weten we in ieder geval hoe hij eruit ziet/zag.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10082:turkse-president-erdogansteeds-verder-in-het-nauw&catid=37:wereld&Itemid=50

Het failliet van de EU, Nato, VS en Transatlantische samenwerking, resultaat : OORLOG !
Geplaatst op 3 december 2015
Waren het niet de VS die na de Tweede wereldoorlog mede de defensie van
Europa garandeerden. We waren/zijn onder de atoom paraplu en op veel
plaatsen en in veel landen hebben de VS nog legerbases hier, of anders wel in
de buurt.
Mijn vraag is nu: waarom maakt de VS die garanties niet waar en houden zede
vluchtelingenstroom niet tegen op de Middellandse Zee en aan de grens met
(nota bene Nato-partner) Turkije? We hebben er, vooral door de dollar als
worldreserve munt te accepteren en te gebruiken, de afgelopen decennia echt
voldoende voor betaald, voor het onze grenzen en landen veilig laten houden
door de VS. Echt heel veel, al zie je het niet terug op de begrotingen van
Defensie.
Inmiddels zijn de VS er mede oorzaak van, samen met verraderlijk Turkije, dat
onze landen overlopen zijn en worden door mensen die er niet horen, niet on
onze landen en niet in onze harten. De ‘leiders’ hier spelen, al dan niet in EU verband, dit volks- en
landsverraderlijke spel maar al te graag mee. Moet ikhttps://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Craig_Roberts
geloven, dan is dit omdat elke leider in de EU gewoon netjes corrupt is en op de loonlijst van de CIA staat, of
zich anderszins laat onderhouden. Of het zo is weet ik uiteraard niet (maar hoe zat het ook weer met de
pijplijnen van de broer van Balkenende in Afghanistan) maar mocht het niet zo zijn, dan blijkt dat in ieder
geval op geen enkele manier uit hun gedrag. En het verklaart tevens de doofheid voor iedere redelijkheid die
die leiders allemaal hebben, allemaal ja met uitzondering van die in het Oosten.
Inmiddels moeten de Grieken aan de staat aangeven hoeveel goud en geld ze in huis hebben, dat dit een
voorbode voor confiscatie is, begrijpt zelfs het onnozelste kind. Waar zouden we zijn zonder de EU, niet?
Met alle avonturen waarin de staat hier (Afghanistan, Irak, en Libië vooral!) zich al heeft laten meeslepen,
avonturen die dood en verderf voor
miljoenen betekenden en nog betekenen, groeit de schaamte over wat er in onze naam wereldwijd wordt
uitgeveterd door die staat, of meer precies: de houders van de staatsmacht hier. Groeit ook het gevaar
waaraan ‘onze’ leiders ons bloot stellen, én in eigen land, en overal elders. Het moreel gehalte van die
leiders is makkelijk af te lezen aan het gemak waarmee die (nu nog vooral elders) dood en verderf zaaien,
gewoon om er zelf beter van te worden, want een andere reden is er echt niet. Nu nog vooral daar, maar dat
men voor een bord linzen bereid zal zijn dat ook hier te doen, is nauwelijks een vraag meer. Welke rem daar
eventueel ook op zit, die van een
fraai karakter of integriteit is het in ieder geval niet.
Inmiddels is ook het verraad van Parijs gaande, daar waar van hebzucht waanzinnig geworden
bureaucraten, miljardairs en politici elkaar vinden in de wens het Westen nog verder kapot te maken met hun
klimaatleugens, en vooral de wereldwijde belastingen die daar zullen worden afgesproken. En dat betekent
niet alleen geld betalen, maar ook energiearmoede, en vooral wereldwijde controle, wereldwijde politie en
leger, wereldwijd toezicht, en wij allemaal grondgebonden slaaf. Ik overdrijf niet, maar zal de noodklok wel
voor voor dovemansoren luiden.
Enfin, uit de NATO dus, en uit de EU en onze leiders en hun medeplichtigen voor een tribunaal,
kantoorruimte en vergaderzaaltjes genoeg. En daarna gezellig op bed, bad en brood in een AZC met hun
zelf geïmporteerde vriendjes.
En vriendjes worden met de Hongarije, Tsjechië en IJsland en de BRICs, en dus met Rusland, want erger en
gevaarlijker en agressiever en corrupter dan de huidige bende, ik zou niet zien hoe dat nog mogelijk zou
kunnen zijn.
Aan de VS en hun garanties hebben we niets, dat zou zo langzamerhand ook de grootste wegkijkers
duidelijk moeten zijn.
Enfin, vrijheid, zou het niet heerlijk zijn ?
Caroline
http://www.geennieuws.com/2015/12/het-failliet-van-de-eu-nato-vs-en-transatlantische-samenwerkingresultaat-oorlog/
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Wij zijn ISIS (video + update)
Na de eerste False Flag operatie in Parijs dit jaar bij Charlie
Hebdo was ineens de hele wereld Charlie.
Nu, na de tweede grote False Flag operatie in Parijs, wordt het
tijd dat wij beseffen dat wij met z'n allen ISIS zijn.
Update 19 november:
De video uit het onderstaande originele artikel met daarin activist
Ken O'Keefe is vervangen door een versie met Nederlandse
ondertiteling. Met dank aan Irma Schiffers.
Origineel artikel 18 november 2015:
Wanneer je stilstaat bij dat onze leiders verklaren dat wij in oorlog zijn met ISIS dan besef je hoe
onvoorstelbaar belachelijk dat is.
Of wij het namelijk nu leuk vinden of niet, wij zijn ISIS. Wij hebben toegestaan dat onze politieke leiders
hebben meegeholpen om ISIS in het leven te roepen met als doel het regime van de Syrische president
Assad omver te werpen.
Onze leiders, die niet ons vertegenwoordigen, maar de bankiers in Wall Street en omstreken die kapitalen
verdienen aan de mensheid die elkaar voortdurend, georchestreerd, in de haren vliegt.
Wij zijn zo stom geweest om deze lui te kiezen en wij hebben dus toegestaan dat zij actief hebben
meegewerkt om terreurorganisaties zoals ISIS mogelijk te maken.
Zij hebben dit gedaan door het slaafs opvolgen van bevelen van het door Israël gecontroleerde Amerika. Wij
staan toe dat figuren zoals Rutte, Samson en Pechtold naar de Bilderbergconferentie gaan om hun
instructies te halen van de bankiers en wapenfabrikanten en dat ze vervolgens bepalen wat ons land wel of
niet gaat doen.
Nu zijn we dus in oorlog met de schepping waarvoor wij zelf verantwoordelijk zijn.
Of die mensen die de moordpartij hebben uitgevoerd nu wel of niet agenten waren van de Franse
veiligheidsdienst, Mossad of dat ze “organisch” waren en afkomstig uit de Secret Israëli Intelligence Service,
ISIS, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het zijn in feite niets anders dan filialen van dezelfde onderneming.
https://youtu.be/lMUlTSmNu0c
Wat belangrijk is te weten is dat wij indirect verantwoordelijk zijn voor de corrupte overheden die doen zoals
hen wordt opgedragen zoals het goede managers betaamt.
Het belangrijkste is uiteraard dit alles wat er nu gebeurt onderdeel vormt van een groter plan.
Deze oorlogen werden door Albert Pike al voorspeld in een brief, gedateerd 15 augustus 1871, gericht aan
een Italiaanse collega, Mazzini genaamd. Maar, niet alleen deze twee oorlogen worden door Pike in de brief
voorspeld, er zal nog een derde en laatste wereldoorlog komen, die nodig is om definitief de Nieuwe Wereld
Orde te vestigen. Na deze laatste oorlog zal niemand meer twijfelen aan het nut van één wereldregering.
Hij beschrijft deze Derde Wereldoorlog in de brief als volgt:
"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 (Israel) elkaar over en weer zullen vernietigen. De andere
landen zullen ondertussen hopeloos verdeeld zijn en zich in de strijd mengen totdat ze fysiek, moreel,
spiritueel en economisch volledig uitgeput zullen zijn. We zullen de Nihilisten en de Atheisten in de strijd
gooien en we zullen geweldige sociale rampen veroorzaken, wat al aan die landen duidelijk zal maken dat
dit wordt veroorzaakt door het absolute atheisme. Wat op haar beurt weer de oorzaak is van al dat wrede en
bloedige geweld.
Dan zullen de burgers overal ter wereld gedwongen worden zichzelf te verdedigen tegen de revolutionairen.
Tallozen zullen zich afkeren van het Christendom en wanhopig op zoek gaan naar nieuw spiritueel houvast.
Zij zullen het ware licht ontvangen door de zuivere doctrine van Lucifer,
die eindelijk in de openheid zal worden gebracht. Dit zal zowel het einde
betekenen van het Christendom als het Atheïsme, beiden zijn
overwonnen en tegelijkertijd vernietigd".
Tot zover de brief van Pike; let wel, deze is geschreven in 1871. De door
hem, in dezelfde brief, voorspelde Eerste en Tweede Wereldoorlog, zijn
beiden exact uitgekomen.
Het gebeurt voor onze ogen. Wij laten het toe. Wij laten het gebeuren.
Verdeel en heers. Misleiding van alles en iedereen:
Al het bovenstaande en meer wordt nog eens helder en met passie
uitgelegd en toegelicht door de bekende ex Amerikaan/marinier en
(Palestina)activist Kenneth O’Keefe in onderstaande reportage van Press TV.
https://youtu.be/wFm3GWGoi6o
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10023:wij-zijn-isis&catid=20:hetcomplot&Itemid=33
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Poetin zet Amerika voor joker met smokkel ISIS olie (video)
Ondanks alle door Rusland gepresenteerde beeldmateriaal waaruit
blijkt dat er een permanente stroom van ISIS olie naar Turkije gaat,
blijft Amerika ontkennen dat Ankara hierbij betrokken is.
Ze zeggen dat ze niet hebben gezien dat de olievrachtwagens de
grens oversteken en met die opmerking is het geduld van Poetin op.
Het moet mensen toch zo langzamerhand wel eens opvallen dat de
berichtgeving in dit en ook de ons omringende landen nogal
eenzijdig is.
Er gebeuren zoveel dingen waarover nauwelijks iets te lezen is in de Westerse mainstream-media.
Zoals het volgende:
Vorige week woensdag hield het Russische Ministerie van Defensie een uitgebreide presentatie, waarbij
overtuigend visueel materiaal werd getoond waaruit bleek dat er een illegale en erg winstgevende oliehandel
plaatsvindt tussen ISIS en Turkije.
De slideshow zoals die werd gepresenteerd door de Russische Staatssecretaris van Defensie, Anatoly
Antonov, bevatte onder andere foto’s van olievrachtwagens, video’s van luchtaanvallen en kaarten met
daarop de routes die worden gebruikt voor het smokkelen van de olie.
Ondertussen doet het gangsterduo Ergogan en Davutoglu hun uiterste best om iedereen ervan te overtuigen
dat het Kremlin, net zoals ten tijde van de Koude Oorlog, leugens rondstrooit en dat Turkije helemaal niet
onvoorstelbaar dom bezig is door de NAVO in een positie te brengen dat ze worden meegesleurd in een
oorlog tegen Rusland.
Washington kwam dan ook prompt tot de verdediging van Turkije door te stellen dat Amerika ervan overtuigd
is dat Turkije niet deelneemt aan het smokkelen van ISIS olie.
Dit werd medegedeeld door Witte Huis woordvoerder Mark Toner, maar toen de speciale gezant voor
internationale energiezaken, Amos Hoschstein, ook nog eens beweerde dat de hoeveelheden olie die vanuit
Syrië naar Turkije worden gesmokkeld voor wat volume betreft te verwaarlozen zijn, was voor Rusland de
maat vol. Op zaterdag beschuldigde Rusland Amerika dan ook van een cover-up.
“Onze collega’s van het Witte Huis en het Pentagon hebben bevestigd dat het beeldmateriaal zoals wij dat
op onze presentatie hebben getoond, echt is. Amerika stelt echter dat ze niet zien dat de vrachtauto’s met
olie daadwerkelijk de grens overgaan”, zei Majoor Generaal Igor Konashenko.
“Wij adviseren de Amerikanen dan ook om nog eens goed naar de beelden te kijken zodat ze niet alleen
zien dat de tankers de grens naar Turkije oversteken, maar dit ook nog eens doen zonder zelfs maar te
stoppen”.
Misschien hoog tijd dat de Amerikanen inderdaad nog eens goed kijken: https://youtu.be/qAgp5gkV-K4
Verder voegde het Russische Ministerie eraan toe dat het Witte Huis zo langzamerhand op een absurd
theater begint te lijken. Dat het bovendien hoog tijd wordt dat ze de beelden die hun eigen drones in dat
gebied hebben gemaakt maar eens goed moeten bekijken. Het aantal vluchten met Amerikaanse drones
boven dat gebied is de laatste tijd verdrievoudigd.
Dit is een steek onder water richting Amerika omdat ze er wel in slagen hun observatievluchten te
verdrievoudigen, maar niet om met hun bombardementsvluchten ISIS daadwerkelijk schade toe te brengen.
Rusland had trouwens eerder in de week al gezegd dat ondanks beweringen van Amerika en bondgenoten,
deze geen bombardementen uitvoeren op de ISIS olie infrastructuur of de konvooien met olietankers.
Om hun punt helemaal duidelijk te maken, plaatste het Russische Ministerie van Defensie het volgende
bericht op hun Facebook-pagina: “Als Amerikaanse autoriteiten zeggen dat ze niet zien dat terroristen olie
naar Turkije smokkelen…. dan lijkt dat verdacht veel op een cover-up.”
“Wij hebben nu al een aantal keren gezegd dat Amerika vermijdt om ISIS oliekonvooien te bombarderen
omdat deze anders geen geld meer krijgen waardoor ze niet langer in staat zullen zijn om de situatie in Syrië
en de regering van President Assad verder te destabiliseren en om de vriendschappelijke banden met
Turkije niet in gevaar te brengen, het land dat lijkt te profiteren van de illegale oliehandel met zowel
Koerdistan als ISIS”.
En dus, zet Rusland voor de zoveelste keer Amerika en hun bondgenoten volkomen voor joker met het
tonen van de waarheid rond hun permanente leugens.
Ze hebben meer dan duidelijk gemaakt dat het Westen een gecoördineerde poging om het internationaal
terrorisme te financieren via het opzetten en onderhouden van een oliesmokkel route, faciliteert. Een route
waarlangs iedere dag opnieuw 50.000 vaten olie worden geplunderd van de olievelden in Syrië en Irak.
Duidelijk is nu zo langzamerhand dat Rusland op het oorlogspad is en niet zal rusten voordat de
medeplichtigen aan deze illegale handel aan de schandpaal zullen worden genageld. Dit geldt uiteraard ook
voor hen die dit faciliteren.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10088:poetin-zet-amerika-voor-jokermet-smokkel-isis-olie&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Winnaar Nobelprijs Economie 2015: Teveel migranten destabiliseren Europa; Ontwikkelingshulp
werkt averechts
Zware kritiek op de VS: Rijken worden steeds rijker, armer steeds armer – Duitse opleidingseconoom
bevestigt dat ‘2/3 migranten amper kan lezen of schrijven – Harde cijfers: 70% niet in staat om lagere school
niveau te halen’
Europa dreigt te destabiliseren omdat er teveel migranten,
waarvan 70% analfabeet is en zal blijven, worden opgenomen.
De 69 jaar oude Princeton professor Angus Deaton (inzet),
expert in armoede- en ontwikkelingsonderzoek, neemt
aanstaande donderdag de Nobelprijs voor de Economie in
ontvangst. Nog voor hij dit doet uit het forse kritiek op de VS,
op het onbeperkte migrantenbeleid van Europa, en op de
tientallen jaren lang verstrekte ontwikkelingshulp aan Afrika,
die volgens hem juist averechts heeft gewerkt. Daarnaast stelt
de Duitse opleidingseconoom Ludger Wöβman dat uit de
ervaringen is gebleken dat 70% van de migranten niet eens in
staat is om het niveau van de lagere school te halen, en dus permanent van een uitkering zal moeten leven.
Deaton prees de bereidheid van EU-landen om grote aantallen ‘vluchtelingen’ te willen opnemen, maar
waarschuwde tegelijkertijd dat ‘Duitsland bijna aan zijn taks zit. Er wordt teveel van het land gevraagd.
Teveel immigranten zullen Europa destabiliseren, dat is duidelijk.’
Hij bekritiseerde een groot aantal Amerikaanse staten en politici die weigeren ook maar één Syriër op te
nemen. ‘Ik vind de houding van veel Amerikaanse politici, die de bevolking tegen Syrische vluchtelingen
ophitsen en weigeren hen op te nemen, schandelijk.’
Zowel Democraten als Republikeinen voeren verkeerd beleid
Sowieso uitte hij forse kritiek op de VS. ‘Terwijl het land gezamenlijk rijker wordt, gaat het de middenklasse
niet beter dan de generatie van hun ouders. Met de armen gaat het zelfs nog slechter.’
Zowel de Democraten als de Republikeinen voeren in dit opzicht een verkeerd beleid. ‘Links wil de
ongelijkheid compleet afschaffen, wat natuurlijk waanzin is. Rechts beweert daarentegen dat ongelijkheid
geen probleem is, wat net zo stompzinnig is.’
De Democraten moeten in zijn ogen begrijpen dat ongelijkheid nodig is om de prikkeling om hard te werken
in stand te houden. De Republikeinen moeten begrijpen dat men de armen niet simpelweg mag laten
wegteren. Obama kan in zijn ogen weinig uitrichten, want ‘zolang er geen politieke en maatschappelijke
consensus is om de kloof tussen arm en rijk te sluiten, zal er niets veranderen in Amerika.’
Westerse ontwikkelingshulp werkt averechts
Een tweede thema waar hij zware kritiek op uit is de Westerse ontwikkelingshulp. ‘Het is mijn overtuiging dat
de Westerse geldtransfers de situatie in regio’s zoals Afrika de afgelopen decennia hebben verslechterd, niet
verbeterd.’ Dankzij deze ‘gulle giften’ konden corrupte, slechte regeringen in het zadel blijven zitten en de
status quo handhaven. Bovendien verdween bij deze volken iedere prikkel om met eigen kracht hun landen
op te bouwen en democratische structuren op poten te zetten.
Volgens Deaton zijn AIDS-hulp en vaccinatieprogramma’s de enige positieve uitzonderingen geweest.
Daardoor zouden miljoenen mensenlevens zijn gered. Op de lange termijn kan de armoede in deze landen
echter alleen worden opgelost als de handelsbarrières worden afgebouwd.
2/3 migranten kan amper lezen of schrijven
De Duitse opleidingseconoom Ludger Wöβman bevestigt wat critici al heel lang roepen, namelijk dat 2/3 van
de migranten amper kan lezen of schrijven en dus zeer langdurig of permanent aangewezen zal zijn op
uitkeringen. De Duitse minister voor Wetenschap en Cultuur, Johanna Wanka, erkende weliswaar dat een
goede opleiding de sleutel is tot geslaagde integratie, ‘maar bij veel vluchtelingen is geen toereikend
opleidingsniveau voorhanden om daar verder op te bouwen.’
Zo slaagt maar liefst 65% van de scholieren in Syrië er niet eens in om basis technieken zoals lezen,
schrijven en ‘de eenvoudigste rekensommen’ onder de knie te krijgen. ‘Dat betekent dat deze scholieren,
zelfs al zouden ze Duits leren spreken, amper onderwijs kunnen volgen.’ En dan steekt Syrië
onderwijskundig nog gunstig af bij de meeste van zijn islamitische buurlanden.
Harde cijfers: 70% niet eens tot lagere school in staat
De minister zei dat het een voordeel is dat heel veel migranten nog jonge mannen zijn, maar Wöβman
bestrijdt dat. ‘Twee derde geldt volgens de internationale opleidingsstandaard als analfabeet.’ Die kunnen
zelfs niet in de meest eenvoudige bedrijven aan het werk worden gezet. ‘Dat zijn harde cijfers. We moeten
realistisch zijn, en ons erop instellen dat de meerderheid van deze jonge vluchtelingen geen 3 jarige
opleiding zal kunnen voltooien.’
De statistieken van de afgelopen 2 jaar geven hem gelijk: 70% van de migranten uit Syrië, Afghanistan en
Irak heeft inmiddels de basisopleiding (lager school) alweer moeten afbreken, omdat zelfs dat niveau voor
hen onhaalbaar is. De enige optie is om te proberen deze mensen beperkt praktisch werk, zoals in de bouw
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of de zorg, te geven. Alleen de allerkleinsten kunnen, indien ze meteen naar school worden gestuurd, een
betere toekomst opbouwen.
‘Maar het idee dat volwassen vluchtelingen hier het gebrek aan vakmensen zullen oplossen, is niet
realistisch. Wat ons de afgelopen jaren wèl geholpen heeft is de immigratie van goed opgeleide mensen uit
andere Europese landen.’ (2)
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y
Xander - (1) Focus, (2) Zeit
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Winnaar-Nobelprijs-Economie-2015-Teveel-migrantendestabiliseren-Europa-Ontwikkelingshulp-werkt-averechts

‘De Franse geheime dienst is in handen van Israël’..!
2015 © WantToKnow.nl/be vertaling en deze versie
2015 © Sean Adl-Tabatabai oorspronkelijke auteur
Oud-minister Roland Dumas, die keiharde, onverhulde uitspraken doet, die veel
duidelijk maken over de handtekening van veel valse-vlag-operaties..!!
De Israëli’s doen alles wat Israëls belang dient. Ze controleren de Franse
politiek en beheersen de Franse Geheime Dienst. Roland Dumas, Mitterrands
voormalige minister van Buitenlandse Zaken, doet onthullingen in zijn boek
‘Coups et blessures’. Dumas onthult dat Shimon Perez hem in 1992 in zijn
toenmalige functie als minister van Buitenlandse Zaken adviseerde om een
bezoek te brengen aan Assad. Perez had het idee dat de VS nieuwe
toenadering pogingen deed naar Damascus. Perez wenste dat ook Frankrijk
betrokken zou raken bij het vredesproces in het Midden-Oosten.
De voormalige Franse minister voegt toe: “De overleden Syrische president had weinig vertrouwen in Perez
hij was teveel bekend met Israëlische doolhoven. Hafez al-Assad was zich ervan bewust dat de Israëlische
minister van Buitenlandse Zaken unilaterale initiatieven kon nemen en dat daarom zijn bezoek niet tot iets
effectiefs zou leiden. In zijn boek ‘Coups et blessures’ noemt Dumas ook Iran, het land dat hij meerdere
malen bezoekt. Hij heeft de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Ali Akbar Wilayati en voormalig
president Rafsanjani Hachemi gesproken.
In de ogen van Dumas is de zogenaamde Iraanse atoombom net zo echt als de massavernietigingswapens
van Sadat Hussein. Hij gelooft er niets van; allemaal misleidende feiten. De Franse politiek raakt verward
wanneer Israel er zich mee bemoeit. Dumas is een verdediger van het Iraanse standpunt over de noodzaak
van kernenergie. Hun oliereserve is binnen 60 jaar op.
De voormalige Franse minister van Buitenlandse Zaken François Mitterrand
heeft altijd nauwe betrekkingen met de Israëliërs gehad, alleen doet
Mitterrand dat nooit in het openbaar. Dumas bevestigt dat de Amerikanen in
1986 het plan hadden Libische president Muammar Gaddafi te doden vanuit
de lucht. Frankrijk belette de Amerikanen. Het Franse luchtruim mocht er niet
voor worden gebruikt. Gaddafi bedankte Frankrijk voor de extra 15 uren die hij
gekregen had om te ontsnappen voor de Amerikaanse drones.
Met betrekking tot het Israëlische beleid in de regio verklaart Dumas: “Ik ben
het niet eens met het Israëlische beleid. Ik ben een voorstander van het
‘balans principe’ dat ook door generaal Charles de Gaulle in het MiddenOosten werd aangehangen. Arabische landen hebben het recht op
respect. Het huidige Israël, geïnspireerd door activistische ZIONISTEN,
is op de verkeerde weg “.
Roland Dumas bevestigt dat de onderhandelingen tussen de Israëlische
premier Benjamin Netanyahu en de Palestijnse president Mahmoud Abbas tot
niets leiden. Hij herhaalt dat het conflict tussen Palestina en Israël
onoplosbaar is. Obama vermindert op zijn beurt de druk op Israël, als gevolg
van de Joodse Lobby rondom de Amerikaanse president. Dumas geeft aan
dat elke president of Westerse bobo die het Palestijns – Israëlische conflict wil aanpakken de kolonisten in
Palestina tegenkomt. De oplossing wordt daarom gevonden in de afwezigheid van een oplossing. Roland
Dumas bekritiseert het besluit van de Franse oud-president Nicolas Sarkouzy, om in de NAVO het medeleiderschap op zich te nemen.
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/franse-geheime-dienst-is-in-handen-van-israel/
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Turkse klokkenluider: Erdogan overweegt Rusland oorlog te verklaren
‘Neerschieten Russische jet lang van te voren gepland – Bilal Erdogan heeft bankrekeningen in Italië en
Zwitserland met miljarden dollars’ – VS valt voor het eerst stellingen Syrische leger aan
De Turken noemen het opstellen van een marinier met
luchtafweerraket op het dek van een marineschip dat
door de Bosporus voer een ‘provocatie’.
Na fel protest uit Baghdad en dreigementen met
Russisch militair ingrijpen heeft Turkije het grootste deel
van zijn troepen weer snel uit Irak teruggetrokken (1). De
spanning tussen de Turken en de Russen blijft echter om
te snijden; zo waarschuwde Ankara met ‘passende
maatregelen’ nadat een Russisch marineschip dat door
de Bosporus voer openlijk een soldaat met
luchtafweerraket op het dek posteerde. Een veel
gevolgde Turkse klokkenluider uit de directe kring van Erdogan, die de schuilnaam Fuat Avni gebruikt,
waarschuwde op Twitter dat president Erdogan er al enige tijd serieus over denkt om Rusland de oorlog te
verklaren. De Turkse premier Davutoglu beloofde zijn Iraakse collega Haider al-Abadi dat er geen troepen
meer naar Irak worden gestuurd ‘voordat de zorgen van Baghdad zijn weggenomen.’ De VS had al verklaard
tegen de Turkse inval te zijn omdat de Iraakse regering daar geen toestemming voor had gegeven. (1)
Turken noemen luchtafweerraket op Russisch marineschip ‘provocatie’
Volgens Turkse militaire bronnen hebben Russische oorlogsbodems maatregelen genomen tegen eventuele
Turkse luchtaanvallen. Zo werd er op het dek van de Caesar Kunikov, een van de grootste landingsschepen
die grote aantallen mariniers, tanks en pantserwagens kan vervoeren, een soldaat met een draagbare
luchtafweerraket geposteerd toen het schip door de Bosporus voer.
‘Dit is een provocatie,’ verklaarde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu. Hij voegde
daaraan toe dat als Ankara ‘een bedreiging constateert, het noodzakelijke antwoord zal worden gegeven als
dit provocerende gedrag doorgaat’. Wat dat antwoord zou kunnen zijn vertelde hij niet, maar vorige week
sloot Turkije de Bosporus al eens eerder enkele uren af voor de doortocht van Russische schepen.
‘Schending Verdrag van Montreux’
De Turken beschuldigen echter Rusland van het schenden van het Verdrag van Montreux, dat de vrijheid
van doortocht door de Bosporus garandeert – althans, in vredestijd. Het opstellen van een soldaat met
luchtafweerraket is wellicht niet het meest vriendelijke signaal, maar dat kan de Russen moeilijk kwalijk
worden genomen na het illegale neerschieten van een Russische bommenwerper boven Syrisch
grondgebied door Turkse F-16’s. (3)
Enkele uren na de passage van het Russische marineschip kwamen er diverse NAVO-oorlogsschepen uit
Portugal, Canada en Italië in Istanbul aan. (2) Afgelopen zaterdag berichtte een verslaggever van de Turkse
krant Today’s Zaman dat de autoriteiten in de havenstad Samsun aan de Zwarte Zee vier Russische
schepen hadden geblokkeerd. Turkije ontkende echter dat dit was gebeurd, en ook van de Russen kwam
geen bevestiging. (5)
Amerikaanse vliegtuigen vallen voor het eerst Syrische leger aan
In Syrië vielen Amerikaanse gevechtsvliegtuigen voor het eerst sinds het begin van het conflict stellingen
van het Syrische leger aan. De regering in Damascus veroordeelde de agressieve actie en zei
protestbrieven naar de VN-Veiligheidsraad en de Secretaris-Generaal van de VN te hebben gestuurd.
Bizar: de Amerikanen erkennen dat er een Syrisch legerkamp vanuit de lucht met raketten is aangevallen,
maar zeggen tegelijkertijd dat zij dat niet hebben gedaan. Maar wie dan wel? Het waren zeker niet de
Russen, die het Syrische leger juist beschermen. ISIS was het ook niet, want de jihadisten hebben geen
luchtmacht. Was het de zoveelste ‘vergissing’ van Westerse kant, of was de aanval misschien wel heel
bewust bedoeld om de oorlog verder te doen escaleren? (3)
Klokkenluider voorspelde correct Turkse aanval op Russisch vliegtuig
Dan is er nog Fuat Avni (“Helpend Hart’), de schuilnaam van een Turkse klokkenluider die zich in de directe
kring van Erdogan zou bevinden en maar liefst 2,3 miljoen volgers op Twitter heeft, en die een maand van te
voren voorspelde dat de Turken doelbewust een Russisch militair vliegtuig zouden gaan neerschieten.
Een andere correcte voorspelling van Avni was dat Erdogan in de aanloop naar de verkiezingen keiharde
actie zou ondernemen tegen alle media die het waagden negatief over de president of zijn AK Partij te
schrijven.
‘Erdogan denkt erover Rusland oorlog te verklaren’
De Turkse regering probeerde in oktober Avni’s Twitter account te blokkeren, omdat hij had geschreven dat
Bilal Erdogan, ‘de zoon van’ die al honderden miljoenen verdiende aan de illegale verkoop van door ISIS
gestolen olie, op bankrekeningen in onder andere Italië en Zwitserland vele miljarden dollars heeft staan.
Twitter heeft tot toe geweigerd een bevel van een Turkse rechtbank om Avni’s account te blokkeren op te
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volgen. Als klap op de vuurpijl schreef Avni op 12 oktober dat Erdogan ‘er zelfs over denkt om Rusland de
oorlog te verklaren, misbruik te maken van de feitelijke situatie en zijn grip op de macht te verstevigen.’ (4)
Xander - (1) DEBKA, (2) DEBKA, (3) Zero Hedge, (4) Zero Hedge, (5) ANNA-News (via Shenandoah)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Turkse-klokkenluider-Erdogan-overweegt-Rusland-oorlog-teverklaren
Economie voorbeeldland Finland stort totaal in; Regering overweegt burgers gratis € 800 per maand
te geven
Hoofdeconoom Citigroup: ‘Alleen helikoptergeld kan de wereld nog redden’
Als niets meer helpt, rest er nog één allerlaatste wanhoopsdaad
om de onvermijdelijke totale instorting nog ietsje langer uit te
stellen: gratis (helikopter)geld.
Al jaren behoort voorbeeldland Finland in bijna alle economische
en financiële lijstjes bij de allerbest presterende landen ter
wereld. Nummer 1 in concurrentiekracht, nummer 1 in onderwijs
op alle niveaus, nummer 1 in innovatie en wetenschap, en altijd
geroemd om zijn financiële zuinigheid, lage schuldenlast,
economische flexibiliteit en technologische ontwikkeling. Dankzij
de euro, het Brusselse beleid en de Europese sancties tegen Rusland is de economie van het land
gelijktijdig met de ondergang van tech-gigant Nokia echter totaal ingestort. De situatie in het land is zelfs zó
dramatisch, dat de wanhopige regering serieus overweegt om iedereen maandelijks € 800,- belastingvrij te
schenken, in de hoop daarmee de consumptie en economie weer aan de praat te krijgen.
‘Alleen helicoptergeld kan de wereld nog redden’
De economische depressie in Finland is nu al dieper en langer dan de Sovjet crash in de jaren ’90 en zelfs
dan de Amerikaanse Grote Depressie in de jaren ’30. Al jaren waarschuwen onafhankelijke analisten dat het
blijvend openzetten van de geldkranen, zoals de ECB nog steeds doet, er uiteindelijk toe zal leiden dat de
uitgestelde, maar onvermijdelijke wereldwijde economische instorting alleen maar ernstiger wordt.
Willem Buiter, hoofdeconoom van Citigroup, verklaarde eind augustus dat ‘alleen helicoptergeld de wereld
nu nog kan redden’. Iets meer dan 3 maanden later blijkt uitgerekend topland Finland mogelijk niets anders
te resten dan deze ultieme wanhoopsdaad: gratis geld uitdelen, zodat de mensen weer wat te besteden
hebben en daarmee de economie zijn allerlaatste ‘shot’ krijgt.
Ook Finland gevangen in de euro
Finland lijdt zwaar onder de teloorgang van Nokia, de lage grondstof(/bosbouw)prijzen en de door
Washington afgedwongen Europese sancties tegen Rusland, waardoor het aantal industriële opdrachten in
september met maar liefst 31% daalde. De regering in Helsinki, altijd een groot voorstander van het
vasthouden van het ‘stabiliteitspact’ en ‘fiscale discipline’, blijkt er nu zelf als geen ander gevangen in te
zitten. Door het extreem lage-rente beleid van de ECB is de economie van Finland oververhit geraakt,
waardoor de arbeidskosten sinds 2006 met 20% zijn gestegen. De overheidsschuld is weliswaar laag, maar
de private schulden (burgers en bedrijven) juist hoog. Zweden ging door een vergelijkbare crisis, maar
omdat dat land nog zijn eigen munt heeft kon het een diepere depressie voorkomen.
Maandelijks gratis geld voor alle burgers!
De wat weggezakte anti-euro beweging in Finland heeft nu een nieuwe reden om te pleiten voor een
uittreding uit de wurgende eurozone. Ondertussen overwegen de Finse sociale instanties om alle burgers
een belastingvrij basisinkomen van € 800 te geven, ongeacht of en hoeveel mensen daarnaast nog
verdienen. Premier Juha Sipilä staat achter het plan, dat –indien volledig uitgevoerd- ieder jaar € 46,7 miljard
gaat kosten, oftewel zo’n 20% van het totale BNP van het land.
Het idee om Centrale Banken direct de (veel te hoge) uitgaven van de overheden te laten financieren, en
zelfs direct geld op de rekeningen van de burgers te storten, krijgt over de hele wereld steeds meer bijval.
Boven steden en dorpen massa’s geld uit helikopters gooien komt feitelijk op hetzelfde neer, en vandaar de
term ‘helikoptergeld’.
MAAR...
Klinkt leuk, althans, voor een tijdje. Maar als hiermee doorgegaan wordt ontstaat er hyperinflatie, wordt geld
(dus ook uw spaargeld) nog minder waard dan wc-papier en wordt de koopkracht van de burgers volledig
verwoest. Op zeker moment zullen overheden dus moeten stoppen met hun ‘gratis geld’ beleid. Op dat
moment zal er een economische depressie uitbreken die zó ernstig en pijnlijk is, dat werkelijk alle
opgebouwde ‘echte’ en kunstmatige welvaart volledig zal worden weggevaagd, waardoor alleen al in Europa
honderden miljoenen mensen in bittere armoede terecht zullen komen.
Xander - (1) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Economie-voorbeeldland-Finland-stort-totaal-in-Regeringoverweegt-burgers-gratis-800-per-maand-te-geven
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Waarom Vladimir Poetin groot gevaar loopt
Je kunt nog zo’n goede leider zijn, maar zodra je niet doet wat de
bankiers van de Jezuïeten voor ogen hebben dan verblijf je meestal
niet al te lang meer op deze aarde.
Saddam Hoessein en Muammar Gaddafi kunnen daarover meepraten
en ook lijkt Vladimir Poetin zich steeds krachtiger te profileren als
kandidaat.
Uiteindelijk draait alles om geld op deze wereld. Degene die het geld
heeft en/of controleert, heeft de macht en bepaalt uiteindelijk wat er wel of niet gebeurt.
De Rothschild familie die als bankiers van de Jezuïeten optreden, hadden dit al snel in de gaten.
Dat is de reden dat er in zo goed als ieder land ter wereld een Centrale Bank is waarmee de Rothschild en
consorten de geldvoorraad van een natie controleren. Een systeem dat draait op schuld waardoor de
complete wereld, inclusief overheden, schuldslaven van de bankiers worden.
In 2000 waren er nog zeven landen die geen Centrale Bank hadden, nu zijn dat er nog maar drie.
We hebben allemaal kunnen zien wat er is gebeurd in
Afghanistan, Irak, Soedan en Libië.
Allemaal landen die het plezier hebben meegemaakt dat
daar "democratie" is gebracht. Die daardoor nu allemaal
volkomen in de vernieling liggen, maar ook landen die nu
een door de Rothschild gecontroleerde Centrale Bank
hebben. De drie landen waar nu nog geen Centrale Bank
is, maar die uiteraard wel op het lijstje staan, zijn Noord
Korea, Iran en Cuba. We hebben meerdere artikelen
geplaatst over de ondergang van de Titanic waarin
duidelijk wordt gemaakt dat dit bankiersgespuis bereid is om letterlijk over lijken te gaan.
Niet alleen in Amerika werd in 1913 een Centrale Bank opgericht, ook in Rusland was dit het geval.
Ook daar ging het er iets anders aan toe dan ons wordt verteld in de geschiedenisboeken:
Op 31 mei 1860 is de Staatsbank opgericht door een decreet van Tsar Alexander II en is een voortzetting
van de reeds bestaande Russische Handelsbank. In de statuten is vastgelegd, dat de Russische Staat
eigenaar van de bank is en tot doel heeft kortlopende kredieten te verstrekken aan handel en industrie. Het
Rusland van de Tsaren was het Anglo-Amerikaanse bankenkartel een doorn in het oog. Aan het eind van de
19e eeuw was Rusland het enige land in Europa zonder een door dat kartel gecontroleerde Centrale Bank.
Op 25 Oktober 1917 werd de bank door de communisten opgeheven. Rechtsopvolger werd de door Lenin
op instigatie van het Westerse bankenkartel opgerichte “Volksbank van de Soviet Unie” met een
bankvergunning tot 1922. Met ingang van dat jaar werden de activiteiten overgenomen door de Gosbank
van de Soviet Unie, die in 1991 werd opgeheven toen de Soviet Unie was gevallen. Direct daarna werd de
Bank Rossii (Bank van Rusland) opgericht en met behulp daarvan de nieuwe Russische Federatie
gecreëerd. Der Russische Federatie (en haar statuten) is dus een schepping van het Westen met behulp
van een door het Westen gecontroleerde Centrale Bank.
Bovenstaande paragrafen zijn afkomstig uit een goed artikel op Herstel de Republiek, waar ook het volgende
staat:
De verdragen met betrekking tot het “privatiseren” van de Russische Staatsbank zijn in 1917 met een
looptijd van 99 jaar afgesloten en eindigen dus van rechtswege in januari 2016. Reeds 5 jaar geleden heeft
Poetin duidelijk gemaakt dat deze verdragen niet zullen worden verlengd. Vanaf dat moment draaiden de
Westerse media als een blad aan een boom en is Poetin gedwarsboomd en al ras met Hitler gelijk gesteld.
Het vuurtje in Syrië werd aangestoken en toen dat niet afdoende bleek, werd in 2013/14 de coup in Oekraïne
gepleegd, werd de Krim door Rusland terug genomen, met een bloedige grensoorlog tot gevolg.
Waarmee we dan op een bijzonder cruciaal punt in de wereldgeschiedenis zijn aangeland.
Want, zal Poetin blijven bij wat hij eerder klaarblijkelijk heeft gezegd dat de verdragen met de Centrale
Rothschild Bank niet zullen worden verlengd?
Is dat misschien de reden dat Rusland de laatste jaren enorme hoeveelheden goud heeft opgekocht? Willen
ze dat goud nu gaan gebruiken als dekking voor een
eigen uit te geven Roebel?
Of zal hij op het laatste moment toegeven en de bank
voorzien van een nieuwe vergunning waardoor
ongetwijfeld de sancties tegen Rusland binnen de kortste
keren zullen worden opgeheven? Dit is het waar het de
komende maanden werkelijk om zal draaien. De
Rothschild Jezuïeten krijgen zoals gewoonlijk hun zin of
anders zullen er ongetwijfeld dingen staan te gebeuren
die onder het kopje "straf" kunnen worden ondergebracht.
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Ma Rothschild begreep vroeger al waar Abraham de mosterd haalde.
De tijd dringt want over enkele weken is het januari. Tijd om Rusland zodanig te destabiliseren dat Poetin
gedwongen wordt te vertrekken, is er niet en pogingen daartoe, denk aan Oekraïne en de Krim, zijn
schromelijk mislukt.
Als Poetin inderdaad besluit niet naar de pijpen van de 9 Centrale) bankiers te dansen, staan er nog maar
een paar opties open. Eén ervan is het creëren van een oorlog en de tweede is zorgen dat Poetin voorgoed
het zwijgen wordt opgelegd en een gehoorzamere opvolger wordt geïnstalleerd.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10090:waarom-vladimir-poetin-grootgevaar-loopt&catid=20:het-complot&Itemid=33

U leeft in een planeconomie, u beseft het enkel nog niet
30/11/2015 - Jonas Vets
De centrale banken slokken een steeds groter deel van onze economie op. Elke crisis is een excuus om hun
macht uit te breiden en een groter deel van de financiële activa op te kopen. Waar voordien hun macht
beperkt was, houden ze zich nu zelfs bezig met het opkopen van aandelen.
Een centrale bank is een instelling die de economie probeert te plannen. Werkloosheid, inflatie, de stand van
de beurs… ze proberen het allemaal tot in de puntjes te controleren.
(Al zijn ze daar bijzonder slecht in, maar dat ter zijde.)
In tegenstelling tot wat velen denken is het dus een typisch
socialistische instelling. In een kapitalistisch systeem wordt de markt
vrij gelaten en zijn activa in privéhanden. In een planeconomie plant
men alles en zijn de activa in het bezit van de overheid en haar
partners. En daar sluipt het gevaar: sinds de crisis van 2008 kopen de
centrale banken steeds meer activa op. Dat is gemakkelijk want ze
doen dat met geld dat ze uit het niets creëren. Zo glijden we steeds
verder af naar een puur socialistische economie.
Door de diverse QE-programma’s bezit in Amerika de centrale bank nu al ongeveer 15% van de
overheidsobligaties. In Japan is dit zelfs 21% en zoals u weet is ook de ECB recent begonnen met het
opkopen van obligaties.
Zo werden diverse centrale banken de grootste en binnenkort misschien de énige koper van
overheidsobligaties.
Maar daar houdt het helaas niet op. Niet enkel de obligatiemarkt wordt stilaan vernield, ook de beurzen
worden in alle stilte genationaliseerd.
De Zwitserse centrale bank bezit bijvoorbeeld voor €83 miljard aan aandelen! Dat is 15,6% van haar
balanstotaal! De centrale banken van de VS en Japan zijn minder transparant, maar ook zij kopen steeds
meer aandelen op.
Nu kan je wel zeggen dat het niet echt om een nationalisatie gaat aangezien een centrale bank geen
overheidsinstelling is, maar dat is slechts een technische kwestie. De onafhankelijkheid van de centrale bank
is maar schijn, lees de verhalen van beleggersactivist Erik Geenen maar eens.
In zekere zin is het erger dan een nationalisering, want een centrale bank is een orgaan geleid door een
bijzonder kleine groep mensen die niet verkozen zijn.
Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov wist al dat de kapitalistische wereld langzaam aan zou communistisch
worden:
“We kunnen niet verwachten dat de Amerikanen plots van het kapitalisme op het communisme
overschakelen, maar we kunnen hun verkozenen helpen om de Amerikanen kleine dosissen socialisme te
geven tot ze op een dag wakker worden en ontdekken dat ze communisme hebben.”, zo zei Chroesjtsjov al
in 1959.
Die kleine dosissen worden alsmaar groter, wat kunnen we verwachten na de volgende beurscrisis?
Daarvoor hoeven we enkel te kijken naar wat er recent in China gebeurde.
Van honderden aandelen werd de handel stilgelegd, er werd gedreigd met gevangenisstraffen voor traders
die aandelen verkochten, en de overheid begon via een obscure overheidsinstelling en met geld van de
centrale bank aandelen op te kopen.
Het China Securities Finance Corp bezat in juni slechts twee aandelen, nu bezit het 742 verschillende
aandelen! De Chinese overheid bezit nu 6% van de totale Chinese aandelenmarkt.
De kans is groot dat men tijdens een volgende beurscrisis ook in het Westen zulke trucs zal gebruiken. Het
gevolg is dat we na jaren kleine dosissen van het socialistische medicijn op een gegeven dag in een
planeconomie dreigen wakker te worden… als we al niet in een planeconomie leven.
Bronnen: Zerohedge 1, 2, BoJ, Fed
http://beurs.com/2015/11/30/waarschuwing-centrale-banken-nationaliseren-in-alle-stilte-de-beurs/77640
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De New World Order is er bijna en nauwelijks iemand die het ziet (Update + video)
Een centrale wereldtirannie met één wereldmunt, één wereldleger,
één wereldbank in een maatschappij zonder contant geld en een
gechipte wereldbevolking.
Geen science fictionverhaal, maar een enge werkelijkheid die door
de geplande klimaatakkoorden nu wel heel dichtbij komt.
Update: 9 december 2015
Onder aan het originele artikel stond de film Blue (Blue Beats
Green) van de filmmaker J.D. King.
Het is een film waarin duidelijk wordt gemaakt dat de
milieuactivisten niet degenen zijn die de planeet redden, maar juist
beschouwd moeten worden als het grote gevaar.
Aangezien dit uiteraard rechtstreeks ingaat tegen de grootste oplichting ooit op deze aarde, werd de video
alras geboycot en weggecensureerd door Youtube. J.D. KIng werd door Youtube beschuldigd van spam,
oplichtingspraktijken en misleidende commerciële inhoud. Voor het gemak werd zijn hele bibliotheek die hij
had opgebouwd in zijn account gedurende jaren gewist.
Wat er vervolgens gebeurde is te zien en beluisteren in het volgende gesprek dat Infowars had met J.D.
King.
Vervolgens werd na herhaaldelijke verzoeken daartoe het Youtube account opnieuw geactiveerd en
plaatsten wij de video onderaan het originele artikel. https://youtu.be/x16EOepxCi8
Ook dat was echter van korte duur want wederom sloeg de Youtube censuur toe en werd het hele account
van J.D. King opnieuw verwijderd.
Dit moet toch een alarmerend verhaal zijn voor mensen die denken dat het allemaal wel meevalt met de
nieuwe wereldregering en hun 2030 Agenda.
Alles en iedereen die kritiek heeft op de officiële leugens over de global warming hoax wordt aangepakt
totdat binnen niet al te lange tijd de klimaatontkenners op één lijn staan met de holocaustontkenners.
Gelukkig hebben wij een reserve kopie gemaakt van de film en dus bij deze is hij weer beschikbaar. Naast
Vimeo als alternatief op Youtube is er nu ook een nieuw initiatief van Beforeitsnews maar helaas lukte het
niet deze video daar te uploaden.
BLUE (Blue Beats Green) Full Movie HD from JD King on Vimeo.
Origineel artikel: 7 december 2015
Na de openingsspeeches van de wereldleiders op de klimaatconferentie in Parijs is het een beetje stil
geworden. Tenminste, in de pers, want in de achtergrond wordt er volop gewerkt aan de volgende stap van
de nieuwe wereldregering.
Het is ook hier net zoals met zoveel dingen: Het staart ons in het gezicht, maar we zien het niet of beter
gezegd, voor een groot aantal mensen geldt dat ze het niet willen zien. Ze willen het niet zien want het
maakt ze onrustig.
DAarom zal het klimaat worden gebruikt ter verdere bevordering van wat wij de New World Order noemen.
Een regering die afgelopen september tijdens de VN top in New York is gelanceerd.
Zelfs mensen uit de mainstream-politiek die waarschuwen dat klimaatverandering niets anders is dan een
slimme list om via de VN een totale wereldregering te installeren, worden genegeerd.
Zo zei, Maurice Newman, een belangrijk adviseur van de toenmalige Australische premier Tony Abbott, in
mei dit jaar dat de VN bewust foutieve weermodellen gebruikt waarbij een temperatuurstijging valt waar te
nemen.
"De reden dat ze dit doen is omdat ze wereldwijd een einde willen maken aan democratieën en een
autoritaire wereldregering willen installeren".
“Het is een goed bewaard geheim dat 95 procent van de klimaatmodellen die zoals ons wordt verteld een
verband leggen tussen de menselijke CO2 uitstoot en de rampzalige opwarming van de aarde, fout zijn”, zei
Newman.
“De werkelijke agenda is een geconcentreerde politieke autoriteit. Wereldwijde opwarming is het aas”. Hij
voegde er verder aan toe dat de VN tegen vrijheid en kapitalisme is en een New World Order wil installeren.
Zoals David Icke zegt: "We komen nu in een tijdperk terecht waar alles wordt geweten aan de
klimaatopwarming. Eenvoorbeeld daarvan is de Engelse prins Charles die onlangs wist te vertellen dat de
situatie in Syrië is ontstaan als gevolg van de klimaatverandering".
Of, zoals we afgelopen september de Franse president Hollande konden horen zeggen tijdens de VN top in
New York:
De Franse president Hollande vond dat ook hij een duit in het zakje moest doen en met een verklaring moest
komen waardoor ISIS in korte tijd zo’n grote opmars heeft kunnen maken.
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Het antwoord volgens Hollande moet gezocht worden in de wereldwijde opwarming van de aarde. Deze (niet
bestaande) wereldwijde opwarming is er de oorzaak van dat miljoenen mensen van huis en haard zijn
verdreven, waardoor ze meer vatbaar zijn geworden voor de radicale theorieën van bewegingen zoals ISIS.
Nu is er wel degelijk een verband tussen klimaatverandering zoals het wordt genoemd in plaats van
klimaatopwarming omdat wereldwijd de temperaturen al tientallen jaren niet meer stijgen, en de situatie in
Syrië en monsters zoals ISIS. Alleen is het niet het verband zoals dat wordt bedoeld door prins Charles en
Hollande.
Het verband tussen de twee is dat beiden noodzakelijke elementen zijn om de wereldbevolking zover te
krijgen dat ze bereid zijn al hun vrijheden op te geven ten koste van een gecentraliseerde tirannie. Een die
met ijzeren vuist zal regeren over een gechipte maatschappij zonder contant geld.
Het hoe en waarom wordt in navolgende video nog maar eens onderstreept door David Icke.
https://youtu.be/NPgRv27lyu4
Al met al betekent het ook dat klimaatontkenners vergelijkbaar zullen worden behandeld als
holocaustontkenners.
Zeker voor wat betreft de censuur zijn mensen die de officiële wetenschap over klimaatverandering in twijfel
durven trekken de klos.
Iets dat ook filmmaker J. D. King overkwam toen hij zijn film Blue online op Youtube plaatste.
Nauwelijks was de film online gezet of het volledige account van J.D. King welke hij al jarenlang zonder
problemen had, werd geblokkeerd. Zoals gewoonlijk kwam er een vage omschrijving, maar geen duidelijke
reden.
In een gesprek met Infowars legt King uit wat er gebeurde toen hij zijn film online plaatste.
Desondanks schijnt het account toch weer te werken en dus volgt hierna de film.
Hij neemt je mee naar sommige van de meest spectaculaire landschappen in Noord Amerika en naar de
bewoners. Die al generaties lang daar wonen en werken en die nu een wanhopige strijd leveren om alles
wat voor hen van waarde is te behouden. Hun land, hun banen, hun gezinnen en hun manier van leven.
Voor velen zal het misschien komen als een schok, maar de grootste bedreiging voor deze mensen wordt
gevormd door de milieubewegingen.
De film laat zien dat onder het dunne laagje vernis van de de labels groen en duurzaam deze worden
gebruikt om volledige controle te krijgen over alle land.
Als tegenhanger van het valse groen dat overal wordt gebruikt, heet de film dan ook Blue. Omdat de film
wederom is weggecensureerd op Youtube zijn we nu zelf de film aan het uploaden via een nieuwe website
die zegt geen censuur toe te passen. Tot die tijd, hierbij de trailer van de film.
https://youtu.be/PMnvvMXKcbA
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10100:de-new-world-order-is-er-bijnaen-nauwelijks-iemand-die-het-ziet-update&catid=20:het-complot&Itemid=33

‘Bewuste provocatie': Amerika heeft 200 kernbommen naar onder meer Nederland en Turkije
gestuurd
Robin de Boer 12 december 2015
De Verenigde Staten hebben zo’n 200 kernbommen naar Europa gestuurd. Dat zeggen de Russische
autoriteiten, toevoegende dat de politiek-militaire situatie in de wereld verslechtert door de militaire operaties
van de NAVO onder leiding van Amerika.
“Er zijn ongeveer 200 Amerikaanse kernbommen gestuurd naar Nederland, België, Italië, Duitsland en
Turkije,” zei de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu vrijdag, meldt persbureau Sputnik.
De Russische minister is niet te spreken over de uitbreiding van de legeractiviteiten van de VS en de NAVO,
die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de verslechterde politiek-militaire situatie in de wereld.
Non-proliferatieverdrag
“We zien hoe het NAVO-blok steeds verder wordt uitgebreid,” zei hij. “In relatief korte tijd is het aantal leden
van de NAVO verdubbeld.”
Er zijn onder meer kernwapens gebracht naar de militaire bases Büchel in Duitsland, Incirlik in Turkije en
Aviano in Italië om de oudere versie van de atoombom te vervangen. Het vernieuwen van de kernbommen
kost vele miljarden euro’s.
Het Duitse parlement heeft in maart 2010 de regering tevergeefs opgeroepen om ervoor te zorgen dat alle
Amerikaanse kernwapens van Duitse bodem verdwijnen. Oud-secretaris-generaal Willy Wimmer van het
Duitse ministerie van Defensie noemt de plaatsing van de wapens ‘een bewuste provocatie van onze
Russische buurman’.
Tegenmaatregelen
Rusland is zeer ontstemd over het plaatsen van de nieuwe kernbommen. Volgens het Russische ministerie
van Buitenlandse Zaken wordt daarmee het non-proliferatieverdrag geschonden, dat in het leven is
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geroepen om de verspreiding van kernwapens juist tegen te gaan. “Wij zijn verontrust dat landen die
eigenlijk geen atoomwapens hebben, wel oefenen met het eventueel inzetten van die wapens in het kader
van het NAVO-programma van nucleaire deelneming,” aldus een woordvoerder van het ministerie.
Een woordvoerder van president Poetin zei dat Rusland genoodzaakt is tegenmaatregelen te nemen om zo
de ‘strategische balans en gelijkheid’ te herstellen. Rusland zou overwegen om ballistische Iskanderraketten te sturen naar de basis in Kaliningrad, bij de Poolse grens. [PressTV]
http://www.ninefornews.nl/bewuste-provocatie-amerika-heeft-200-kernbommen-naar-onder-meer-nederlanden-turkije-gestuurd/

Noorse overheid haalt kinderen bij ouders weg om christelijke opvoeding
Teken deze internationale petitie om te zorgen dat het gezin
Bodnariu weer bij elkaar komt!
De Noorse kinderbescherming (Barnevernet) heeft vijf kinderen bij
hun ouders weggehaald omdat ze ‘geïndoctrineerd’ zouden worden
met het christelijke geloof. De actie heeft internationaal onder
christenen grote verontwaardiging losgemaakt, ook al omdat er
volgens de officiële documenten geen sprake is van fysieke
mishandelingen. Voor veel gelovigen is dit –in het licht van het feit
dat de grenzen van Europa nog altijd volledig openstaan voor
miljoenen volgelingen van de anti-christelijke islamitische religie- het
zoveelste bewijs dat je als christen inmiddels ook in Europa niet langer veilig bent.
Half november raakten Ruth en haar Roemeense man Marius Bodnariu plotseling hun vijf kinderen kwijt toen
de kinderbescherming hun twee dochters vanuit school ontvoerde naar een geheime locatie. Andere officials
belden zonder de juiste documenten bij het huis van het gezin aan, namen twee zonen mee en arresteerden
Ruth, die haar babyzoontje Ezechiël meenam naar het politiebureau. Marius werd op zijn werk gearresteerd.
‘Gevaarlijke’ moeder ‘indoctrineert’ haar kinderen met christendom
Na enkele uren te zijn verhoord werden de ouders en hun jongste telg vrijgelaten, maar zonder hun andere
kinderen. De volgende dag werd echter ook de baby afgepakt, volgens een official omdat zijn moeder
‘gevaarlijk’ zou zijn. De ouders kregen hun andere kinderen niet meer te zien, omdat die in pleeggezinnen
waren geplaatst ‘en hun ouders toch niet misten’.
De advocaat van de familie Bodnariu kreeg een officieel document in handen waarop stond dat de kinderen
van hun ouders waren afgepakt omdat zij ‘radicale christenen zijn die hun kinderen indoctrineren’. Volgens
de advocaat had de kinderbescherming sowieso wettelijk niet het recht om de baby, die nog borstvoeding
kreeg, van zijn moeder te scheiden.
Geen bewijs voor mishandelingen
De directeur van de basisschool zou alles in gang hebben gezet omdat hij signalen had opgevangen dat de
dochters af en toe een letterlijke draai om hun oren of ‘corrigerende tik’ kregen – iets dat net als in Nederland
al lang verboden is. Daarnaast lieten de kinderen blijken dat ze werden opgevoed met de overtuiging dat
‘God zonde bestraft’. Overigens gaf de directeur toe dat ze niet het idee had dat de kinderen werden
mishandeld.
Volgens Marius’ broer Daniël is daar dan ook geen enkel bewijs voor, iets dat door de wettelijke documenten
wordt bevestigd. De kinderen zouden hebben gezegd weliswaar bang te zijn om te worden gestraft, maar
niet bang te zijn voor hun ouders. ‘Wie is hier schuldig aan? De wet, omdat sommige mensen hierdoor naar
believen kunnen ingrijpen in een gezin, of sommige sociale werkers, die in de naam van het welzijn van een
kind een gezin, en daarmee ook het kind, vernietigen?’
Het echtpaar mag inmiddels twee keer per week baby Ezechiël bezoeken, terwijl de moeder haar twee
zonen één keer per week mag zien. Contact met de dochters is echter verboden. Een internationale petitie
om het gezin weer bij elkaar te krijgen heeft inmiddels ruim 34.000 handtekeningen en zo’n 11.000
commentaren gekregen. Er is ook een Facebook pagina geopend om het gezin te steunen. Op 8 januari
2016 vindt er in de VS een protestdemonstratie plaats bij de Noorse ambassade in Washington DC. (1)
Islam krijgt wel ruim baan in Europa
De maatregelen tegen het christelijke gezin zijn extra schrijnend als bedacht wordt dat Europa miljoenen
volgelingen van de anti-christelijke, anti-vrouwen en anti-alle-ongelovigen religie islam binnenlaat, en er alles
aan doet om ervoor te zorgen dat zij hun discriminerende en haatzaaiende religie zonder enige beperkingen
kunnen blijven uitoefenen, ook als dit ten koste gaat van de vrijheid en veiligheid van de autochtone
bevolking.
Xander - (1) Christian Post
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Noorse-overheid-haalt-kinderen-bij-ouders-weg-om-christelijke-opvoeding
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Bevolking wordt voorbereid op ISIS aanval met burgervliegtuig (video)
In de tijd van Nostradamus was het heel moeilijk om de toekomst
te voorspellen en had je daarbij obscure hulpmiddelen nodig
zoals glazen bollen.
Tegenwoordig is het veel gemakkelijker geworden want je hoeft
daarvoor alleen maar de mainstream-berichten te scannen.
Op verschillende manieren komt zomaar ineens Libië weer volop
in het nieuws. De laatste keer dat dit gebeurdewas in 2011:
In februari 2011 brak er in navolging van de Arabische Lente in
de buurlanden een acht maanden durende opstand uit tegen
Gaddafi’s regime. De opstanden tegen het 42-jaar oude
autoritaire regime van Muammar Gaddafi mondden niet veel
later uit in een bloedige burgeroorlog tussen voor- en tegenstanders van de kolonel.
De tegenstanders, waarvan achteraf bleek dat ze waarschijnlijk leden van de terroristische organisatie Al
Qaida waren, werden vanaf 19 maart 2011 bij aanvallen gefinancierd, bewapend en gesteund door een
internationale coalitie geleid door de NAVO en de VS. Ze veroverden in augustus de hoofdstad Tripoli en
versloegen ten slotte de laatste Gaddafi-getrouwen in de maanden daarop, tot op 20 oktober 2011
Muammar Gaddafi zelf werd opgepakt en gedood.
Wat er daarna is gebeurd weten we. Nadat het Westen onder aanvoering van Amerika daar "democratie"
heeft gebracht, is het land uiteengevallen in een totale puinhoop, waar zelfs tot op dit moment twee
regeringen zijn die bij de VN uitvechten wie de echte is.
Ondertussen krijgt de ons welbekende Amerikaans/Israëlische creatie ISIS steeds meer voet aan de grond
in dit land. Ze hebben nu zelfs de geboortestad van Gaddafi, Sirte, volledig in handen en zijn druk bezig om
de nodige olievelden in bezit te krijgen zodat ook hier een eigen inkomstenstroom op gang kan komen.
Afnemers voor ISIS olie zijn er genoeg, zoals we inmiddels weten, dus dat is geen enkel probleem.
Hoe krom en onvoorstelbaar moreel corrupt Nederland is, wordt maar weer eens bewezen door de
Telegraaf. Onze overheid heeft een verzoek van Amerika gekregen om mee te bombarderen met de coalitie
in Syrië.
De regering draalt, zal ongetwijfeld proberen er zich onderuit te wurmen, en volgens de Telegraaf moet de
overheid heel goed uitkijken dat ze niet dezelfde fout maken als destijds met het NAVO offensief tegen Libië
toen Nederland niet meedeed. Hierdoor werd ons land klaarblijkelijk naar een tweede plan geschoven en
niet meer als volwaardig partner beschouwd. De Telegraaf waarschuwt de huidige regering dat dit geen
tweede keer mag gebeuren.
De waanzin van dit argument zal velen ongetwijfeld ontgaan. De reden dat ook Nederland moet gaan
bombarderen in een land waar we niets te zoeken hebben, dat ons niets heeft misdaan en waar onschuldige
mensen zullen sterven als gevolg van onze bombardementen, is omdat het ons anders waarschijnlijk geld
zal kosten.
Ondertussen is Frankrijk begonnen met het uitvoeren van verkenningsvluchten boven Libië:
Tot nu toe wilden de Fransen niet bevestigen dat zij missies uitvoerden boven Libië. De Franse regering zegt
nu dat er meer verkenningsvluchten zullen volgen.
Sinds de aanslagen in Parijs, drie weken geleden, heeft Frankrijk de strijd tegen terreurgroep IS opgevoerd.
Zo bombardeerden de Fransen de afgelopen weken IS-doelwitten in Syrië.
Wat er nu gebeurt, volgt best een slimme strategie. Het monster ISIS dat de levens van onschuldige burgers
in Amerika en Europa bedreigt, moet uiteraard blijven bestaan zodat de overheden door kunnen gaan met
het in nog sneller tempo weghalen van de laatste vrijheden die burgers nog bezitten.
In dat kader gooit Poetin behoorlijk roet in het eten door in Syrië korte metten te maken met ISIS. Maar,
geen nood, we hebben nog altijd Libië, waar dit zevenkoppige monster voorlopig weer even uit de voeten
kan.
Welke kant het op zal gaan wordt ook duidelijk als je weer diezelfde Telegraaf leest. Want, wat weet men
daar te melden?
Verontrustend zijn tevens berichten in de Libische pers dat ISIS met een simulator oefent in het besturen
van civiele vliegtuigen.
Volgens de New York Daily News bezit ISIS zelfs een moderne simulator met alles erop en eraan inclusief
radarschermen. Deze zou in 2011 zijn buitgemaakt op een Libisch vliegveld. Tezamen met 11 gestolen
vliegtuigen, allemaal airbus, van waarschijnlijk datzelfde vliegveld.
Heel snel moeten er nu een aantal dingen voorvallen waardoor men in sneltreinvaart in grote delen van de
wereld het voorbeeld van Frankrijk kan volgen en de noodtoestand/staat van beleg oftewel Martial Law kan
afkondigen.
Dit is nodig om straks een woedende bevolking in toom te kunnen houden wanneer de financiële zeepbel
eindelijk klapt en de mensheid beseft dat alles en iedereen failliet is.
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Er is dan ook een grote kans dat een volgende False Flag operatie zal worden uitgevoerd met een gestolen
vliegtuig, uiteraard bestuurd door ISIS leden die in Libië op een simulator hebben geoefend.
In dat kader is er ook nog steeds het mysterie van het tweelingtoestel van vlucht MH370 (airbus) van
Malaysia Airlines. Het vliegtuig dat voor het laatst publiekelijk
werd gesignaleerd in een hangar in Tel Aviv.
Of het bovenstaande of een ander gestolen vliegtuig wordt
gebruikt, is uiteraard niet bekend. Wel dat demeesters van ISIS
lichtelijk in paniek raken omdat de luis in de pels, Vladimir
Poetin, doorgaat met het vernietigen van de illegale oliestroom
richting Turkije en daarmee het voortbestaan van ISIS in Syrië
steeds moeilijker maakt.
Zoals blijkt uit de volgende video die door de Russen is
vrijgegeven waar te zien is dat er weinig overblijft van een
colonne olietankers op weg naar Turkije in de buurt van Aleppo.
https://youtu.be/Gxc1OrR2lPM
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10084:bevolking-wordt-voorbereid-opisis-aanval-met-burgervliegtuig&catid=37:wereld&Itemid=50

Turkse tanks en troepen steken grenzen Syrië en Irak over, Baghdad eist terugtrekking
Amerikanen gaven Turken ruim van tevoren toestemming voor neerschieten Russische bommenwerper –
Slikt de NAVO een zekere nederlaag in Syrië, of ontketent het WO-3? - UPDATE 16.20 uur: Video met
Turkse tanktransporten in Irak
Tanks en pantserwagens van NAVO-lid Turkije bezetten
sinds eind november een Syrische heuvel, van waar de
illegale transporten van door ISIS gestolen olie naar
Turkije worden beschermd.
Het Turkse leger is met tanks, artilleriegeschut en
soldaten de grenzen van Syrië en Irak overgestoken. De
regering in Baghdad eist dat het NAVO-land zich
onmiddellijk terugtrekt, omdat er geen toestemming voor
werd gegeven en de Turken dus het volkerenrecht
schenden. ‘Dit is een ernstige schending van de Iraakse soevereiniteit,’ verklaarde premier Haider al-Abadi.
Nadat de Turkse financiële, logistieke en militaire steun voor ISIS ondubbelzinnig werd aangetoond, evenals
de vrijwel dagelijkse schendingen van Turkse gevechtsvliegtuigen van het Syrische luchtruim, en na het
neerschieten van een Russische bommenwerper vorige week dinsdag, is dit de zoveelste Turkse provocatie
waarmee Ankara klaarblijkelijk een grootschalige oorlog in de regio te ontketenen, waarbij zowel de NAVO
als Rusland betrokken zullen zijn.
Turken bezetten heuvel in Syrië
Al op 26 november staken Turkse infanteristen, gesteund door drie tanks en meerdere pantserwagens, de
grens met Syrië over om de heuvel Tal Ziyab te bezetten. Daarmee zou het Turkse leger de illegale smokkel
van door ISIS gestolen olie naar Turkije willen beschermen tegen aanvallen van pro-Assad groepen. (5)
Illegale Turkse invasie Irak
Volgens het Turkse persbureau Anadolu heeft Ankara gisteren zo’n 150 soldaten en tot 25 tanks en
pantserwagens naar het gebied rond de door ISIS bezette stad Mosul in Noord Irak gestuurd (UPDATE
16.20 uur: VIDEO). Deze gaan daar Turkse ‘adviseurs’ aflossen die daar al 2 ½ jaar de Koerdische
Peshmerga milities trainen, zogenaamd voor de strijd tegen ISIS.
De Turken steunen in werkelijkheid echter al jaren rebellengroepen die tegen de Syrische president Assad
vechten, en zijn hoofdzakelijk in Irak om de Koerdische PKK uit te roeien. Hurriyet meldt dat ‘Turkije nu een
permanente militaire basis in de Bashiqa regio bij Mosul heeft.’
Nu de ‘adviseurs’ van onder andere de Turkse inlichtingendienst MIT worden vervangen door militairen en
tanks, is er feitelijk sprake van een illegale invasie, omdat militair ingrijpen in een ander land enkel legaal is
als de wettig gekozen regering daar officieel om vraagt. In het geval van de Turkse invallen in Syrië en Irak,
als ook de Turkse luchtaanvallen in Syrië, is dat niet gebeurd. De Russen opereren daar wel binnen de
volkenrechtelijk vastgelegde grenzen.
We kunnen ervan uitgaan dat de NAVO van de Turkse invallen op de hoogte is en daar toestemming voor
heeft gegeven. Het neerschieten van de Russische bommenwerper, die slechts enkele seconden het
luchtruim van Turkije aantikte –en volgens Moskou zelfs dat niet deed- was immers ook goedgekeurd door
de NAVO en als een ‘terechte interventie’ betiteld. (1)
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VS gaf Turken ruim van tevoren toestemming
Kort voor dit ernstige incident twitterde geopolitieke analist Christoph Germann een link naar een artikel
waarin stond dat generaal Paul J. Stelva, de plaatsvervangende stafchef van de Amerikaanse strijdkrachten,
juist op die dag in Turkije was aangekomen om met zijn Turkse collega Yasar Güler te overleggen over wat
te doen aan de Russische aanvallen op de Turkmeense rebellen in Syrië – precies het gebied waarboven de
Su-24 later werd neergeschoten.
Ongeacht of de Russische bommenwerper nu wel of niet 8 of 17 seconden het Turkse luchtruim schond kan
het niet anders dat de Turkse F-16’s welbewust op de loer hebben gelegen en geen enkele intentie hadden
het voor Turkije ongevaarlijke toestel op de normale manier te waarschuwen en uit het luchtruim te
escorteren – voor zover dat in die paar seconden al mogelijk zou zijn geweest. Dezelfde kwaadwillige
bedoelingen moeten worden toegeschreven aan de door het Westen en Turkije gesteunde terroristen in
Syrië, die ‘toevallig’ op de juiste plek waren om het vuur te openen op de beide Russische piloten, die
weerloos aan hun parachute naar beneden kwamen. Eén van de piloten kwam daarbij om het leven, wat
volgens de Conventie van Genève een oorlogsmisdaad was. Bovendien werd ook de Russische helikopter
die de piloten wilde ophalen beschoten (!), waarbij één Russische marinier werd gedood.
‘Onvoorstelbaar verdorven Turkse daad van verraad’
Onderzoeksjournalist Tony Cartalucci schrijft dat voor de NAVO een droom uitkwam. ‘Dit was een
onvoorstelbaar verdorven Turkse actie, een verraderlijke daad die nog duidelijker maakte dat de NAVO het
terrorisme niet bestrijdt, maar juist voedt, en Rusland er nog meer toe wil verleiden om wat het in Syrië is
begonnen ook af te maken.’
‘VS gebruikt Turkije en Israël als jokers’
Zowel Turkije als Israël worden volgens hem door Amerika enkel als ‘joker’, als pionnen ingezet op het
Syrische strijdtoneel. Afgelopen week gaf de Israëlische premier Netanyahu voor het eerst officieel toe dat
de Israëlische luchtmacht al geruime tijd actief is boven het zuiden van Syrië, en daar wapentransporten
naar de Shi’itische terreurgroep Hezbollah in Libanon aanvalt. Opmerkelijk is dat de Russen hiervoor
toestemming hebben gegeven, ondanks het feit dat Hezbollah samen met Iraanse troepen aan de kant van
Assad vecht (4).
Turken in 2014 betrapt op plannen false-flag
De Turken werden begin vorig jaar op heterdaad betrapt op het proberen uit te lokken van een invasie in
Syrië. President Erdogan liet destijds YouTube dagenlang blokkeren, omdat er een in het geheim
opgenomen gesprek tussen de huidige premier Davutoglu en Hakan Fidan, hoofd van de inlichtingendienst,
was uitgelekt, waaruit onomstotelijk bleek dat Turkije een false-flag aanslag tegen Turkse doelen plande, om
daar Syrië de schuld van te geven en vervolgens het land militair aan te vallen. (3)
Amerikaanse misrekening: Russen blijken zeer succesvol
Volgens Cartalucci wilden de Amerikanen ondertussen rustig achterover leunen en kijken toe hoe de hele
situatie in het Midden Oosten explodeert, waarna ze hoopten de regio door de ontstane enorme chaos weer
in hun greep te kunnen krijgen. Het dreigt echter anders te lopen, want de Russische interventie is dermate
succesvol, dat de tegen Assad strijdende islamitische rebellen afgesneden dreigen te worden van hun
aanvoerlijnen uit met name Turkije.
Tegelijkertijd stationeren de Russen grote aantallen hypermoderne S-300 en S-400 luchtafweerraketten in
Syrië, waarmee alles wat de luchtmachten van Turkije en de NAVO op Syrië afsturen kan worden vernietigd.
‘Als F-16’s opnieuw proberen een Russisch vliegtuig in de val te lokken en daarbij zelf worden
neergeschoten, zal de schijn van onoverwinnelijkheid die de NAVO-luchtmacht de afgelopen jaren heeft
opgebouwd in het niets oplossen. En dat in een oorlog die het overheersende militaire pact nu al dreigt te
verliezen.’
Slikt de NAVO een zekere nederlaag, of....?
Een tweede valstrik zoals vorige week dinsdag, die hoogstwaarschijnlijk al weken van tevoren was gepland,
gaat de NAVO daarom niet meer lukken, ook al huichelde president Obama dat Turkije het ‘recht op
zelfverdediging’ heeft. Het uitgelokte schandalige incident zou zelfs averechts kunnen werken, want Assad
heeft nu alle reden en recht om ieder Turks toestel dat zelfs maar zijn luchtruim nadert door de Russen te
laten neerschieten. Bovendien kan Rusland nu zijn militaire aanwezigheid in Syrië verder versterken, en het
platbombarderen van de door de NAVO gesteunde terreurgroepen versnellen. En dan resten Turkije en de
NAVO nog maar twee opties: of zich volledig terugtrekken en hun nederlaag erkennen, of een massale
invasie van Syrië beginnen, inclusief de inzet van een enorme troepenmacht. (2)
Dat deze laatste optie naar alle waarschijnlijkheid de Derde Wereldoorlog in gang zal zetten behoeft geen
uitleg.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) KOPP, (3) IB Times, (4) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (5) Sputnik News
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Turkse-tanks-en-troepen-steken-grenzen-Syri-en-Irak-overBaghdad-eist-terugtrekking
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NAVO generaal slaat alarm over chemtrails (video)
De bijna, zo lijkt het, moedwillige blindheid van de mensheid om dingen
onder ogen te zien, is werkelijk bijna niet meer voor te stellen.
Velen zijn tot de overtuiging gekomen dat wanneer ze maar lang genoeg
doorgaan met het ontkennen van de werkelijkheid deze op magische wijze
zal verdwijnen.
De waanzin van bovengenoemd denken is iedere dag opnieuw in je
omgeving waar te nemen.
De manier waarop overheden wereldwijd hun bevolkingen tiranniseren, is
iets dat door de grote massa nauwelijks wordt opgemerkt.
De wereld wordt door een duister satanische kliek in de achtergrond naar een punt gedreven waarop geen
terugkeer meer mogelijk is. Waarbij volledig gedrogeerde en gehypnotiseerde bevolkingen braaf meewerken
aan de volledige vernietiging van leven op aarde.
Of mensen het nu prettig vinden of niet, wakker worden wordt langzaam aan noodzakelijk. Daar kan, wie
weet, de hiernavolgende video van ongeveer vier minuten een
bijdrage aan leveren. Iedere dag opnieuw worden wij
systematisch vergiftigd en beïnvloed door de ongezonde
stoffen die boven onze hoofden worden uitgestrooid. Eenieder
kan dit bijna dagelijks met eigen ogen waarnemen.
In de video zie je onder andere een NAVO generaal die alarm
slaat over de chemtrails boven onze hoofden. De voormalige
chef van het NATO Southern Command, Lt. Generaal Fabio
Minni, weet dat er gevaarlijke stoffen boven onze hoofden
worden uitgestrooid, maar zelfs iemand uit die kringen weet
niet precies wat de duistere achtergrond van dit alles is.
Voor degenen die zich wel bewust zijn van dat er kunstmatig
giftige en ziekmakende stoffen in onze atmosfeer worden gesproeid, denkt het merendeel dat dit is bedoeld
voor weermanipulatie.
https://youtu.be/IhQd5ETrk8s
Dat is ten dele waar, hoe schokkend ook, maar het heeft ook nog een veel meer sinister doel en dat is het
beïnvloeden van de mens, zowel mentaal als fysiek.
Iemand die zich al lang met onderzoeken bezighoudt naar de fysieke gevolgen van chemtrails is Cliff
Carnicom van het Carnicom Institute. Zijn onderzoek wijst onder andere uit dat chemtrails ook door de bioindustrie vervaardigde filaments (letterlijk vertaald betekent dit gloeidraad) bevatten die de wereldbevolking
infecteren met exotische door de mens gefabriceerde bacteriën die niet in de natuur voorkomen.
De besmetting met dit soort ziekteverwekkers manifesteert zich op verschillende manieren. Zo krijgt
bijvoorbeeld een klein aantal mensen te maken met huidletsel, waarbij ze als het ware net vanonder de huid
een soort polymere vezels uitzweten. Clifford Carnicom noemt deze aandoening, waar wij eerder ook
verslag over deden en ook uitgebreid in een ander artikel over schreven, Morgellons disease.
Morgellons disease is een aandoening waarbij mensen denken dat er iets, meestal vezelachtige structuren
(fibers) onder de huid zit en door de huid naar buiten komt of probeert te komen. Vaak is er ook jeuk bij en
uitgebreide krabeffecten. De patiënten die het hebben verzamelen de vezels, pluisjes, korrels, wormpjes, en
haarballen die uit de huid komen en maken daar soms ook detailfoto's van die op internet te vinden zijn.
Vaak hebben ze ook een scala aan andere klachten zoals chronische vermoeidheid,
concentratiestoornissen, haaruitval, spierpijn en gewrichtspijn, slapeloosheid, psychische problemen, of
klachten van aantasting van interne organen door de ziekte. Morgellons disease wordt in de medische
wereld beschouwd als een delusional parasitosis oftewel parasietenwaan. Maar het is toch net iets anders
want de patiënten beschrijven geen parasieten, maar vezeltjes, in allerlei vormen, die aan de huid kleven of
naar buiten komen.
In de mainstream medische wetenschap wordt Morgellons gezien als een inbeelding, niet echt.
Dat dit wel degelijk echt is en bestaat, wordt aangetoond door het onderzoek van het Carnicom Institute.
Veel van het onderzoek door Carnicom is gedaan in samenwerking met Dr. Gwen Scott.
In de onderstaande 3e video doen beiden het verhaal over welke rampzalige gevolgen die nanodeeltjes en
andere troep in de lucht, waarvan een lange en uitgebreide verklarende lijst is terug te vinden in dit eerdere
artikel van ons, hebben voor onze gezondheid. Navolgend nog eens deel 1 en 2 van een verhelderende
documentaire over chemtrails, waarvan deel 2 met Nederlandse ondertiteling. De 4e video met Nederlandse
ondertiteling is ook uit een eerder artikel van onswaarin dieper wordt ingegaan op de belangen achter
chemtrails. De 5e video ook uit een eerder artikel van ons, bevat allerlei formele verklaringen van mensen
met kennis van zaken uit de luchtmacht en burgerluchtvaart.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10096:navo-generaal-slaat-alarmover-chemtrails&catid=11:chemtrails&Itemid=24
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De werkelijke reden dat de overheid je kaalplukt
Mensen reageren nog steeds verbaasd als blijkt dat iedere keer als
er een voordeeltje aan lijkt te komen, deze onmiddellijk weer wordt
wegbelast.
Er wordt nu ondertussen op zoveel dingen (extra) belasting
geheven dat een kwart van de bevolking niet langer de vaste lasten
kan betalen.
Er wordt overal gejubeld want er komt een stukje belastinggeld
terug bij de burgers. Er wordt gedaan alsof het hier een bijzondere gunst is die door een goedwillende
overheid richting bevolking wordt verleend.
Het is uiteraard niets anders dan een PR stunt want wat ze aan de ene kant teruggeven, wordt aan de
andere kant weer dubbel en dwars teruggehaald.
Soms staan er in de Telegraaf wel eens zinnige dingen. Weliswaar meestal afkomstig van lezers, maar goed
kniesoor die daar op let.
Zo schreef iemand deze week in een ingezonden brief dat het eigenlijk niet uitmaakt dat wat je ook doet, hoe
goed je ook je best doet, je nooit uit het financiële dal schijnt te klimmen.
Want iedere keer als er een lichtpuntje lijkt te zijn, slaan de rovers uit Den Haag en omstreken weer toe. Zo
stond er onder andere het volgende in die brief:
Olie goedkoper? Meer belasting op benzine en diesel
Water te goedkoop? Belasten
Energieleidingen lopen onder de grond, dus die kan de gemeente dan mooi even extra belasten.
Huizenprijzen gedaald? De WOZ waarde gaat naar beneden, maar belasting blijft gelijk.
Energierekening bestaat voor de helft uit belastingen.
Eigen bijdrage zorg rijst de pan uit.
De conclusie is dan ook dat de overheid alles doet om de bevolking permanent uit te melken en dat het niet
zo vreemd is dat voor een kwart van de bevolking de vaste lasten niet meer zijn op te brengen.
Wat blijkt uit bovenstaande brief is dat de bevolking wel signaleert wat er gebeurt, maar werkelijk geen flauw
benul heeft over het waarom.
Ze vragen zich af hoe het kan dat iedere keer als het lijkt alsof de burger een voordeeltje heeft, deze weer
wordt weggenomen door nog meer belasting.
Het antwoord op dit alles is kinderlijk eenvoudig:
Schop de centrale bankiers het land uit en onmiddellijk is er voldoende voor iedereen.
Overheden worden door het bankiersgespuis gedwongen om de bevolking permanent uit te melken omdat
alles, maar dan ook echt alles draait op en om schuld.
Welke halve gare idioten zijn er ooit mee akkoord gegaan dat de geldvoorziening van landen in handen is
van een sinister clubje Rothschilds bankiers?
De meesten van ons beseffen niet hoe prettig het kan zijn als je in een land leeft waar de overheid níet wordt
misbruikt door de bankiers.
Hoe het is als je een overheid hebt die geeft om de bevolking.
Iets dat tot vrij recent nog voor kwam op deze wereld. Zoals in een land als Libië bijvoorbeeld dat tot de
NAVO (lees: centrale bankiers) invasie in 2011 geen Centrale Rothschild Bank had.
Een land dat nu wél een dergelijke bank heeft en dat nu wel "democratie" kent.
Hoe de Libische bevolking nu geniet van de democratie en de Centrale Bank zie je links of de foto en een
goed beeld van de vreselijke tijden onder die afgrijselijke dictator Gaddafi zie je op de rechterfoto:
Voordat de Libische bevolking kennismaakte met het fenomeen Centrale Bank en bankiersgespuis zag het
leven er voor een doorsnee Libische burger heel anders uit. Op de website WanttoKnow vonden we het
volgende overzicht:
1. Er werd door de burgers van Libië geen elektriciteit
betaald in de tijd van de ‘dictator’..
2. Er werd door de burgers van Libië geen rente betaald,
wanneer zij leningen afsloten bij banken die
staatseigendom waren; dit was wettelijk zo geregeld..! De
grote vraag is nu, of deze renteloze leningen wettelijk nog
van kracht zijn.. 4. Elk pasgetrouwd koppel in Libië kreeg
bij het tekenen van de huwelijksakte een bedrag
toegekend van de Libische overheid van 60.000 Dinar (€
35.000). Hiermee kon het stel dan een ‘verse start’
maken.
5. Alle gezondheidszorg voor Libische burgers was vrij.
Er was geen sprake van ziektekosten, noch van
ziektekostenverzekeringen..
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6. Vóórdat Khadaffi aan de macht kwam (1969), was het percentage analfabeten in Libië zo’n 83%. Een
paar jaar geleden lag dat nog slechts op 25%.
7. Wanneer Libische burgers het idee mochten opvatten om te gaan boeren, dan stelde de Libische regering
het volgende ter beschikking, kostenloos.. Land, boerderij, gereedschap, zaden en vee naar keuze..
8. Wanneer Libische burgers het niet konden vinden in Libië, waar het opleiding en scholing betrof, konden
zijn in het buitenland gaan studeren. Zij kregen dan van de Libische overheid een toelage van maar liefst €
1750,- per maand toegekend. Voor levensonderhoud en behuizing..
9. Net als Mao Zte Tung in China, in de jaren 1960, liet Khadaffi de wereld en zijn Libische volk zijn
gedachtengoed na. Dit deed hij in de vorm van het ‘Groene boek’.. Wil je daar eens in neuzen, dan klik je
HIERvoor dit (pdf) documentale werk. Naar de mening van Khadaffi zijn parlementaire democratieën vanuit
hun essentie corrupt en hij geloofde daarom, dat mensen zichzélf kunnen en zouden moeten
vertegenwoordigen. Na heel mijn leven de leugens over deze man als zoete koek geslikt te hebben, deed dit
boek bij ons de opperste verbazing toeslaan.
10. De prijs voor een liter benzine in Libië bedroeg € 0,10 in de tijd van Khadaffi..
11. De staatschuld van Libië…? Die bestond niet.. Dat lijkt logisch, met de mega-olieproductie. Het land had
reserves in de orde van grootte van maar liefst ruim € 100 miljard.. Waar die reserves zijn gebleven, die
globaal rondom de wereld belegd zijn, is momenteel niet bekend.
12. Wanneer Libische burgers niet in staat waren om een baan te vinden, betaalde de staat een gemiddeld
salaris, totdat de persoon in kwestie een werkkring gevonden had.
13. Libische burgers kregen een soort jaarlijkse geldelijke ‘olie-toelage’; dit betrof een (klein) deel van de
olie-opbrengsten van de verkoop van Libische aardolie.
14. Elke Libisch kind dat werd geboren, leverde de ouders een toelage op van zo’n € 3500,- als bijdrage in
de kosten voor de nieuwe wereldburger..
15. De kosten van 40 broden in Libië bedroeg maar liefst € 0,10
16. Maar liefst 25% van de Libische jonge mensen (tot 45 jaar) is in het bezit van een universitaire graad.
17. Last but not least.. Mohammar Khadaffi is verantwoordelijk voor de bouw van één van de
wereldwonderen.. Een project dat bijna niemand kent.. (Hoezo? ‘Selectief nieuws’..?!) En dan hebben we het
over het ‘Great Man-Made River’-project. Water, zoet water, dat zich diep onder de grond in de Sahara
bevindt, wordt opgepompt en vervoerd, via een mega-pijplijnstelsel, naar de Libische steden aan de kustlijn,
waar 90% van alle Libiërs woont. Dit was één van de eerste projecten die Khadaffi voor zijn volk initieerde.
Een project dat naar schatting rond de € 20 miljard heeft gekost..!
Wanneer wij in ons land zouden leven zoals de burgers in Libië dat deden onder de "wrede dictator" Gaddafi
dan zou het leven voor het grootste deel van de bevolking opeens ontspannen zijn.
Je zou weten dat je een overheid hebt die er voor jou is, dat je je nooit echt zorgen hoeft te maken want als
je iets nodig hebt dan is het er.
Je hoeft je geen zorgen te maken over een eigen bijdrage als je eigenlijk naar de dokter wilt, maar het niet
doet vanwege het geld wat je niet hebt.
Wordt wakker, schop de Centrale Bankiers en hun lakeien het land uit en je hebt een leven vergelijkbaar met
de burgers in Libië destijds.
Wat zou er gebeuren als een bevolking zich ineens zou realiseren dat ze veel machtiger zijn dan ze zelf
denken?
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10097:de-werkelijke-reden-dat-deoverheid-je-kaal-plukt&catid=20:het-complot&Itemid=33

Moslim uit trein gezet vanwege iPad
Aanvallen door overheden op eigen burgers is heel effectief want ondanks alle praatjes is het merendeel van
de bevolking toch echt bang.
Van die angst worden moslims vaak het slachtoffer want we weten tenslotte allemaal dat er achter iedere
boerka een mogelijke terrorist schuilgaat.
Dat wat eigenlijk onmiddellijk al verraadde dat de recente
aanslagen in Parijs niets anders waren dan een door de overheid in
elkaar gezet scenario was dat er net zoals bij de aanslagen in New
York in 2001 (9/11) een volledig intact paspoort werd gevonden.
Uiteraard is dat document daar expres neergelegd, maar dat neemt
niet weg dat dit nu wordt gebruikt in Engeland om daar nu in
sneltreinvaart verplichte identificatie door te voeren.
Volgens een aantal Engelse Tweede Kamerleden is het feit dat
dankzij hun identiteitskaarten de namen van de terroristen konden
worden vastgesteld, een overtuigend argument om ook in Engeland
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het verplicht dragen van een identiteitskaart in te voeren.
In ons land hoeft dat al niet meer want deze extra door onze zorgzame overheid genomen maatregel is al
van kracht.
Als u geen origineel en geldig identiteitsbewijs kunt of wilt laten zien, bent u strafbaar. U loopt het risico op
een boete. Dit staat in de Wet op de uitgebreide identificatieplicht.
De identificatieplicht geldt voor iedereen. Het is niet mogelijk voor bepaalde groepen een uitzondering te
maken, bijvoorbeeld voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten. Als een persoon in staat
is zich zelfstandig in openbare ruimtes te begeven, mag verwacht worden dat hij of zij ook een
identiteitsbewijs kan dragen.
Zo is dat, echte mannentaal. Zelfs een volkomen gek moet zich kunnen identificeren.
Hoe dit in de praktijk werkt, blijkt uit het volgende bericht dat enkele dagen geleden verscheen:
De politie en vervoersbedrijven delen steeds meer boetes uit voor het niet tonen van een identiteitsbewijs.
Vorig jaar leverde het niet kunnen overleggen van een identiteitsbewijs 20.741 bonnen op.
Dat blijkt uit gegevens die het CJIB via Localfocus aan Nu.nl verstrekte.
In 2012 werd er slechts 18.806 keer een boete opgelegd voor dat feit. In grote steden gebeurt dat vaker dan
elders waarbij Rotterdam en Den Haag de koplopers zijn met respectievelijk 6 en 5 van dergelijke boetes per
1000 inwoners. De boetes gaan voornamelijk naar 18- tot 30-jarigen.
In het begin loopt het nog wel wat los met die identificatieplicht, maar steeds meer, beetje bij beetje worden
de teugels strakker aangehaald zodat straks niemand meer zonder een geldige Ausweiss de straat op gaat
omdat ze anders linea recta de cel in verdwijnen.
Niet alleen op het gebied van een ontbrekende Ausweiss verdwijnen er straks mensen van straat, het
gebeurt nu al op het gebied van uiterlijke kenmerken.
Onlangs publiceerden we het verhaal van de moslim in België die nietsvermoedend een broodje ging eten.
Ook uit Engeland komen nu verontrustende berichten over mensen die zonder duidelijke reden van straat
worden geplukt en vastgehouden als potentiële terrorist.
Zo staat er een uitgebreid verhaal in The Evening Standard over hoe een moslim met een iPad werd
gedwongen de ondergrondse te verlaten omdat hij er verdacht uitzag.
Deze jongeman deed geen vlieg kwaad, was, zoals zoveel mensen doen in de ondergrondse, wat dingen
aan het doen op zijn iPad, totdat een goed geklede zakenman een hoop kabaal begon te maken.
Hij vroeg op luide toon of de moslim bij de volgende stop wilde uitstappen omdat hij, de zakenman, zich
bedreigd voelde door zijn aanwezigheid.
De ongefundeerde haatmisdaden tegen moslims in Londen zijn de tweede helft van november verdubbeld.
Voorbeelden zoals hierboven genoemd worden over de gehele wereld talrijker.
Ook bij ons werkt de tactiek heel goed, beter dan men had verwacht. De angst heeft werkelijk toegeslagen
onder de bevolking.
Wanneer je met willekeurige mensen op straat praat dan
blijkt dat toch iedereen niet erg ontspannen naar
evenementen of plekken gaat waar grote groepen mensen
aanwezig zijn.
Ze doen alsof er helemaal niets aan de hand is, maar
ondertussen merk je aan kleine opmerkingen of gebaren
dat ze helemaal niet zo ontspannen zijn als ze zich
voordoen.
Dit alles heeft nog een effect, waar eigenlijk helemaal
niemand bij stilstaat, en dat is dat door het gedrag van
overheden en politie jonge moslims juist gaan
radicaliseren. Een onderzoek onder jonge moslims in
Engeland heeft uitgewezen dat één op de vier ondervraagden van mening is dat het juist de politie is die een
omgeving van haat en intolerantie creëert en daardoor indirect verantwoordelijk is voor de radicalisering van
veel jonge moslims.
Tweederde van alle verdachte moslims die in Engeland worden gearresteerd, worden later weer vrijgelaten
omdat er geen enkel bewijs tegen hen kan worden gevonden. Zij zijn gearresteerd op basis van uiterlijke
kenmerken, verhalen van buren en de bij de politie wereldwijd gebruikte rekenformule van één plus één is
zeven.
Tip van de week:
Als je toch wilt uitkijken naar verdachte personen, let dan op lieden die er als volgt uitzien. Genadeloze
huurmoordenaars die de False Flag operaties van overheden mogelijk maken.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10107:moslim-uit-trein-gezetvanwege-ipad&catid=37:wereld&Itemid=50
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VIDEO: Man ontrafelt geheimen van Nikola Tesla en doet ‘baanbrekende uitvinding’
Robin de Boer 9 december 2015
Jim Murray heeft gedurende zijn leven tientallen
uitvindingen gedaan, waarvan er vele zijn gepatenteerd.
Hij heeft nu een ontdekking gedaan die de manier
waarop mensen energie gebruiken voor altijd kan
veranderen. Hij vertelt aan de website The Free Thought
Project dat hij van kinds af aan al geïnteresseerd is in elektriciteit. Op zijn zesde maakte hij zijn eerste
elektromagneet. In de daaropvolgende jaren bouwde hij raketten en radio’s.
Murray deed ook onderzoek naar het werk van Nikola Tesla en stelde zichzelf tot doel om de geheimen van
deze wetenschapper te ontrafelen. Hij werkte lange tijd aan de ontwikkeling van zijn SERPS (Switched
Energy Resonance Power Supply). Dit apparaat zou in staat zijn om de hoeveelheid stroom die er in gaat
bijna 50 keer te vergroten. Tijdens een test genereerde Murray in vergelijking met de input 4790 procent
meer elektrische stroom. Een dergelijk apparaat vormt een grote bedreiging voor elektriciteitsbedrijven,
aldus de site. In onderstaande video laat Murray zijn werk zien: https://youtu.be/HK3JOlY0V8Y
The Free Thought Project merkt op dat je alleen maar naar de patenten van Tesla hoeft te kijken om te
kunnen begrijpen waarom deze wetenschapper in de gaten werd gehouden door de FBI. Het is geen geheim
dat het werk van Tesla na zijn dood in 1943 grotendeels in beslag is genomen door de overheid.
Murray is ook geen onbekende van de FBI. Hij moest in 1966 op het kantoor van de FBI in New Jersey
verschijnen, waar hij werd ondervraagd door agenten. Ze maakten notities die in een map werden gedaan
met zijn naam erop. De meeste mensen zijn alleen bekend met het onderzoek naar steenkool, olie,
kernenergie en duurzame energie zoals zonne-energie en windenergie. Ondertussen worden nieuwe
technologieën nog vaak tegengehouden door grote corporaties en onafhankelijke onderzoekers zoals Jim
Murray volledig genegeerd. Hij laat zich niet bang maken en wil nu de geheimen van Tesla delen met
iedereen. Hij werkt ook aan een boek over zijn ontdekkingen.
[The Free Thought Project]
http://www.ninefornews.nl/baanbrekende-ontdekking-man-ontrafelt-geheimen-van-tesla-door-stroom-metbijna-5000-procent-te-versterken/

Putin suggereert eventueel gebruik kernwapens tegen ISIS
De onderzeeër Rostov-on-Don vuurt kruisraketten op ISIShoofdstad Raqqah af.
Rusland is vandaag voor het eerst begonnen met het afschieten
van kruisraketten vanaf onderzeeboten op doelen van ISIS in Syrië
(video). Minister van Defensie Sergey Shoigu liet president Putin
weten dat de raketten hun doelen in onder andere ISIS-‘hoofdstad’
Raqqa met succes hebben geraakt. Meest opmerkelijke was echter
dat Putin volgens het Kremlin antwoordde dat hij hoopte dat het
niet nodig zal zijn om de raketten uit te rusten met kernkoppen.
‘Wat de aanvallen van de onderzeeërs betreft moeten we natuurlijk alles wat er op het slagveld gebeurt
analyseren, hoe de wapens het doen,’ zei Putin tegen zijn minister. ‘Zowel de Kalibrs- als de X-101
(kruis)raketten zijn erg goed gebleken. Dit nieuwe, moderne, zeer efficiënte en zeer precieze wapen kan met
zowel een conventionele als een speciale nucleaire kernkop worden uitgerust. Natuurlijk is dat in de strijd
tegen het terrorisme onnodig, en ik hoop dat het niet nodig zal zijn (om kernwapens tegen ISIS te
gebruiken)’.
Putin houdt de mogelijkheid dus nadrukkelijk open dat het op zeker moment wèl nodig kan worden geacht
om kernwapens te gebruiken. Het inzetten van de onderzeeër Rostov-on-Don is een indicatie dat er
inderdaad rekening mee wordt gehouden dat er tactische kernwapens op ISIS kunnen worden afgeschoten.
Alle grootmachten in Syrië richting WO-3?
Nu ook de Chinezen vorige week verklaarden zich militair met het almaar groter en gevaarlijker conflict in
Syrië te gaan bemoeien, zullen alle grootmachten in het land aanwezig zijn en militair steeds actiever
worden. De gevreesde term ‘Derde Wereldoorlog’ zal vermoedelijk door niemand meer te ontkennen zijn als
er op zekere dag inderdaad paddenstoelwolken boven het Syrische slagveld zullen oprijzen, vooral niet als
daarbij ook de door het Westen, Turkije en de Arabische Golfstaten gesteunde moslimrebellen worden
vernietigd. De sarcastische conclusie op Zero Hedge is veelzeggend: ‘We weten niet of achter deze
specifieke wolk de zon schijnt, maar zijn er zeker van dat zelfs Turkije geen ISIS olie zal willen kopen dat
dezelfde radioactiviteit heeft als Fukushima.’
Xander - (1) Zero Hedge - https://www.youtube.com/watch?v=TU3StPwbIWw
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TIME persoon van het jaar: 2015 Angela Merkel; 1938 Adolf Hitler
e
e
ISIS-leider al-Baghdadi op 2 plaats, Donald Trump op 3 – Ook The Economist 2016 heeft Merkel
prominent op de voorgrond en kondigt wereldwijd
Marxistisch-socialistisch systeem aan
Het globalistische linkse blad TIME heeft de Duitse
bondskanselier als persoon van het jaar 2015
uitgeroepen vanwege haar open-grenzen beleid voor
moslimmigranten. ‘Kanselier van een vrije wereld’ wordt
ze genoemd. Of dat werkelijk als een eretitel moet
worden opgevat valt nog te bezien, want in 1938 koos
TIME niemand minder dan haar illustere voorganger
Adolf Hitler als persoon van het jaar. Hij werd cynisch
gelijk de ‘Man van de Eeuw’ genoemd, en werd dat
inderdaad ook, zoals bekend op een buitengewoon
wrede en bloedige wijze. 77 jaar later lijkt opnieuw een Duitse leider Europa rechtstreeks naar de ondergang
te voeren.
Hitler verdiende zijn titel vanwege zijn zeer omstreden buitenlandse politiek, zoals het ‘stelen’ van Oostenrijk
(zoals dat toen werd genoemd), en het tot de tanden toe bewapenen van Duitsland. TIME noemde hem dan
ook ‘de grootste bedreiging voor de democratische, in vrijheid levende wereld.’ Ook het verlies van vrijheid,
cultuur en burgerrechten door Hitlers dictatuur werd beklaagd, net zoals het in kampen stoppen van zijn
politieke tegenstanders en de vervolging van de honderdduizenden Duitse Joden.
Merkel geprezen om waar Hitlers deels om verketterd werd
77 jaar later heeft TIME opnieuw een Duitse leider tot persoon van het jaar gekozen. Echter, voor deels
dezelfde ‘kwaliteiten’ waar Hitler destijds voor werd verketterd, wordt Merkel nu juist geëerd. Er wordt
weliswaar geen directe vergelijking gemaakt, maar het verlies van vrijheid in Europa door de
machtsoverdracht naar Brussel, vernietigen van de cultuur van de Europese landen door de islamisering en
het uitwissen van de burgerrechten van de Duitsers en Europeanen –zij hebben immers vrijwel niets meer
over het beleid van hun eigen landen te vertellen- wordt door het globalistische blad nu juist als iets goeds
gezien.
TIME voert natuurlijk andere argumenten aan, zoals Merkels reactie op de ‘vluchtelingen’crisis (de grenzen
wagenwijd openzetten voor een onbeperkt aantal moslimmigranten), de financiële crisis in Griekenland (het
land ten koste van haar eigen burgers met honderden miljarden in de eurozone houden) en de bedreiging
van ISIS. ‘Je kunt het met haar eens zijn of niet, maar ze kiest niet de makkelijkste weg,’ schrijft
hoofdredacteur Nancy Gibbs.
Maar juist omdat ze meer van haar land verlangt heeft dan de meeste politici zouden wagen, en ‘voor haar
inzet tegen tirannie (van Brussel? nee, helaas niet) en opportunisme (waar ze zich zèlf meer dan enig
andere Europese leider aan schuldig maakt) en voor haar standvastige morele leiding (door het negeren,
ondermijnen en willen uitwissen van het vrije en democratische Europa door de islam) in een wereld waar dit
zo ontbreekt’ heeft ze de titel ‘persoon van het jaar’ gekregen.
Op de tweede plaats koos het blad ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Daarachter volgen de Amerikaanse
presidentskandidaat Donald Trump, de activisten van de racistische beweging ‘Black Lives Matter’ en de
Iraanse president Hassan Rouhani. In 1939 was Joseph Stalin de
‘trotse’ opvolger van Hitler als man van het jaar. 3 jaar later prijkte
hij opnieuw op de cover.
Merkel ook op voorgrond The Economist 2016
Angela Merkel staat ook prominent op de voorgrond van de
nieuwe cover van ‘The Economist’, editie 2016. Over de vorige
cover was veel te doen, omdat er tal van verborgen aanwijzingen
en ‘predictive programming’ boodschappen in verborgen zouden
zitten. Ook over deze voorkant –met onder andere Karl Marx
(rechtsboven), als symbool van het wereldwijde Marxistischsocialistische systeem dat onder leiding van de VN, de EU, het
IMF, het Vaticaan en Merkel in oprichting is- zal ongetwijfeld weer
driftig gespeculeerd worden:
Xander - (1) Focus
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/TIME-persoon-vanhet-jaar-2015-Angela-Merkel-1938-Adolf-Hitler

N I E U W S B R I E F 2 3 7 – 1 5 D E C E M B E R 20 1 5 – P A G . 9 2

Toenadering Putin tot Israël; Turkije vormt anti-Russisch blok met Oekraïne
Sinds eind jaren ’90 emigreerden ruim een miljoen Russen naar Israël, wat van grote invloed op de Joodse
staat is geweest. Veel Russische politicologen vragen zich zelfs hardop af of het feit dat 18% van de
Israëlische bevolking inmiddels Russisch spreekt betekent dat het land nu ‘feitelijk een deel van Rusland is
geworden’. Ook als deze vraag niet met ‘ja’ kan worden beantwoord, dan nog is Israël een proces van
‘Russificatie’ ondergaan, ongeveer zoals Europa door miljoenen moslims wordt geïslamiseerd.
‘Putin zal Israël nooit kwaad doen vanwege 1 miljoen Russen’
Op veel sociale media en populaire blogs werd dan ook met grote instemming gereageerd op de harde
reactie van Putin op het neerschieten van een van zijn bommenwerpers boven Syrië door Turkse F-16’s.
Ondanks het feit dat de Russen in Syrië ook Iran en Hezbollah –verklaarde vijanden van Israël- steunt in hun
strijd tegen de moslimrebellen die Assad willen afzetten, zijn ook analisten de mening toegedaan dat Putin
zelf nooit ruim 1 miljoen Russisch sprekenden leden van ‘zijn volk’ in Israël zal bedreigen, mede omdat die
een belangrijke rol in de Israëlische politiek zijn gaan spelen.
Goed voorbeeld is Avigdor Lieberman, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en leider van de
Russisch-Israëlische partij Yisrael Beytenu. Lieberman staat bekend vanwege zijn vriendschap met Putin, en
verklaarde laatst dat de crisis tussen Turkije en Rusland niet moet worden gebruikt om de slechte
verhouding met Erdogan te verbeteren, zoals sommige politieke partijen voorstelden. ‘Dat is een dom idee,
want het is nog steeds hetzelfde Turkije.’ (2)
Militaire samenwerking Turkije - Oekraïne
Datzelfde Turkije gaat militair samenwerken met het illegale anti-Russische regime van Oekraïne, dat na een
door het Westen veroorzaakte staatsgreep aan de macht kwam. De Turkse wapenfabrikant ASELSAN gaat
in samenwerking met het staatsbedrijf Ukroboronprom Oekraïense tanks moderniseren. De afspraken
tussen beide landen komen kort nadat Moskou na het neerschieten van de Su-24 door Turkije alle militaire
samenwerking met Ankara opzegde. (3)
Erdogan zoekt al sinds het begin van de burgeroorlog in Oekraïne toenadering tot Kiev, omdat er op de
Krim, dat zich na een referendum bij Rusland aansloot, een grote groep etnische Turken, de zogenaamde
‘Krim-Tartaren’, woont. De Russen vochten in het verleden tal van oorlogen uit met het toenmalige TurksOttomaanse Rijk, dat Erdogan met behulp van de NAVO en de EU uit alle macht probeert te herstellen.
Putin: Alle bedreigingen worden vernietigd
In een TV-toespraak zei Putin gisteren dat hij ‘extreem harde actie’ heeft bevolen ‘tegen iedere bedreiging
van onze troepen in Syrië. Zulke doelen moeten onmiddellijk worden vernietigd.’ Dit was overduidelijk gericht
aan het adres van NAVO-lid Turkije. Tegelijkertijd onthulde de Russische president dat hij met zijn
Amerikaanse collega Obama is overeengekomen samen het Free Syrian Army te ondersteunen. Daarmee
zou een oplossing voor het Syrische conflict mogelijk dichterbij zijn gekomen. (4)
Onafhankelijkheidsoorlog gewonnen met Russische wapens
De toenadering tussen Rusland en Israël hoeft niet als een volslagen verrassing te komen als naar de
geschiedenis wordt gekeken. De pas geboren Joodse staat had de onafhankelijkheidsoorlog tegen de
Arabieren in 1948-1949 vermoedelijk nooit kunnen winnen als Sovjetleider Joseph Stalin de Joden geen
wapens had gegeven om tegen het door Britse (!) generaals aangevoerde Arabische invasieleger te kunnen
vechten.
Stalin stond weliswaar bekend als een felle antisemiet, maar besloot toch om Israël te steunen, vermoedelijk
omdat hij hoopte de Joodse staat tot Russische vazalstaat tegen het Britse Rijk te maken, dat toen nog over
grote delen van het Midden Oosten heerste. Na het verdwijnen van Stalin koos de Sovjet Unie tientallen
jaren lang juist partij voor Israëls Arabische vijanden –zo werd PLO-terrorist Yasser Arafat door de KGB
getraind-, maar na de val van het communistische imperium begon een periode van hernieuwde
toenadering, die versnelde nadat Israël ruim een miljoen Russen tot het land toeliet. (5)
Gog = Turkse leider, geen Russische
Westerse Bijbel- en profetie uitleggers, die altijd beweerd hebben dat Rusland de grote vijand ‘Gog uit
Magog’ is die in de eindtijd Israël zal binnenvallen, zouden nu toch eindelijk eens onder ogen moeten durven
zien dat hun theorieën misschien wel helemaal verkeerd zijn. Sowieso hebben zij altijd de historische feiten
tegen zich gehad, omdat ‘Gog’ in Ezechiël 38 tevens de prins van ‘Meschech en Tubal’ wordt genoemd. En
die plaatsen lagen in het huidige Turkije, niet in Rusland.
Het foutieve ‘Gog = Rusland’ scenario is onder andere gebaseerd op de tekst waarin staat dat deze –ook
wel ‘antichrist’ genoemde- leider uit het ‘verre noorden’ komt. Bekende uitleggers beweerden altijd dat er
maar één grote macht in het ‘verre’ of ‘uiterste’ noorden ligt: Rusland. Deze theorie heeft nog een paar
andere grote gaten:
* Deze ‘experts’ trekken op een platte wereldkaart een rechte lijn naar het noorden, en komen dan in
Moskou uit. Echter, de wereld is rond. Op een ronde bol gaat een rechte lijn naar het noorden vanuit
Jeruzalem niet door Rusland, maar dwars door... Ankara, de hoofdstad van Turkije (en overigens ook door
Oekraïne):
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* ‘Gog’ komt volgens de Bijbel plotseling aan zijn eind als hij met zijn
legermacht Israël is binnengevallen. Kort hiervoor wordt hij opgeschrikt
door ‘geruchten uit het noorden’ (en oosten). Hoe kan Gog Rusland zijn,
als er noordelijk van Rusland enkel nog de noordpool is te vinden? Als
Gog inderdaad Turkije is, dan wordt het gezien de toenemende
spanningen tussen beide landen alleen maar logischer dat juist de Russen
de oorzaak zijn van de ‘geruchten uit het noorden’. Bovendien staat er ook
uit ‘het oosten’, wat heel goed kan duiden op China.
Westen aan de verkeerde kant, namelijk van de islam?
* In dit scenario staat het Westen als het niet oppast aan de verkeerde
kant – en ook daar zijn alle tekenen van aanwezig. Turkije is NAVO-lid, en
de gevestigde orde in de EU en VS hebben overduidelijk de Soennitische islam tot partner gekozen.
Dit uit zich niet alleen in het bondgenootschap met Saudi Arabië en de Arabische Golfstaten en het steunen
van islamitische terreurgroepen (eerst in Libië, daarna in Syrië, maar ook de Moslim Broederschap in
Egypte, en bovendien is bewezen dat ISIS een creatie is van de CIA, de Turken en de Saudi’s), maar ook
door het islamiseren van Europa door het binnenhalen van miljoenen moslim migranten. Daarnaast stelt met
name de EU zich onder de snel groeiende invloed van al die moslims steeds vijandiger tegen Israël op.
Xander
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Toenadering-Putin-tot-Isral-Turkije-vormt-anti-Russisch-blok-met-Oekrane

Heeft Rusland spijt door zich te mengen in de oorlog tegen Rusland
Ook onder medestanders van Poetin leeft de vraag of
Rusland er goed aan heeft gedaan zich te mengen in de
strijd in Syrië.
De ervaring van ‘Afghanistan‘ heeft in dat land, en de voormalige
republieken van de Sovjet-Unie die na het uiteenvallen
onafhankelijk verder gingen, diepe wonden geslagen, die nog
lang niet genezen zijn. Wonden waar Obama maar wat graag
zout in strooit. Of ‘Syrië‘ voor de Russen uitdraait op een tweede
‘Afghanistan‘ weet ik niet. Daarbij ben ik geen Rus, maar een
West-Europeaan, wat betekent dat ik een andere kijk zal hebben op ‘Afghanistan‘, en de gevolgen, dan de
Russen. En dat geldt ook voor de initiatieven die Rusland nu ontplooit, en de rol die hun president daarin
speelt.
Bijgevolg is het hoe dan ook onmogelijk een antwoord te geven op die vraag. Of ons een voorstelling te
maken van de motivatie, en strategische doelen van de Russen. In het westen worden we door onze media
en politici bestookt met de stelling dat Poetin streeft naar restauratie van het Sovjet-imperium. Ik zie
daarvoor zelf geen begin van enig bewijs. Poetin zelf, en tal van andere Russische beleidsmakers, zoals de
zittende premier Medvedev, en de minister van buitenlandse zaken Lavrov, stellen dat zij zich zorgen maken
over de westerse expansiedrift, die gepaard gaat met een uitbreiding van de NAVO, die ultramoderne
wapensystemen om Rusland heen plaatst, die erop duiden dat men in het westen Rusland nog immer als
vijand ziet.
Dat Russische geluid is bepaald niet nieuw, en de expansie van de NAVO, een relikwie uit de tijd van de
koude oorlog die zich taken toeëigent die ver uitstijgen boven de in het verdrag vastgelegde doelstellingen,
is onmiskenbaar. De Russische zorgen zijn jaar in, jaar uit weggewimpeld, waarbij de installatie van
genoemde wapensystemen werd verklaard vanuit een behoefte om Europa en de VS te beschermen tegen
aanvallen van Irak, en daarna Iran, met ‘Weapons of Mass Destruction‘ die aantoonbaar niet bestonden, en
niet bestaan. Nog geheel los van de vraag hoe serieus de dreiging was vanuit die hoek.
De Russische bemoeienis met Syrië, en Oekraïne, is een reactie op de expansie van de westerse invloed,
en de manier waarop. En meer nog dat laatste. En dat maakt het extreem complex om een oordeel te vellen
over de kans op succes van de Russische bemoeienis met Syrië. En of succes wel valt te definëren, binnen
de context van het hier gesignaleerde conflict. Vooral ook omdat Russisch succes in belangrijke mate
samenvalt met datgene wat de meeste burgers in de VS en Europa ook beschouwen als een succesvolle
afloop. In het bijzonder het uitroeien van de terreurdreiging. En het herstel van een samenleving gebaseerd
op herkenbare normen en waarden, met inbegrip van een terugkeer naar het respect voor de privacy, en
strijd tegen corruptie en roofkapitalisme.
De bemoeienis van Rusland met Syrië confronteert ons met de vraag waarom we niet met hen samen
kunnen werken, als de publiekelijk geformuleerde doelen, zoals de bestrijding van terreur, het uitbannen van
massavernietigingswapens, de restauratie van een seculier bewind met respect voor traditionele
mensenrechten na vrije verkiezingen, en de bescherming van minderheden, vastgelegd in een liberale
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grondwet, feitelijk identiek zijn. En het antwoord is, helaas, dat onze eigen politici, al dan niet bewust, het
tegenovergestelde doel bevorderen. In de praktijk is dat makkelijk aantoonbaar, door de vloedgolf aan
vluchtelingen, de niet te stuiten radicalisering van groepen Moslims, en de opzichtige mislukkingen van
projecten als Irak, Afghanistan, Libië en Oekraïne, waar we de ene na de andere ‘failed state‘ schiepen,
waar het leven een hel is. Maar daarmee is niet gezegd dat al die westerse politici cynische ‘matchfixers‘
zijn, die ons welbewust om de tuin leiden.
Zij zijn eerder goedgelovig, loyaal, en incapabel. Dat laatste klinkt als een spijkerharde veroordeling, maar in
een democratie is dat de achilleshiel. We kiezen politici die bol staan van de goede bedoelingen, wat echter
niet betekent dat ze ook grote strategische denkers zijn, die begrijpen hoe je op wereldschaal gedaan krijgt
dat je realiseert wat je belooft. En als de ‘adviseurs‘ in ‘thinktanks‘ hen het sprookjesbos in sturen, met een
bemoedigende klop op de schouder, krijg je dit soort ellende. Wat geen pleidooi is om dan maar de
democratie op te heffen. Maar eerder om een systeem van ‘checks-and-balances‘ onderdeel uit te laten
maken van het bestuurlijke apparaat, in de hoop dat de politici zelf daardoor aangespoord worden om op
zoek te gaan naar adviseurs die hun vak verstaan. En die niet op de loonlijst staan van
‘belangenorganisaties‘ die wapens willen verkopen, surveillance-apparatuur willen installeren, oliebronnen
willen bemachtigen, of de rechten en patenten op veel te dure medicijnen niet kwijt willen raken.
Een betrekkelijk kleine Russische eenheid in Syrië, ook al wordt die ondersteund met eenheden die vanuit
Rusland, de Middellandse en de Kaspische zee operereren, is militair gesproken geen partij voor de
verzamelde NAVO-eenheden met hun Saoedische en Israëlische bondgenoten in de regio die hen
omringen. Na het neerhalen van een Russische jachtbommenwerper boven het grensgebied met Turkije,
reageerde Rusland furieus, en gaf het Turkije er vol van langs, maar liet het na om die oorlogsverklaring
militair te vergelden. Dito met een recente bomaanval op Syrische troepen die in gevecht zijn met ISIS bij
een oliebron, in het gebied waar de initiatiefnemer van de aanslagen in Parijs eerder actief was.
Al voor het neerhalen van die Russische bommenwerper, de daaropvolgende liquidatie van de piloot, die
hangend aan zijn parachute werd vermoord door ‘onze mannen in Syrië‘, en de aanval met door de VS
geleverde TOW-raketten op de helikopter die een overlevende trachtte op te pikken, had Poetin op de G-20
top in Turkije bewijzen overlegd voor betrokkenheid van landen bij het financieren en bewapenen van ISIS
en Al Qaida. En hoewel de Russen beslist niet louter voor de propaganda in Syrië actief zijn, heeft het er alle
schijn van dat de Russen met hun initiatief de Europese en de Amerikaanse kiezer, en de politici die hen van
alles beloven, proberen te bereiken. Dat lukt nog steeds slechts mondjesmaat, omdat de media in ons deel
van de wereld geen interesse hebben in ‘waarheidsvinding‘, maar louter interesse hebben in kijkcijfers en
oplage. Voor zolang als het duurt.
In de beleving van de Russen, zoals ik dat zie, is het winst als de wereldbevolking zich keert tegen terreur,
en tegen de profiteurs en machtswellustelingen die dat mogelijk maken, en die tegelijk de volkeren van de
wereld tegen elkaar opzetten, waarmee ze bovendien de wereldeconomie in gevaar brengen. Dan volgt de
militaire overwinning vanzelf, omdat een verbond van westerse landen, China en Rusland uiteindelijk wel
aan het langste eind moet trekken. Zolang zo’n verbond overigens verre blijft van grensoverstijgende
wetgeving die landen hun autonomie ontneemt om de samenleving binnen de eigen grenzen vorm te geven
met respect voor eigen normen en waarden.
Zo’n uitkomst zou voor velen in het westen, met inbegrip van politici en kiezers die de beste bedoelingen
hadden, een heuse ontgoocheling zijn. Maar uit de keuzes die de Russen maken spreekt volgens mij het
besef dat het funest is als ze de zaken op hun beloop laten. Daarmee is een militaire escalatie zeker niet
uitgesloten, als het westen in Syrië, of elders, blijft provoceren, en het internationaal recht met voeten blijft
treden.
Ik zag onlangs een filmpje op YouTube, waarop te zien was hoe een stel ‘opgeschoten jongeren‘ een oude
man liepen te sarren, en opdroegen zijn portemonnee aan hen af te staan, of anders…….. De man stond
daar maar, met zijn armen over elkaar, en het leek een kwestie van tijd voor hij zou inzien dat hij beter toe
kon geven. Maar ineens ‘explodeerde‘ de grijsaard, en in rap tempo sloeg hij zijn belagers volkomen verrot.
De tekst bij het filmpje vermeldde nog dat de bejaarde een oud profbokser was. (video) En Poetin heeft de
verzamelde pers al laten weten dat hij uit hetzelfde hout gesneden is. Dat Rusland zich niet zal laten
verleiden tot onbezonnen tegenacties als een NAVO-land een Russisch vliegtuig uit de lucht schiet. Maar
dat er een moment komt waarop het ‘KLAP!‘ is. En dan ook meteen alles vernietigend. Omdat Rusland weet
dat het geen kans maakt tegen een stel branies met kwade bedoelingen. Terwijl ze toch hun portemonnee
niet af zullen staan.
Tot ‘KLAP!‘ hebben we nog de tijd. Daarna kent dit conflict uitsluitend nog verliezers.
http://stopdebankiers.eu/heeft-rusland-spijjt-door-zich-te-mengen-in-de-oorlog-tegen-rusland/
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300 terroristen kunnen in paar uur 20.000 mensen vermoorden'
‘Politie- en legertop Oostenrijk: 300 terroristen kunnen in paar uur 20.000 mensen vermoorden’
Diplomaten erkennen dat minstens 15.000 als vluchteling vermomde ISIS-terroristen met echte paspoorten
in Europa zijn geïnfiltreerd – Oostenrijkse Federale Recherche: 1 op de 20 ‘vluchtelingen’ is terrorist –
Zwitserland arresteert ISIS-‘vluchtelingen’ om geplande aanslag met explosieven en/of gifgas
... en nog altijd weigeren de EU lidstaten op bevel van
bondskanselier Merkel de grenzen te sluiten of zelfs maar een
bovengrens in te stellen.
Volgens niet bij name genoemde hoge officials van de
Oostenrijkse politie- en legertop zijn slechts 300 met automatische
wapens uitgeruste moslimterroristen genoeg om heel Oostenrijk
lam te leggen en tienduizenden slachtoffers te maken (1).
Europese diplomaten erkenden tegenover persbureau Reuters dat
er minstens 15.000 geldige paspoorten in de handen van ISIS zijn
gevallen. De jihadisten gebruikten de documenten vervolgens om vermomd als ‘vluchteling’ naar Europa te
reizen (2), waar ze wachten op de gevreesde ‘Dag-X’, het begin van de islamitische terreuroorlog tegen de
autochtone bevolking – misschien wel met de kerst, zo ongeveer het laatste overgebleven publieke symbool
van het christendom op ons continent.
Criminaliteit door migranten explodeert
Het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken publiceerde onlangs een 230 pagina’s tellend
onderzoek waaruit blijkt dat het aantal geregistreerde misdaden begaan door migranten dit jaar naar bijna
13.000 zal stijgen, een toename van ruim 34% vergeleken met vorig jaar (3). Het werkelijke aantal
migrantenmisdaden ligt vermoedelijk veel hoger. De cijfers geven aan dat de beweringen van politici in
Nederland en Duitsland dat de criminaliteit niet stijgt door de komst van grote aantal moslimmigranten, pure
leugenpropaganda is.
In 8 à 10 uur 20.000 doden
De exploderende criminaliteit is echter nog niets vergeleken bij wat ‘slechts’ 300 met automatische wapens
uitgeruste moslimterroristen zouden kunnen aanrichten. Volgens officieuze schattingen van hooggeplaatste
officials in de politie- en legertop zouden zij in Oostenrijk binnen 4 tot 5 uur zo’n 10.000 mensen kunnen
vermoorden, en in de 4 à 5 uur daarna nog eens 10.000, omdat de politie totaal niet opgewassen is tegen
zo’n terreurgolf, en het leger niet binnen zo’n korte tijd kan worden gemobiliseerd. Het zou zelfs ‘dagen
duren’ voordat de overheid voldoende manschappen op de been kan brengen om de terroristen te stoppen.
Nederland weerloos
Bedenk dat we het hier over Oostenrijkse burgers hebben, die vrij eenvoudig legaal aan wapens kunnen
komen en zich dus nog kunnen verdedigen. U kunt zich voorstellen wat 300 terroristen in het veel dichter
bevolkte Nederland, waar het vuurwapenbezit voor burgers zo goed als onmogelijk is gemaakt, kunnen
aanrichten. Dan zal het aantal slachtoffers na 8 tot 10 uur moslimterreur geen 20.000, maar een veelvoud
daarvan kunnen bedragen. Het leger zal hier weinig kunnen uitrichten, aangezien dat met een chronisch
gebrek aan munitie kampt. Enige tijd geleden vond D66 leider Pechtold het heel komisch dat onze soldaten
daarom regelmatig ‘pauw pauw pauw’ moeten roepen tijdens militaire oefeningen, omdat ze simpelweg geen
kogels hebben. Zelfs onze militairen zijn de eerste dagen dus zo goed als weerloos tegen wat komen gaat.
Eens zien of de ongekroonde keizer van het politiek-correcte linkse euro-zelfhaatpopulisme nog steeds zo
hard lacht zodra zwaar bewapende moslimterroristen mede hierdoor ongestoord hun gang kunnen gaan in
de Nederlandse straten, en een onvoorstelbaar bloedbad aanrichten.
1 op de 20 terrorist = massaslachting
De Oostenrijkse Federale Recherche schatte al in de herfst dat 1 op de 20 ‘vluchtelingen’ een vermomde
ISIS-terrorist is. In het Alpenland wachten daarom niet 300, maar 4000 (!) jihadisten op de dag dat ze het
bevel krijgen in naam van Allah en zijn profeet onder de ‘ongelovigen’ een massaslachting van ongekende
omvang aan te richten. In Nederland waren er op 7 december officieel een kleine 50.000 ‘vluchtelingen’ in
asielzoekerscentra opgenomen. Passen we de officiële Oostenrijkse –zeer voorzichtige- schattingen op ons
land toe, dan spreken we over minimaal 2500 moslimterroristen.
Die kunnen gemakkelijk en snel worden bewapend via het zeer uitgebreide jihad- en terreurnetwerk dat
moskeeën en andere islamitische instellingen achter de schermen in Europa hebben opgebouwd. Denk aan
Brussel Molenbeek (in de volksmond ‘Klein Marokko’ genoemd), waar iedereen binnen een half uur voor een
paar honderd euro een Kalashnikov kan kopen.
Zwitserland arresteert ISIS-vluchtelingen om geplande gifgasaanslag
In Zwitserland werden gisteren twee Syrische ISIS-‘vluchtelingen’ gearresteerd omdat ze explosieven en/of
gifgas hadden geproduceerd en getransporteerd. De autoriteiten bevestigden dat hiermee een aanslag in
vermoedelijk Genève werd voorbereid, en verhoogden het terreurdreigingsniveau in het land naar niveau 3
(van 5). In verband hiermee zouden er nog twee andere ISIS-aanhangers worden gezocht. (4)
Xander - (1) Hartgeld/Terrorismus, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Epoch Times, (4) Die Presse
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Irak: mogelijk 100.000 Arabische en Amerikaanse troepen ingezet
Dreigende oorlog Turkije – Irak; Mogelijk 100.000 Arabische en Amerikaanse troepen ingezet
Iraakse parlementariër: ‘Amerikanen doodden al tientallen Iraakse soldaten die tegen ISIS vochten’
De Turkse president Erdogan doet er alles aan het vuurtje in het
Midden Oosten nog wat verder op te stoken.
Ondanks het terugtrekken van enige honderden Turkse soldaten
uit het noorden van Irak lopen de spanningen tussen Ankara en
Baghdad verder op. De Turkse president Erdogan wierp zich in
een interview op als de beschermheer van de Soennieten in Irak.
Ook liet hij weer tal van luchtaanvallen in Irak uitvoeren, en riep
hij Turkse staatsburgers op het noorden van het land te verlaten.
Tegelijkertijd beschuldigde een Iraakse parlementariër de VS
ervan om tegen de zin van de regering in Baghdad 90.000 Saudische en 10.000 Amerikaanse troepen naar
Irak te willen sturen. Kortom: buiten Syrië is er nu ook in Irak maar weinig voor nodig om een nieuwe grote
oorlog te doen ontbranden.
In een interview met Al Jazeera beschuldigde Erdogan Irak ervan de Soennitische moslims in het land niet te
beschermen en van hun rechten te hebben beroofd. ‘Zij moeten hun rechten weer terugkrijgen... Helaas
hebben we geen eerlijke regering in Irak. Dat baart veel mensen zorgen.’ Volgens de Turkse president
ondersteunen Irak en Iran ‘radicale (Shi’itische) sekten’.
Voorbode van groot Turks offensief
De Turken weigeren dan ook om al hun troepen en tanks uit Irak terug te trekken, zoals Baghdad eist. Dat
op zich kan al als een oorlogsdaad worden opgevat. Erdogan weet zich echter gesteund door de NAVO en
het Pentagon, die Irak willen verzwakken omdat dat land zich tot Rusland heeft gekeerd.
Vandaag bombardeerden Turkse gevechtsvliegtuigen voor de zoveelste keer stellingen van de Koerdische
afscheidingsbeweging PKK in Irak. Volgens de PKK zijn daarbij drie dorpen geraakt, maar zonder dat een
van hun leden daarbij omkwam. Wel werd de water- en electriciteitsvoorziening beschadigd.
De oproep aan Turkse burgers het noorden van Irak te verlaten kan een voorbode zijn van een groter Turks
offensief. Zodra dat gebeurt zal de regering in Baghdad hoogstwaarschijnlijk opnieuw om Russische militaire
bijstand vragen om de Turkse agressie te stoppen. (1)
‘Amerikanen steunen ISIS’
Dat een oorlog almaar waarschijnlijker wordt bleek ook uit de beschuldigingen van de Iraakse parlementariër
Hana Al-Fatlawi. Zij staat bekend vanwege haar scherpe tong; zo verweet ze de Amerikanen in het geheim
ISIS te steunen, iets dat door Iran werd bevestigd. De Amerikanen zouden met hun luchtaanvallen zelfs
tientallen Iraakse militairen, die tegen ISIS vochten, hebben gedood.
Zoals veel andere sceptici wees Al-Fatlawi erop dat het geen toeval kan zijn dat de Amerikanen met al hun
militaire kracht de opmars van ISIS niet eens hebben weten te vertragen. Dat is ook het verwijt van Moskou
aan het adres van Washington. Als Obama ISIS écht had willen vernietigen, had hij dat al lang en breed
kunnen doen.
‘100.000 Arabische en Amerikaanse troepen naar Irak’
Nu komt de parlementariër met nieuwe brisante informatie: Obama’s Republikeinse loopjongen John McCain
zou op 27 november in Baghdad tegen premier Haider Abadi en zijn kabinet hebben gezegd dat de
Amerikaans-Arabische coalitie van plan is om 100.000 troepen -90.000 uit Saudi Arabië, Qatar, Jordanië en
de V.A.E., en 10.000 uit Amerika- naar Irak te sturen. Bovendien zou dit plan ‘non negotiable’ zijn. Met
andere woorden: Baghdad kan protesteren wat het wil, de invasie komt er toch.
De Amerikaanse minister van Defensie Ashton Carter verklaarde tegen het parlementaire comité
Gewapende Strijdkrachten dat zowel Saudi Arabië als Turkije ‘meer moeten doen’ om hun grenzen te
bewaken en tegen ISIS te vechten. Volgens Carter zijn de Saudi’s teveel bezig met het conflict in Jemen,
waar een proxy oorlog tegen de door Iran gesteunde Shi’itische rebellen wordt uitgevochten.
Kruitvat van WO-3?
Het Midden Oosten is één groot kruitvat geworden waarin twee grote machtsblokken met elkaar strijden om
de controle: de VS / EU / NAVO, Arabische Golfstaten en Turkije aan de ene kant, en Rusland, Iran, Syrië
en inmiddels ook China aan de andere kant. Syrië en Irak zijn de belangrijkste slagvelden waarop deze strijd
wordt uitgevochten, en met de Turkse agressie en provocaties aan het adres van de Russen, opgeteld bij
het plan voor een Amerikaans-Arabische invasie met 100.000 troepen, lijkt de Derde Wereldoorlog nu wel
heel erg dichtbij te komen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Dreigende-oorlog-Turkije-Irak-Mogelijk-100000-Arabische-enAmerikaanse-troepen-ingezet
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Volgende week einde nationale soevereiniteit (video)
Al 15 jaar lang proberen de technocraten een bewaking in het
leven te roepen voor de buitengrenzen van Europa.
Gelukkig zijn er nu de vluchtelingen en het terrorisme waardoor
nu eindelijk de soevereiniteit van EU landen kan worden
opgeheven om de grenzen "veilig te stellen".
De macht van het Nazimonster dat Europa heet, wordt groter en
groter. We komen nu zo langzamerhand terecht in een stadium
waar duidelijk zichtbaar wordt dat wanneer de EU dit nodig acht,
nationale soevereiniteit niet meer telt.
Het wordt dan in het vat gegoten van “het is van belang voor ons allemaal”, maar dat neemt niet weg dat een
soeverein land, in dit geval Griekenland, niets meer in de melk heeft te brokkelen.
Het gaat hier uiteraard over het vluchtelingenprobleem. Bij duizenden en duizenden komen deze Europa
binnen via Griekenland en aangezien Merkel heeft ervaren dat de open-armen-politiek haar populariteit geen
goed doet, moeten nu de buitengrenzen worden gesloten.
Aangezien Griekenland klaarblijkelijk niet in staat is om dat adequaat af te handelen, heeft Europa helaas
geen keus en moet ingrijpen, of de Grieken dat nu leuk vinden of niet.
Dit is reflecteert ongeveer het verhaal dat via de Financial Times naar buiten is gekomen.
Volgende week zal door Brussel worden voorgesteld om een soort politie grenscontrolekorps in het leven te
roepen dat in staat zal zijn om de buitengrenzen van de EU adequaat te bewaken, zelfs als de overheid van
een land hier bezwaar tegen maakt.
Dit is schokkend want het is de tot nu toe grootste "overdracht" van nationale macht aan de Eurocraten.
Hiermee ontstaat nu de situatie waarbij de overheid in een individueel land opzij wordt gezet door Brussel.
Waarmee een volgende stap in de nachtmerrie werkelijkheid is geworden. Het eerste land waar dit plaats
gaat vinden, is Griekenland, waar in sommige kringen als volgt werd gereageerd:
“Ze hebben de maskers laten vallen. Hand in hand zullen de EU en Frontex een einde maken aan de
nationale soevereiniteit en de grenscontrole overnemen onder het mom van “het veilig stellen van de
Schengengrenzen”. Met dit soort controversiële claims gebruiken ze Griekenland om een voorbeeld te
stellen voor iets dat ook binnenkort bij jou zal
plaatsvinden. En het plan is helemaal Duits”.
Al 15 jaar lang wordt er gesproken over een
gemeenschappelijk politiekorps dat de buitengrenzen
moet gaan bewaken, maar tot nu toe is dat er nooit van
gekomen omdat landen niet van plan waren hun
soevereine macht op te geven en deze ondergeschikt te
maken aan de ongekozen overbetaalde technocraten uit
Brussel.
"Gelukkig" zijn er nu de vluchtelingen en het terrorisme
wat overal toeslaat, dus nu is er echt niemand meer die
hier nog bezwaar tegen kan maken. Want het is voor ieders veiligheid.... toch?!
Wat het in werkelijkheid is, is een heel grote stap vooruit naar de New World Order, waarbij blok Europa een
grote superstaat wordt door het creëren van een enorme chaotische smeltkroes waarbij iedere culturele en
nationale identiteit wordt weggevaagd. Een superstaat vol met gelijke grijze muizen die via Brussel met
ijzeren hand wordt geregeerd door Berlijn en Frankfurt. Prins Bernhard zou trots zijn op dit door zijn
geestverwanten behaalde resultaat.
Toekomstige generaties zullen op deze tijd terugkijken en zich afvragen waarom niemand iets heeft gedaan
om landverraders zoals Rutte en Pechtold te stoppen. Mensen die willens en wetens meewerken aan de
uitverkoop van ons land aan de Nazistaat Europa.
https://youtu.be/p2ISrcEOE1E
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10106:volgende-week-eindenationale-soevereiniteit&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Auto verraadt eigenaar bij politie
Een vrouw in de Amerikaanse staat Florida werd
afgelopen week gearresteerd door de politie omdat ze
zou zijn doorgereden na een ongeluk.
Niet dat de politie haar heeft betrapt, maar de auto van
de vrouw had de politie gebeld en hen alles verteld wat
ze wilden weten.
We leven in een wereld die met de dag gekker lijkt te
worden. Zo kun jij binnenkort wel proberen iets voor de
politie verborgen te houden, maar is er een grote kans dat je wordt verraden door je auto.
Dat is namelijk precies wat er gebeurde met een vrouw uit Florida.
De 57-jarige Cathy Bernstein reed volgens een bericht in de Washington Post in haar auto toen deze laatste
112 belde met de mededeling dat er een ongeluk was gebeurd.
Dit telefoontje vormt onderdeel van een nieuw soort software in je auto die onmiddellijk de autoriteiten c.q.
hulpdiensten waarschuwt als er iets bijzonders gebeurt met een voertuig.
Software die men ook in Europa verplicht wil stellen.
We schreven hier al eerder een artikel over:
Een klein stukje daaruit:
Formeel is het zogenaamde eCall een systeem dat automatisch hulpdiensten waarschuwt wanneer er een
ongeluk gebeurt. Afgelopen februari is dit systeem met een grote meerderheid aangenomen in het Europese
Parlement en dat betekent dat vanaf oktober volgend jaar iedere nieuwe auto in de Europese Unie met het
eCall systeem moet zijn uitgerust.
“Het eCall-systeem treedt automatisch in werking bij botsingen en andere problemen en belt daarbij 112. Het
Europarlement zou zich sterk hebben gemaakt voor strengere privacybescherming bij eCall, zodat
voertuigen niet continu gevolgd zouden kunnen worden. Bij calamiteiten zouden straks alleen gegevens
automatisch verzonden worden over het type activatie, het voertuigtype, de soort brandstof, de tijd van het
ongeluk, de precieze locatie, de rijrichting en het aantal veiligheidsgordels die vastgezet zijn in het voertuig".
Ondanks dat dit systeem op ieder willekeurig moment
weet waar je bent, het zelfstandig verbinding kan maken
met de fabrikant of een andere instantie en je het niet
kunt uitzetten, maken ze er in ons land niet zo’n probleem
van, "want wij hebben niets te verbergen".
Cathy Bernstein maakte ook gebruik van vergelijkbare
software toen haar auto eigenhandig de politie belde.
Zo kon het gebeuren dat Bernstein werd gearresteerd en
de politie over alle relevante gegevens beschikte van het
ongeluk ondanks dat Bernstein ontkende dat er een
ongeluk geweest zou zijn.
Echter, ongeveer tegelijkertijd met de melding van de
auto, een Ford, kwam er een melding binnen bij de politie
van een vrouw die van achteren aangereden zou zijn
door een auto. Anna Preston reed op de plaatselijke
boulevard toen ze werd geraakt door een zwarte auto. Preston raakte gewond en werd met rugklachten
afgevoerd naar het ziekenhuis.
Bernstein werd na de melding van haar auto gebeld door de politie en ontkende daarop dat ze betrokken
was geweest bij een aanrijding.
Helaas voor haar stond de politie binnen niet al te lange tijd op de stoep en zagen dat de voorkant van haar
auto was beschadigd. Ook was de airbag opgeblazen.
Eerst bleef ze volhouden dat ze een boom had geraakt, maar uiteindelijk bekende ze.
Bovenstaand verhaal is natuurlijk koren op de molen van de voorstanders van het verplicht maken van
dergelijke apparatuur.
Ook hier zal gelden dat net zoals bij terrorisme het buiten proporties opgeblazen belang van veiligheid
voorrang heeft op de privacy rechten van burgers. Dat men op ieder moment precies weet waar jij bent en
wat je uitvoert zijn bijzaken.
Dat ze je straks ook nog eens op afstand kunnen stoppen, is helemaal mooi meegenomen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10104:auto-verraadt-eigenaar-bijpolitie&catid=37:wereld&Itemid=50
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Niets kan dit keer de economische ineenstorting stoppen (video)
Volgens econoom Peter Schiff is het licht aan het eind van de tunnel
dat overheden menen te zien een op ons afstormende trein.
Hij stelt verder dat net zoals in 2008 alle tekenen voor een
ineenstorting van de economie aanwezig zijn, maar dit keer is er niets
dat het kan stoppen.
Voordat de crisis kwam in 2008 kreeg Peter Schiff nogal wat kritiek
over zich heen vanwege zijn voorspellingen over een ophanden zijnde
economische ineenstorting.
Zo waarschuwde Schiff destijds dat de consumentenbestedingen waren vastgelopen, dat voorraden te hoog
waren gewaardeerd en dat lakse leningsvoorwaarden zouden zorgen voor een ontploffing van het
banksysteem.
In plaats van de waarschuwingen ter harte te nemen, probeerden de grootste economen uit mainstreamland hem in een kwaad daglicht te stellen doordat hij niet de officiële berichtgeving volgde. Kort daarna werd
Schiff uiteraard gerehabiliteerd omdat veel van de rampspoed die hij had voorspeld uit was gekomen.
Nu, anno eind 2015, zegt Schiff dat de economie zich in een neerwaartse spiraal bevindt en dat er dit keer
niets is wat het zal stoppen. Alle noodhandelingen die door de Amerikaanse overheid werden gedaan na de
crisis van 2008 waren slechts tijdelijke oplapmaatregelen.
Het licht aan het eind van de tunnel zoals dat wordt voorgespiegeld door de mainstream economen is
volgens Peter Schiff helaas een trein die ons tegemoet komt. En als zijn voorspelling dit keer net zo accuraat
is als in 2007 dan staat deze trein op het punt te ontsporen.
“We zijn blut. We leven van de schuld. We hebben een geweldige transformatie meegemaakt van de
Amerikaanse economie. Kijk naar het aantal Amerikanen dat gebruikmaakt van Food Stamps
(overheidsbijdrage voor voedsel), het aantal mensen dat arbeidsongeschikt is, het aantal werkelozen”. “De
hele economie is geïmplodeerd. De bodem is er nog niet onderuit gevallen omdat we nog meer schulden
hebben kunnen maken. Maar de ineenstorting gaat er komen”.
“Fundamenteel is Amerika slechter af dan voor de crisis. Met een alsmaar stijgende nationale schuld en met
geld dat zonder ophouden uit gebakken lucht wordt bijgedrukt, is het alleen nog maar een kwestie van tijd”.
Volgens de Amerikaanse overheidsstatistieken sparen de Amerikanen weer en geven weer geld uit, maar
volgens Schiff ligt het toch iets anders.
De doorsnee Amerikaan heeft minder dan 5.000 Dollar aan bezittingen. Niet alleen is dat triest want het
betekent dat de meesten gewoon blut zijn, maar het wordt nog erger. Want als je de Amerikaanse schuld
omrekent naar een bedrag per inwoner dan heeft de doorsnee burger helemaal geen bezittingen, alleen
maar schuld. Dit dankzij een overheid die in naam van de burgers meer heeft geleend dat dan deze bijelkaar
kunnen sparen.
“Wat er nu gebeurt, is ongeveer wat we hadden kunnen verwachten. Vanuit mijn perspectief en gegevens
zie ik geen enkel economisch herstel, zeker niet in Amerika”.
“We geven meer geld uit, maar dat doen we niet omdat we rijker zijn geworden. We lopen nog meer schuld
op. We gebruiken geleend geld om te consumeren en dus voelt het tijdelijk alsof we rijker zijn omdat we al
dat geld kunnen uitgeven. We zullen echter moeten accepteren dat we een keer de rekening zullen moeten
betalen”.
“En deze rekening gaat er komen. Op dit moment wordt het rentetarief op nul gehouden zodat het mogelijk is
om een schuld in stand te houden ook al is het onmogelijk om deze terug te betalen. Wanneer de rente
echter eenmaal omhoog gaat, kunnen we de renteover de schulde niet opbrengen, laat staan iets aflossen”.
“En dan komt er een einde aan het feest”.
“Het probleem is natuurlijk dat niemand die enige echte invloed op de publieke perceptie heeft zoals onze
gekozen vertegenwoordigers of de media, hier iets aan zullen doen. Ze zullen doorgaan met feestvieren
totdat het tot een plotseling en onomkeerbaar einde is gekomen. En iedereen die tegen het officiële verhaal
in gaat, zal worden gebrandmerkt als een idiote doemdenker of een extremist”.
“We hebben de laatste en volledige ineenstorting nog niet gehad en het is nu te laat om er nog iets aan te
doen”. “De waarheid is dat de Amerikaanse economie op haar laatste benen loopt. De verkoopcijfers op
Black Friday zijn zwaar tegengevallen. Nog even en de Amerikaanse schuld zal door het 20 biljoen Dollar
plafond gaan”. “Net zoals dat in 2008 het geval was, zijn alle tekenen voor een ineenstorting aanwezig en
exact zoals toen gaat de aandelenbeurs naar het hoogste niveau ooit”.
“Als je hebt opgelet dan weet je wat er vervolgens gaat gebeuren”.
Peter Schiff spreekt hier hoofdzakelijk over de Amerikaanse economie. Wanneer de Amerikaanse economie
echter implodeert dan gebeurt er bij ons precies hetzelfde. Net zoals in 2008, maar alleen dit keer erger.
https://youtu.be/GnRLivDE8iA
Bron: SHTF Plan
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10095:niets-kan-dit-keer-deeconomische-ineenstorting-stoppen&catid=15:financieel&Itemid=28
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Onze planeet kan maar minder dan een miljard mensen ondersteunen
Overal zie je jubelende berichten over de bereikte akkoorden
tijdens de klimaatconferentie in Parijs.
Er is inderdaad geschiedenis geschreven in Parijs, zoals Sharon
Dijksma zei, maar op een iets manier dan zij bedoelde.
Obama weet niet hoe ferm hij zichzelf op de borst moet slaan door
uit te roepen dat dit historische akkoord alleen mogelijk is gemaakt
door het fantastische leiderschap van Amerika op dit gebied.
Ook onze leiders hadden kippenvel op hun armentoen bleek dat de
hele wereld eensgezind had besloten om de planeet te "redden".
Staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu noemt het zaterdag in
Parijs gesloten VN-klimaatverdrag ,,evenwichtig, met een helder en
ambitieus doel''. Ze benadrukt dat er ,,geschiedenis is geschreven'' met een verdrag dat juridisch bindend is
voor alle landen. ,,We hebben onze kinderen en kleinkinderen een grote dienst bewezen.''
Dat heb je zeker Sharon, alleen een iets andere dienst dan je mogelijk zelf gelooft.
Zoals altijd begint en eindigt het verhaal bij het Vaticaan en de achterliggende figuren die daar aan de
touwtjes trekken.
Om te begrijpen hoe historisch de klimaatovereenkomst is, gaan we terug naar deze afgelopen zomer toen
de paus zijn groene encycliek presenteerde.
Hij is niet hun meest voor de hand liggende bondgenoot in de strijd voor een betere wereld. Toch zijn
Nederlandse natuur- en milieuorganisaties positief verrast door de 'groene encycliek' van paus Franciscus.
Dit stuk is uiteraard niet door deze Jezuïet zelf bedacht en geschreven, maar iemand die daar wel keihard
aan heeft gewerkt en ook een deel van de presentatie voor zijn rekening nam, was de Duitse professor John
Schellnhuber.
Een man die vooral bekend is geworden om zijn niet aflatende strijd
voor het klimaat, maar nog veel bekender door zijn opmerking dat er
6 miljard mensen teveel zijn op deze aarde. Volgens deze professor
kan onze planeet maar minder dan een miljard mensen
ondersteunen.
Daarmee is het dan dus nog maar de vraag of de door Sharon
genoemde kleinkinderen ooit op deze planeet zullen rondwandelen.
Zoals we al talloze malen hebben geschreven, vindt er geen
opwarming van de aarde plaats en hebben we, afgezien van de geoengineering, te maken met normale cyclische weerpatronen die zich
hebben voorgedaan zolang de mensheid op aarde is en uiteraard ook
nog ver daarvoor.
De niet bestaande opwarming en cyclische klimaatverandering die zelfs interplanetair zijn, is gebruikt voor
de installatie van de wereldregering afgelopen september met de door
hen geplande sinistere agenda voor de mensheid: de 2030 Agenda
(voorheen Agenda 21).
Het uiteindelijke doel is heel eenvoudig zoals het ons al lang geleden
ook is verteld op de Georgia Guidestones: Een planeet voor de elite,
met daarop niet meer dan een half miljard slaven.
Obama, Sharon en al die andere brave slaven van Wall Street
hebben wel gelijk dat het een historisch moment is en wel om de
volgende reden.
Parijs is historisch omdat de wereld heeft ingestemd met de
regeringsplannen van de New World Order. De wereld heeft haar
akkoord gegeven voor de uitvoering van de grootste oplichting ooit in de geschiedenis van de mensheid.
Dan mag er een discussie zijn of deze afspraken nu wel of niet juridisch bindend zouden zijn, daar gaat het
niet om. Waar het wél om gaat is dat de hele wereld heeft erkend dat ze een gemeenschappelijke (niet
bestaande) vijand heeft. Dat zij dankzij die vijand geen andere keus hebben dan het lot van de wereld in
handen te leggen van de satanische elite van deze wereld.
We leven inderdaad in historische tijden.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10113:onze-planeet-kan-maarminder-dan-een-miljard-mensen-ondersteunen&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Globalisten en milieufanaten eens over vernietiging Westerse economieën
Klimaattop Parijs: Globalisten en milieufanaten eens over vernietiging Westerse economieën
Grootste geldverspilling in de geschiedenis: Westen moet biljoenen betalen en zichzelf economisch
vernietigen voor NUL effect
De zichtbare, kostbare, en even zinloze als onbetrouwbare en
landschapsverziekende pilaren die de economische zelfmoord
van het Westen aankondigen.
Greenpeace en de andere ultralinkse milieuclubs zijn blij, want
op de klimaattop in Parijs is gebeurd waar critici al voor
vreesden, namelijk afspraken die de wereldeconomie zullen
vernietigen en een einde zullen maken aan de huidige
welvaart, vooral in het Westen. Biljoenen euro’s van ons
belastinggeld gaan gebruikt worden voor maatregelen die aan
het einde van de rit geen enkel meetbaar effect op
‘klimaatverandering’ zullen hebben. De top in Parijs was dan ook één gigantisch bedrog en ging maar om
één ding: massa’s geld, en wereldwijde totalitaire macht over de gewone man.
De afspraken gaan uit van het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden ten
opzichte van vóór de industriële revolutie. Daarvoor moet de uitstoot van broeikasgassen halverwege deze
eeuw tot nul worden gereduceerd. ‘Dit betekent het einde van fossiele brandstoffen, want dit kan onmogelijk
worden bereikt zonder kolen, olie en gas in de grond te houden,’ juichte May Boeve, directeur van 350.org,
dat druk zet op financiële instellingen om daar niet langer in te investeren.
‘Alles stond op deze enorme banenmarkt al vast’
‘Al die termen zoals ‘de tijd raakt op’, ‘impasse’ en ‘op het laatste nippertje’ is allemaal toneelspel,’ schrijft de
bekende Britse klimaatrealist James Delingpole. ‘Alles stond al van tevoren vast, dus wat er ook uit deze
conferentie komt zal een vaag compromis zijn en er enkel toe leiden dat er volgend jaar weer zo’n
conferentie wordt gehouden, en dan weer, en weer...’
‘In werkelijkheid ging het op deze COP21 conferentie helemaal niet om het redden van de planeet, maar om
een enorme banenmarkt voor activisten, bijbeunende politici, bureaucraten, zwendelende topmanagers, en
mensen met elders waardeloze diploma’s in ‘duurzaamheid’, ‘conservatie-biologie’, ‘ecologie’, etc..’
Niet één serieus persoon gelooft meer in het klimaatsprookje
‘Sowieso gelooft niet één serieus persoon in de wereld meer in door mensen veroorzaakte
klimaatverandering. Dat hele gebouw is eindelijk in elkaar gestort (zie o.a. de getuigenverklaringen van John
Christy, Judith Curry, William Happer, senator Ted Cruz, Mark Steyn, om er slechts enkelen te noemen).’
‘Maar als je per sé van sprookjes wilt leven, dan zal je ook door die sprookjes sterven... Want als je zoals de
Amerikaanse minister John Kerry het verzinsel accepteert dat door mensen veroorzaakte CO2 uitstoot de
temperatuur op aarde catastrofaal doet oplopen, dan volgt daaruit dat de ontwikkelde wereld daar tot nu toe
grotendeels voor verantwoordelijk is. De landen in de opkomende wereld hebben dus volkomen gelijk dat ze
daar schadeloos voor gesteld willen worden.’
China en India laten Westen hun eigen economieën vernietigen
China en India hebben het akkoord weliswaar ondertekend, maar zeker van China ‘weten we dat ze je
vertellen wat je wilt horen, en dan toch gewoon doorgaan met hun industrialisering. Hetzelfde geldt voor
India, en wie geeft hen ongelijk? Als de Westerse landen ervoor kiezen hun economieën terug naar de
Middeleeuwen te bombarderen door de CO2 uitstoot te verminderen en de energieprijzen te verhogen, dan
is dat hun probleem. Het moet echter niet het probleem worden van de opkomende landen, wiens eerste
prioriteit het terecht is dat ze hun mensen een beter leven willen geven. En daar heb je goedkope energie
(van fossiele brandstoffen) voor nodig, geen dure, onbetrouwbare ‘duurzame’ energie die enkel bestaat
dankzij overheidssubsidies.’
Westen krijgt rekening van € 3,2 biljoen
En dus kan het Westen volgens de Timesnu al een rekening van € 3,2 biljoen (dus 3200 miljard euro!)
tegemoet zien die aan de opkomende landen moet worden betaald om de deal in Parijs na te komen en de
opwarming zogenaamd te verminderen. Dat was namelijk de eis van de opkomende landen, dat het Westen
de ‘volledige kosten’ van het terugdringen van de uitstoot gaan betalen.
‘Feitelijk hebben China en India de Westerse landen in de tang, want zij geloven –in tegenstelling tot het
Westen- niet in klimaatsprookjes en voelen zich daarom niet moreel verplicht om hun CO2-uitstoot te
reduceren om de wereld te redden, want ze weten dat dit de wereld níet zal redden... Daarom zullen China
en India geen betekenisvolle concessies doen.’
Grootste geldverspilling in de geschiedenis
‘En vergeet nooit dat deze hele show de grootste tijd- en geldverspilling in de geschiedenis is.’ Het vooraf
gesproken doel van Parijs was om de temperatuur met niet meer dan 2 graden Celsius boven pre-industriële
niveau te laten stijgen. ‘Om hetzelfde verschil te voelen loopt u gewoon van de top van de Eiffeltoren naar
beneden... Dat is de temperatuursverandering waar in Parijs de wereldeconomie aan wordt opgehangen.’
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Maar als alle grote landen zich werkelijk volledig houden aan de nu gemaakte CO2- en broeikasafspraken,
dan zullen ze de opwarming van de Aarde aan het einde van deze eeuw met ‘maar liefst’ 0,17 graden
hebben getemperd. En dat is dan nog in het meest optimistische scenario, dat ervan uit gaat dat landen
zoals China en India deze keer niet liegen over hun uitstoot of –net zoals ze tot nu toe steeds hebben
gedaan- gewoon onbeperkt doorgaan met het uitstoten van CO2. En dat gaat de wereldeconomie –maar
vooral de Westerse- jaarlijks minimaal € 1,37 biljoen kosten. En we hadden het financieel al zo breed, weet u
nog? Hopelijk heeft u uw gevoel voor sarcastische humor niet verloren, want dat zult u hard nodig hebben
als uw energierekening al over een paar jaar vele honderden euro’s hoger zal uitvallen om de niets
ontziende zelfvernietigingsdrang van milieufanaten en ‘onze’ politieke leiders te bevredigen.
Xander - (1) Infowars, (2) Yahoo News, (3) Breitbart
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Klimaattop-Parijs-Globalisten-en-milieufanaten-eens-oververnietiging-Westerse-economien

PRIKBORD NR. 480 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Berlijn en de ondergang van Europa
Toen de kliek rond Willy Brandt werd ontmaskerd, met spion Guillaume voorop, dachten vele Duitsers: dat
we het niet hebben gezien, is onbegrijpelijk.
Inmiddels heeft zich een Duitse keizerin meester gemaakt van de macht, die net als bepaalde Romeinse
voorgangers, een dubieuze achtergrond heeft en zich niet tijdig distantieerde van de Oost-Duitse methoden
van haar geheime diensten. Frau Merkel, haar adviseurs, bepaalde lichtgewichten in haar kabinet én de
minister van Buitenlandse Zaken zijn een offensief begonnen om het socialistische en groene gedachtegoed
aan heel Europa op te dringen. Brussel, Parijs, Londen en New York (VN) lijken daarbij te worden
overvleugeld door de activiteiten van haar minister van Buitenlandse Zaken. Voorts door haar absurde
vluchtelingenbeleid, de ‘afspraken’ – met of zonder instemming van de EU – met vele hoofdsteden buiten
Europa, in het bijzonder Ankara, de onnodige en miljardenverslindende energieprojecten, de opzettelijke
armoede en bureaucratie waar gepensioneerden en uitkeringontvangers (net als hier) onder lijden, en de
arrogantie waarmee ze kritiek neutraliseert. De gevolgen hiervan zullen niet alleen Duitsland treffen…
Buitengrenzen
De buitengrenzen van de EU zullen beter worden bewaakt door …. Frontex. Doch Frontex bewaakt
helemaal niets en registreert alleen, net zoals de Westeuropese landen. Het symbool van onze onmacht
kost wel veel geld, maar dat is normaal bij een Brusselse ‘oplossing’. Zelfs Verhofstadt begint te twijfelen
aan het Europese experiment dat vooral de welvaart in verkeerde handen heeft gebracht.
Extreem-rechts
Fatsoenlijke burgers die tegen de EU, tegen honderdduizenden gelukszoekers met voorrang, tegen
gezinshereniging waarbij broers, zussen etc. ook worden toegelaten, tegen gezichtsmaskers voor vrouwen
dan wel tegen sharia-rechtspraak zijn, heten inmiddels extreem-rechts. Niet dat zij socialisten die (te) veel
macht aan de staat toekennen, fascisten noemen, of islamaanhangers terroristen, maar dat weerhoudt
linkse media er niet van om iedereen die anti-links is, gelijk te schakelen met brandstichters en relschoppers.
Het wordt dan ook pikant als straks het salafisme resp. gewelddadig fundamentalisme en de
onverdraagzaamheid van moslims ten opzichte van de westerse samenleving, strafbaar worden. Niet alleen
in de wet, doch ook in de praktijk. Is dan de overheid eveneens extreem-rechts?
Milieu-uilen
De profeten van het milieu komen nu met interpretaties van het schimmige akkoord van Parijs, die er
helemaal niet in staan. Is dit wijsheid over wat ze er graag in wilden hebben, of alleen een goedkope poging
om hun achterban te sussen dan wel hun ‘afkoopsommen’ (pardon: subsidies) voor de komende jaren veilig
te stellen?
Waarschuwing
Hoeveel waarschuwingen heeft Europa nog nodig voordat eindelijk in de hoofdsteden doordringt dat
internationale organisaties er vooral op gericht zijn om de Westerse landen te laten opdraaien voor alles
water mis is in deze wereld. Daarmee kun je je eigen bestaan rechtvaardigen, inclusief deelname aan
zinloze conferenties over milieu, vluchtelingen, armoede, drinkwater, oorlog, terrorisme en klimaat. Maar niet
de islam of overbevolking of corruptie noemen als oorzaak van problemen, want dat hebben de paus, de VN
en Brussel ‘verboden’. Doch ook de werkelijke aantallen gelukszoekers worden verzwegen of
gemanipuleerd, zodat niet alleen Merkel iets heeft uit te leggen, maar ook Cameron. Intussen is Frankrijk zo
bang voor de democratie (lees: verlies van linkse macht), dat men bereid is die democratie om zeep te
helpen met een verkiezingstruc. Canada is nog niet zo ver, of heeft de waarschuwingen niet begrepen, en
kopieert de fouten van Merkel met een warm welkom voor gelukszoekers. Daarom deze overweging: wie
niet uit de VN en de EU wil stappen, heeft over 20 jaar iets uit te leggen aan zijn (klein)kinderen. U bent dus
gewaarschuwd.
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Finnen woedend – ‘Vluchtelingen’ bespotten graven op christelijke begraafplaats
Posted on december 14, 2015
Een videofilm van een groep vluchtelingen wat
rondzwalkt op een begraafplaats in een stad in Finland,
terwijl ze zowel het christendom als de daar begraven
Finnen schofferen, heeft in Finland tot veel kritiek en
heftige emoties geleid. De man die in de video te zien is,
en in een asielcentrum in de stad woont, heeft later zijn
excuses aangeboden.
Een videoclip geupload op Facebook laat zien hoe islamitische vluchtelingen lol trappen op een christelijke
begraafplaats in de stad Kangasala in Finland. Onder andere reciteert de man verzen uit de koran, doet net
alsof die verdrietig is over de doden die op de begraafplaats zijn begraven, en slaat spottend een kruisteken
met zijn hand terwijl zijn kompanen schaterlachend de islamitische komedie op hun mobieltjes vastleggen.
Een van de grafkomedianten heeft zijn video-opname geupload op zijn Facebookaccount om de islamitische
lol met zijn geloofsbroeders in de rest van Finland te delen, waarna het al snel viraal ging op het sociale
netwerk, en ook onder ogen kwam van de autochtone native in Finland. Die er duidelijk niet om kon lachen.
Ze reageren met afschuw op de disrespect en grafschending van de islamitische ‘vluchtelingen’.
De Facebook videobijlage wordt door veel mensen becommentarieerd, waarvan velen de islamitische
grafschenner in het videofilmpje dood wensen.
Het islamitische vluchtelingencircus wat met zijn komedianten over de graven in Kangasalan paradeert heeft
zijn oorsprong uit Irak wat uiteindelijk een christelijk onderkomen in Finland heeft gevonden, op weg uit zijn
islamitische misère van een woestijnland in het luilekkerland Finland op een asielsprookjespark ergens in
een gat van het land van duizend meren. Maar gelukkig weet de bedrijfsleidster van het asielcentrum, Katja
Ala-Kapeen, wat onder toezicht staat van het Rode Kruis, ons mede te delen dat het allemaal reuze meevalt,
de totemdanser heeft ontzettende islamitische spijt van zijn onemanshow op de christelijke begraafplaats.
– Dat was een dom foutje. De man betreurt zijn excentrieke islamgedrag, hij wou echt niemand beledigen,
verklaart zweefmutsje Katja in het plaatselijke sufferdje Kangasalan Sanomat.
Het asielcentrum Kangasala heeft al eerder in de Finse schijnwerpers gestaan. Tijdens een hongerstaking
wegens het slechte vreten. De islamitische beloofde toekomst eiste islamitische gerechten.
https://youtu.be/VlOH9dYh9-I - Bron:
http://nyheteridag.se/finlandare-rasar-mot-flyktingar-som-hanar-doda-och-den-kristna-tron-pa-kyrkogard/

Professor: “Ouders Sandy Hook-slachtoffers hebben schietpartij in scène gezet om geld”
in: Het Complot Robin de Boer 15 december 2015 19:00
Op maandag werd de schietpartij op de basisschool Sandy Hook
in de Amerikaanse plaats Newtown herdacht. Een professor uit
Florida haalde op Facebook uit naar de ‘vermeende’ ouders van
één van de kinderen die drie jaar geleden zou zijn omgekomen
bij het incident. Dr. James Tracy, een professor aan de Florida
Atlantic University, noemde de ouders ‘samenzweerders’ die ‘flink hebben geprofiteerd van de nepdood van
hun zoon’. Tracy schreef dat de ouders, Lenny en Veronique Pozner, er financieel goed vanaf zijn gekomen.
Volgens hem hebben ze er meer dan een miljoen dollar aan overgehouden. “Hun zoon Noah is een hele
speciale jongen aangezien hij twee keer is overleden – eerst tijdens de schietpartij op de Sandy Hook
Elementary School in Newtown, Connecticut op 14 december 2012; en vervolgens nog een keer vele
duizenden kilometers verderop op de Peshawar Army School in Pakistan op 16 december 2014.”
“Het enige bewijs dat Noah tijdens de schietpartij op Sandy Hook is gestorven, is een overlijdensakte die
naar de schrijver van het boek Nobody Died at Sandy Hook [professor Jim Fetzer] is gestuurd en die blijkt te
zijn vervalst,” ging hij verder. “Als Noah echt was overleden zou er geen reden zijn geweest om de akte te
vervalsen.”
“De Pozners zijn net zo nep als de oefening zelf en profiteren rijkelijk van de nepdood van hun zoon,” aldus
Tracy, die boeken heeft geschreven over onder meer oorlogspropaganda en de Griekse schuldencrisis.
Tracy, die meent dat de schietpartij in scène is gezet om het wapenbezit in Amerika aan banden te leggen,
heeft de ouders om bewijs gevraagd dat Noah echt heeft geleefd, dat zij de ouders van het jongetje waren
en dat ze de rechtmatige eigenaar zijn van zijn foto. Hij heeft nog geen antwoord ontvangen.
Lenny en Veronique vertelden aan de Sun Sentinel dat hun kleine jongen nog iedere dag wordt gemist en
dat hun verdriet alleen maar groter wordt door mensen zoals Tracy die ontkennen dat de schietpartij ooit
heeft plaatsgevonden. De ouders willen dat de professor wordt ontslagen.
[News.com.au]
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Krijgt Ma Rothschild toch weer gelijk?
De Centrale Bank van Amerika, de Federal Reserve (FED), staat op
het punt dezelfde kapitale fout te maken als in de jaren dertig
waardoor Amerika de Tweede Wereldoorlog in werd gesleurd.
Is het een fout of een bewuste keuze? Want zoals Ma Rothschild
ooit zei, “Er komt alleen oorlog als mijn zoons dat willen”.
We hebben al vaker geschreven dat de huidige tijd waarin wij leven
sterke overeenkomsten vertoont met het einde van de jaren dertig,
net voordat de Tweede Wereldoorlog losbarstte.
Ook toen hadden we een periode waar na de ineenstorting van de financiële markten in 1929 het met de
economie ogenschijnlijk weer een beetje de goede kant op ging.
Net zoals men ons nu ervan probeert te overtuigen dat na de financiële crisis in 2008 het eindelijk weer de
goede kant op gaat.
En ook net zoals de Centrale Bank van Amerika, de Federal Reserve, in 1936 een kapitale blunder maakte
(of een bewuste zet), zo staan ze op het punt om nu weer precies hetzelfde te doen.
Ook toen, net als nu, waren de aandelen alweer aardig bezig om terug te klimmen naar hun oude niveau
ondanks dat de echte economie maar niet op gang wilde komen.
Ook toen, net als nu, stond de Federal Reserve in Amerika een beetje met de rug tegen de muur omdat ze
gedwongen waren de rente laag te houden waardoor de zo gewenste inflatie maar niet op gang kwam.
Omdat het in 1936 volgens de FED eindelijk wat beter ging met de economie werd toen dan ook het besluit
genomen om de rente toch te gaan verhogen. Net zoals ze dat deze maand voor het eerst in jaren weer van
plan zijn omdat nu volgens de FED de economie weer voldoende aantrekt om dit aan te kunnen.
Als er echter nu gebeurt wat er toen gebeurde dan staan we daarmee op de drempel van een mega
financiële crisis. Het resultaat van de door de FED stapsgewijze doorgevoerde renteverhoging was dat er in
1937 een nieuw zware recessie volgde en de Dow Jones met 49 procent kelderde.
Dit is hoe de situatie er toen uitzag:
Zoals in bovenstaande grafiek te zien, klommen de aandelen
pas weer naar hun oorspronkelijke niveau na de Tweede
Wereldoorlog.
Waarmee we dan moeten constateren dat er een (wereld)
oorlog voor nodig is om het gebroken systeem weer op gang
te krijgen. Dit dankzij een door de Centrale Banken gevoerd
"interventiebeleid” de afgelopen zeven jaren waardoor alleen
de rijken nog rijker zijn geworden.
Dit keer zijn het ook niet de aluhoedjes die tot die conclusie
komen, maar de Bank of America die er in eenanalyse op
wijst dat de volgende geplande stap van de FED wel eens het
tegenover gestelde resultaat van succes zou kunnen creëren en
dat er uiteindelijk een zelfde soort schokkende gebeurtenis voor
nodig zou kunnen zijn (wereldoorlog) als die die de vorige keer
het Amerikaanse systeem “redde” uit de Grote Depressie.
Gevoelsmatig zullen veel mensen tot dezelfde conclusie zijn
gekomen. Die hebben geen analist van een grote bank nodig
om hen te vertellen dat wij als wereld linea recta afstevenen op
een hernieuwde militaire confrontatie tussen grootmachten.
Aangezien de wereldwijde schuldenbubbel op dit moment zo
ongeveer 200 biljoen Dollar bedraagt ( 200.000.000.000.000
Dollar) en deze zichzelf niet zal opheffen door inflatie, zijn er
andere maatregelen nodig.
Dat zal onder andere een verklaring zijn voor het feit dat we bij
de proxyoorlog in Syrië op dit moment al Amerika, Engeland,
Frankrijk, Saoedi Arabië, Turkije, Rusland, Iran en binnenkort
China tegenkomen in de lucht en/of op de grond.
En waar het de Centrale Bankiers met hun “interventiebeleid”
niet is gelukt om de schuldenbubbel te laten verdwijnen via
inflatie, zal enkele miljoenen tonnen TNT of erger daar
hoogstwaarschijnlijk wel voor zorgen.
Dat doet toch weer denken aan de woorden van Ma Rothschild:
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10110:krijgt-ma-rothschild-toch-weergelijk&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Hoe Edmond de Rothschild 183 landen liet betalen zodat hij 30 procent van de aarde in handen kreeg
Robin de Boer 24 juni 2015
Edmond de Rothschild stelde tijdens het vierde Wereld
Wildernis Congres in 1987 dat CO2 de veroorzaker was
van global warming en dat er moest worden geïnvesteerd
in de bestrijding ervan.
Daartoe richtte hij de World Conservation Bank op, die in
1991 werd omgevormd tot de Global Environment Facility
(GEF). Deze organisatie leent geld aan de armste landen en richt zich vooral op wildernissen die rijk zijn aan
mineralen. Als een land niet in staat is de lening terug te betalen moet het een deel van zijn grondgebied
afstaan aan de Rothschild-banken (GEF, IMF, Wereldbank). Dertig procent van het aardoppervlak bestaat
uit zulke ‘wildernissen’ die als onderpand kunnen worden gebruikt.
De GEF beheert met hulp van de Wereldbank het geld dat tijdens de VN-top in Kopenhagen is beloofd aan
ontwikkelingslanden. Daarnaast koopt Rothschild samen met China en Saoedi-Arabië grote stukken
landbouwgrond op in ontwikkelingslanden. De oogsten worden naar het thuisland getransporteerd, waardoor
de lokale bevolking over nog minder voedsel beschikt en de voedselprijzen nog sneller stijgen. Hierdoor
worden mensen gedwongen te vluchten van Afrika naar Europa.
Edmond de Rothschild
Tijdens het vierde Wereld Wildernis Congres werd Edmond de Rothschild
geïntroduceerd door zijn Canadese vriend Maurice Strong, die jarenlang voorzitter was
van het World Economic Forum en adviseur was voor de top van de VN en de
Wereldbank. Rothschild stelde dat de uitstoot van CO2 de veroorzaker was van global
warming. CO2 moest worden opgevangen bij de polen en gedumpt in de Sahara. “Hier
is geld voor nodig!” zei Rothschild. Hoe wist hij hier een fortuin mee te verdienen?
Bedreigd
In zijn boek ‘The History of the Money Changers’ legt Andrew Hitchcock uit dat de
World Conservation Bank leningen verstrekte aan (voormalige) derdewereldlanden
met stukken grond als onderpand. Zo leende de bank geld aan Brazilië met het
Amazonebekken als onderpand. Als het land de lening niet kon terugbetalen, werd de wildernis eigendom
van de World Conservation Bank.
Dit soort landen worden langzaam maar zeker overgenomen door het Internationaal Monetair Fonds (IMF)
omdat ze de rente op den duur niet meer kunnen betalen en steeds meer moeten lenen. Het IMF besluit
welke landen meer mogen lenen en welke landen zullen verhongeren. Hitchcock beschrijft hoe Argentinië,
Tanzania en Bolivia in 2000 werden overgenomen door het IMF, dat nauw verweven is met de Bank for
International Settlements (BIS) en de Wereldbank.
George Washington Hunt, die contacten onderhield met de Rothschilds, zei: “Rothschild wil grote delen van
de wereld overnemen met de World Conservation Bank, die de enige bank ter wereld moet worden.” Hunt
werd naar eigen zeggen bedreigd door David Rockefeller, die ook deelnam aan het vierde Wereld Wildernis
Congres.
En hoe werd het World Conservation-programma gefinancierd? Met het geld dat door de VN-lidstaten in de
Global Environment Facility werd gestopt, aldus Hunt. Ons geld dus. Deze organisatie ‘verbindt 183 landen,
internationale instituties, NGO’s en de private sector om wereldwijde milieukwesties aan te pakken’.
Hoe gaat het in zijn werk? Een voorbeeldje. De Britse Daily Telegraph schreef erover in 2010: “NM
Rothschild zal tientallen miljoenen verdienen door de nauwe relatie tussen de familie Rothschild en de
Russische miljardair Oleg Deripaska verder te versterken. Deripaska (een goede vriend van Nathan
Rothschild) kreeg in 2006 een lening van 150 miljoen dollar van de Wereldbank en de GEF voor zijn Basic
Element-vehikel. Deripaska is één van de 16 industriëlen die destijds de aanbevelingen voor het
klimaatbeleid opstelde voor de G8-leiders.
Voedselcrisis en landjepik
George Soros, een vriend van de Rothschilds, werd de belangrijkste aandeelhouder van Adecoagro, een
groot landbouwbedrijf in Zuid-Amerika. De Amerikaanse zakenman Jim Rogers zei daarover: “Ik ben ervan
overtuigd dat je nu het beste kunt investeren in landbouwgrond. Lord Jacob Rothschild denkt dat het nu een
goed idee is om te investeren in landbouw.”
Rothschild investeerde 36 miljoen dollar in de Braziliaanse landbouwreus Agrifirma. Lord Rothschild kocht
40.000 hectare grond in Brazilië. Sinds 2006 is onderhandeld over 15 tot 20 miljoen hectare grond (een
gebied ter grootte van Uruguay). Naast Rothschild werden onder meer China, Daewoo, Zuid-Korea en
Saoedi-Arabië genoemd als potentiële kopers.
In de afgelopen jaren hebben hedgefonds-goeroes als George Soros, investeringsmaatschappijen als Black
Rock en pensioenfondsen als TIAA-CREF geld gepompt in landbouwgrond in onder meer Oekraïne en
Brazilië.
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Beginnen de puzzelstukjes op hun plek te vallen? Rothschild zei tijdens het vierde Wereld Wildernis Congres
dat CO2 de veroorzaker was van global warming. Er moest geld worden geïnvesteerd. In 1992 zorgde zijn
vriend Maurice Strong ervoor dat CO2 op de agenda van de VN kwam te staan. Vandaag de dag is
Rothschild de grootste handelaar in CO2. Rothschild kan via de GEF leningen verstrekken aan de armste
landen op aarde, die vervolgens worden gebruikt voor voedselspeculatie en mijnbouw.
© Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/hoe-edmond-de-rothschild-183-landen-liet-betalen-zodat-hij-30-procent-van-deaarde-in-handen-kreeg/

Noorse overheid haalt kinderen bij ouders weg om christelijke opvoeding
Noorse overheid haalt kinderen bij ouders weg om christelijke opvoeding
Teken deze internationale petitie om te zorgen dat het gezin
Bodnariu weer bij elkaar komt!
De Noorse kinderbescherming (Barnevernet) heeft vijf
kinderen bij hun ouders weggehaald omdat ze
‘geïndoctrineerd’ zouden worden met het christelijke geloof. De
actie heeft internationaal onder christenen grote
verontwaardiging losgemaakt, ook al omdat er volgens de
officiële documenten geen sprake is van fysieke
mishandelingen. Voor veel gelovigen is dit –in het licht van het
feit dat de grenzen van Europa nog altijd volledig openstaan
voor miljoenen volgelingen van de anti-christelijke islamitische
religie- het zoveelste bewijs dat je als christen inmiddels ook in Europa niet langer veilig bent.
Half november raakten Ruth en haar Roemeense man Marius Bodnariu plotseling hun vijf kinderen kwijt toen
de kinderbescherming hun twee dochters vanuit school ontvoerde naar een geheime locatie. Andere officials
belden zonder de juiste documenten bij het huis van het gezin aan, namen twee zonen mee en arresteerden
Ruth, die haar babyzoontje Ezechiël meenam naar het politiebureau. Marius werd op zijn werk gearresteerd.
‘Gevaarlijke’ moeder ‘indoctrineert’ haar kinderen met christendom
Na enkele uren te zijn verhoord werden de ouders en hun jongste telg vrijgelaten, maar zonder hun andere
kinderen. De volgende dag werd echter ook de baby afgepakt, volgens een official omdat zijn moeder
‘gevaarlijk’ zou zijn. De ouders kregen hun andere kinderen niet meer te zien, omdat die in pleeggezinnen
waren geplaatst ‘en hun ouders toch niet misten’.
De advocaat van de familie Bodnariu kreeg een officieel document in handen waarop stond dat de kinderen
van hun ouders waren afgepakt omdat zij ‘radicale christenen zijn die hun kinderen indoctrineren’. Volgens
de advocaat had de kinderbescherming sowieso wettelijk niet het recht om de baby, die nog borstvoeding
kreeg, van zijn moeder te scheiden.
Geen bewijs voor mishandelingen
De directeur van de basisschool zou alles in gang hebben gezet omdat hij signalen had opgevangen dat de
dochters af en toe een letterlijke draai om hun oren of ‘corrigerende tik’ kregen – iets dat net als in Nederland
al lang verboden is. Daarnaast lieten de kinderen blijken dat ze werden opgevoed met de overtuiging dat
‘God zonde bestraft’. Overigens gaf de directeur toe dat ze niet het idee had dat de kinderen werden
mishandeld.
Volgens Marius’ broer Daniël is daar dan ook geen enkel bewijs voor, iets dat door de wettelijke documenten
wordt bevestigd. De kinderen zouden hebben gezegd weliswaar bang te zijn om te worden gestraft, maar
niet bang te zijn voor hun ouders. ‘Wie is hier schuldig aan? De wet, omdat sommige mensen hierdoor naar
believen kunnen ingrijpen in een gezin, of sommige sociale werkers, die in de naam van het welzijn van een
kind een gezin, en daarmee ook het kind, vernietigen?’
Het echtpaar mag inmiddels twee keer per week baby Ezechiël bezoeken, terwijl de moeder haar twee
zonen één keer per week mag zien. Contact met de dochters is echter verboden. Een internationale petitie
om het gezin weer bij elkaar te krijgen heeft inmiddels ruim 34.000 handtekeningen en zo’n 11.000
commentaren gekregen. Er is ook een Facebook pagina geopend om het gezin te steunen. Op 8 januari
2016 vindt er in de VS een protestdemonstratie plaats bij de Noorse ambassade in Washington DC. (1)
Islam krijgt wel ruim baan in Europa
De maatregelen tegen het christelijke gezin zijn extra schrijnend als bedacht wordt dat Europa miljoenen
volgelingen van de anti-christelijke, anti-vrouwen en anti-alle-ongelovigen religie islam binnenlaat, en er alles
aan doet om ervoor te zorgen dat zij hun discriminerende en haatzaaiende religie zonder enige beperkingen
kunnen blijven uitoefenen, ook als dit ten koste gaat van de vrijheid en veiligheid van de autochtone
bevolking.
Xander - (1) Christian Post
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Noorse-overheid-haalt-kinderen-bij-ouders-weg-om-christelijke-opvoeding
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Nederland: Paradijs voor belastingontwijkers
Nederland is één van de landen met de meeste
brievenbusfirma's en draagt daardoor bij aan
grootschalige belastingontwijking. Maar hoe gaat dit nu
precies in z'n werk?
Brievenbusfirma's of Special Purpose Entities zijn
vestigingen van bedrijven die alleen op papier bestaan en worden gecontroleerd door bedrijven in andere
landen. Deze firma's worden hoofdzakelijk gebruikt om belasting te ontwijken. Hoe werkt dit?
Een bedrijf heeft een aantal vestigingen in de wereld. Hier wordt goed geld mee verdiend, maar daardoor
moet ook veel belasting betaald worden en daar hebben grote bedrijven natuurlijk geen zin in. Dus wat doen
ze, ze zetten een brievenbusfirma op in een land met enorme belastingvoordelen, zoals Nederland en
Luxemburg. Deze firma's krijgen van het moederbedrijf de intellectuele eigendommen van de producten of
diensten. Vervolgens wordt de winst uit de andere landen als royalty's naar deze brievenbusfirma's
overgemaakt.
Door de belastingvoordelen in het land waar deze gevestigd zijn, hoeft hier amper belasting over betaald te
worden. Vervolgens wordt al het geld dat de brievenbusfirma's zo binnenkrijgen, meteen doorgesluisd als
'investeringen' naar het moederbedrijf of naar belastingparadijzen als Bermuda. Natuurlijk is hier in de verste
verte geen sprake van echte royalty's en investeringen, maar van gehaaide trucjes om de belasting te
ontwijken.
Jaarlijks loopt de Europese Unie minstens 150 miljard euro mis aan belastinginkomsten en dat bedrag ligt
waarschijnlijk nog hoger. En terwijl enorme bedrijven op deze manier weigeren hun deel van hun inkomsten
af te dragen, wordt de rekening betaald door de kleinere bedrijven en burgers die wel netjes hun belasting
betalen. De vraag is dan ook waarom dit soort constructies nog steeds (mogen) bestaan?
Uiteraard komt dit natuurlijk door de hoeveelheden geld die gepaard gaan met grote firma's. Veel geld
betekent veel invloed en macht en aangezien regeringen -zeker de onze - daar zeer gevoelig voor zijn, blijft
dit bestaan, sterker nog: steeds meer landen willen belastingvoordelen voor brievenbusfirma's creëren om
zo grote bedrijven aan zich te binden. Dat daarbij bijgedragen wordt aan een steeds oneerlijkere wereld, kan
de overheden kennelijk niet boeien. De deals die gesloten worden met deze oneerlijke bedrijven gebeuren
achter gesloten deuren en als politici erom gevraagd worden, weten ze 'ineens de details niet meer'.
Op deze website van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen kun je een overzicht krijgen
van de cijfers die gemoeid zijn met deze schandalige praktijken. Via deze link kun je een petitie tekenen voor
een oproep voor een eerlijkere belastingstelsel die deze brievenbusfirma's tegengaat.
Bron: SOMO
https://yoo.rs/yurivk/blog/nederland-paradijs-voor-belastingontwijkers-1450183901.html

Noodlijdende oliesjeiks gooien laatste troef op tafel
14/12/2015 - Xavier Everaert
Het water staat de Saoedi’s aan de lippen. Nu de olieprijs verder
wegzakt lijkt het totale bankroet dichterbij dan ooit. Het land waar
iedere burger aan het subisidie-infuus van de oliemiljarden hangt,
staat op instorten.
Saoedi-Arabië heeft niets anders dan olie. De burgers krijgen
riante uitkeringen, betaald met olie-dollars, en hebben geen
specifieke skills. Het is een parasitair volk dat niks anders dan
vrouwen stenigen en apostaten onthoofden om handen heeft.
Zonder olie-inkomsten wordt het land gecatapulteerd naar het stenen tijdperk.
Bovendien zit het er bovenhands op bij OPEC. Andere landen van het olie-kartel bloeden hevig omwille van
de record-output. Venezuela, Irak en Nigeria zijn zo goed als failliet. Iran mist zo haar rentree op de
wereldmarkt compleet.
Saoedi-Arabië wil van geen wijken weten, want is doodsbenauwd om haar grote geldkoe, Europa, prijs te
geven aan de Russen.
Europa kreeg onlangs nog verbeterde prijzen, waarmee landen als Polen voor het eerst in de geschiedenis
Arabische olie importeerden. Een streep door de rekening voor de Russen, maar een onhoudbaar model
voor de Saoedi’s bij aanhoudende neerwaartse druk op de olieprijzen.
Zulke margin squeezes blijken enkel effect te hebben op korte termijn. De Russen, die een iets meer
gediversifieerde economie hebben, moeten gewoon geduldig wachten tot de Saoedi’s zichzelf uit de markt
prijzen.
In roebel zijn de olieprijzen niet zo sterk gezakt als in pakweg dollar. Lage prijzen zijn dus voor de Russen
minder pijnlijk dan voor OPEC, de Saoedi’s in het bijzonder.
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De druk op koning Salman neemt gestaag toe. Liberale hervormingen, zoals het vrouwenstemrecht, moeten
dienen als leverage om deals met Westerse mogendheden te verzilveren.
De Saoedi’s komen immers gezien de link met IS en Al Qaeda immers steeds geïsoleerder te staan op vlak
van internationale ontwikkeling. Vriendjes maken en houden in het Westen is dus nu prioriteit nummer 1,
aangezien manipulaties van de olieprijzen definitief tot het verleden behoren.
Kortom: Saoedi-Arabië wordt hoe langer hoe meer een foute vriend. Een land dat maar één product
exporteert en voor de rest aangewezen is op Westerse dhimmitude, heeft in tijden van islamscepticisme en
lage olieprijzen te vrezen voor haar voortbestaan.
Bron: Sputnik - http://beurs.com/2015/12/14/noodlijdende-oliesjeiks-gooien-laatste-troef-op-tafel/81254

Begin van de crash: Geen kopers meer voor rommelobligaties!
14/12/2015 - Jonas Vets
De jarenlange nulrente van de centrale banken eist eindelijk zijn
eerste slachtoffers. Slachtoffers die ons hele financiële systeem
opnieuw in een existentiele crisis kunnen storten.
De hyperlage rentes hebben bedrijven massa’s geld doen ophalen
door obligaties uit te geven. Zelfs bedrijven met een hoog risico op
een faillissement konden al het geld krijgen dat ze wilden.
De zogenaamde rommelobligaties die op deze manier werden gecreëerd waren erg geliefd bij beleggers.
Aangezien een spaarrekening niets meer opbrengt stortten steeds meer mensen zich op fonden die in deze
rommel beleggen.
Het zijn deze fondsen die nu een voor een de deur dicht doen.
Vorige vrijdag meldde het beleggingsfonds ‘Third Avenue’ bekend dat beleggers hun geld niet meer konden
afhalen. Dit nieuws veroorzaakte een kleine aardbeving in de obligatiemarkten.
Investeerders hadden de voorbije maanden massaal hun geld afgehaald. Dat leverde een probleem op
omdat het fonds zijn rommel waar het in geinvesteerd had niet snel genoeg kon verkopen.
Men had een liquiditeitsprobleem in mooie woorden. Of sprak over het feit dat er geen marktprijs was voor
hun beleggingen. In gewoon Nederlands betekent dat dat er geen kopers zijn voor deze obligaties!
Beeld u in dat u een obligatie wil verkopen en dagen moet wachten tot er een koper opdaagt. Als er eindelijk
een koper is, wil die maar 50 cent betalen voor elke dollar aan nominale waarde.
In het Third Avenue fonds zit nu 788 miljoen dollar vast. Geld dat men hoopt over de komende maanden
hoopt te bekomen met de verkoop van de resterende obligaties.
Dat was voordien al geen gemakkelijke klus, nu wordt het enkel erger. Want het wantrouwen is serieus
gestegen onder beleggers. Andere fondsen komen ook in de problemen.
Stone Lion Capital moest ook reeds een fonds bevriezen omdat beleggers hun investering terugvroegen. En
vandaag was het prijs bij Lucidus Capital Partners.
Het fonds liquideerde zijn volledige obligatieportfolio en ontsloeg al zijn werknemers. Het lijkt wel of elke dag
een ander obligatiefonds de boeken toe doet!
Het is een dominospel en de eerste stenen zijn al omgevallen. Voor je het weet zijn er miljarden in rook
opgegaan en worden andere markten besmet.
Carl Icahn heeft er alvast geen goed oog in. Hij denkt dat de problemen bij Third Avenue slechts het topje
van de ijsberg zijn. Volgens hem is dit het begin van een meltdown in Amerikaanse rommelobligatiemarkt.
Begint net zoals in 2008 de volgende crisis met bedenkelijke kredieten? Toen startte alles met dubieuze
hypotheekleningen, nu kan hetzelfde gebeuren met de rommelobligaties…
Bronnen: FT, ZH
http://beurs.com/2015/12/14/begin-van-de-crash-geen-kopers-meer-voor-rommelobligaties/81416
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De voorspellingen van Wall Street
Regelmatig doen profeten en helderzienden een gooi naar wat er
komen gaat en meestal zijn het niet al te mooie dingen die ze
voorspellen voor onze nabije toekomst.
Hoe zit het eigenlijk met de “experts” op Wall Street? Wat
verwachten zij voor het komende jaar en hoe accuraat zijn die
voorspellingen?
Dow Jones is een indicator voor de stand van zaken op de
Amerikaanse aandelenmarkt. Een andere index die iets minder
bekend is bij het grote publiek, maar door alle economische experts wordt gehanteerd, is de S&P 500:
De S&P 500 (kortweg "de S&P") is een aandelenindex van de Verenigde Staten die een zeer betrouwbaar
beeld geeft van de ontwikkelingen op de Amerikaanse aandelenmarkt. De 500 grootste Amerikaanse
bedrijven gemeten naar hun marktkapitalisatie zijn opgenomen in deze index, die samengesteld wordt door
de kredietbeoordelaar Standard & Poor's. De S&P 500 aandelenindex wordt door beleggers veel gebruikt,
meer nog dan de Dow Jones Industrial Average index die bij het brede publiek bekender is.
De grote banken en investeringsbedrijven die met vele miljarden Dollars en/of Euro’s spelen van hun klanten
maken gebruik van experts die een gedegen financiële en/of economische opleiding hebben en die in staat
zijn om signalen in de markt te lezen en ons kunnen vertellen hoe het nu verder zal gaan.
Wat voorspelden deze experts voor het jaar 2015 dat nu bijna afgelopen is?
Hieronder zie je een lijst van deze experts zoals die vorig jaar werd gepubliceerd door het bekende
financiëletijdschrift Barron’s en de gemiddelde voorspelling van deze experts was dat de S & P dit jaar zal
sluiten op 2209. Het is een selectie van de “beste experts” van Wall Street.
Met nog enkele dagen te gaan dit jaar is de S & P Index niet gestegen naar het verwachte gemiddelde van
2209. Integendeel, hij staat op dit moment op 2012, een verlies van ongeveer twee procent voor dit jaar.
Kortom, de Wall Street experts zaten er volkomen naast voor dit jaar, of er zou in de laatste dagen voor de
jaarwisseling nog een enorme opwaartse spurt moeten plaatsvinden, wat niet erg waarschijnlijk is.
Deze experts geven toe dat ze er dit jaar naast zaten, maar zijn unaniem van mening dat 2016 een top jaar
zal worden en voorspellen dit keer een zelfs nog hoger eindresultaat voor de S & P, namelijk een gemiddeld
eindresultaat van 2220.
De bovenstaande voorspelling zijn ook die die door de mainstream media zullen worden gepubliceerd en
worden gebruikt om de massa ervan te overtuigen dat er helemaal niets aan de hand is en dat volgend jaar
een absoluut topjaar gaat worden.
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Ongeacht hoeveel kanaries er dood neervallen in de
kolenmijn, niemand in Wall Street ziet het klaarblijkelijk.
Zo krijgen we in 2016 misschien wel hetzelfde scenario
als in 2008. Want ook eind 2007 kwamen de Wall Street
Experts met de voorspellingen voor 2008.
En net zoals nu voorzagen ze voor het nieuwe jaar een
aanzienlijke stijging naar een gemiddelde stand van 1650
tot 1700 voor de S & P Index.
De werkelijke waarde op 31 december 2008 van de S &
P Index was 903.
Opvallend is ook dat alle experts het min of meer met
elkaar eens zijn. Of zou dat meer een geval zijn dat
wanneer er eentje een afwijkende mening op na houdt,
deze door zijn of haar collega’s wordt beschouwd als een
idioot?
Wanneer we later toch fout blijken te zitten dan zijn we
collectief fout en dat maakt het toch minder erg. Dan
kunnen we namelijk weer precies hetzelfde zeggen als in
2008: “Niemand heeft dit aan zien komen”.

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10118:de-voorspellingen-van-wallstreet&catid=15:financieel&Itemid=28
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Staande ovatie CDU voor door Merkel aangekondigde ondergang van Europa
Umvolkung: Dagelijks inmiddels 10.000 migranten in Duitsland toegelaten – Gezaghebbend IFO instituut:
Merkels beleid is catastrofaal voor Duitsland; ‘Wir schaffen das nicht!’
Miljoenen voornamelijk kansloze moslims binnenhalen
maakt Duitsland en Europa ‘sterker’, aldus Merkel, die
tevens beweerde dat wij haar daar in 2025 dankbaar voor
zullen zijn.
De 10 minuten durende staande ovatie die
bondskanselier Angela Merkel gisteren kreeg van haar
partijgenoten deden op bijna huiveringwekkende wijze
terugdenken aan de legendarische vraag van Nazipropaganda minister Joseph Goebbels: ‘Wilt u de totale
oorlog?’ Ook toen volgde massale, geestdriftige
instemming van het voorgeselecteerde publiek. Gisteren in Karlsruhe kwam Merkels toespraak neer op de
vraag: ‘Wilt u de totale overspoeling van Duitsland met ‘vluchtelingen’?’ De jubelende reactie die daarop
volgde kondigt maar één ding aan: de totale ondergang van Duitsland en Europa. (1)
In Duitsland zijn de christendemocraten wat gedachtengoed en standpunten betreft inmiddels nauwelijks
meer te onderscheiden van de extremistische Grüne en Linke. In ons eigen land gaat het CDA overigens
eveneens hard de kant van GroenLinks op, maar dit terzijde.
Duitsland ‘sterker’ door dagelijks 10.000 nieuwe migranten
Bondskanselier Merkel verkondigde gisteren dat Duitsland alleen sterk zal kunnen blijven als het zijn
grenzen volledig openhoudt. En niet alleen die van Duitsland, maar van heel Europa. Iedereen moet hier
zonder enige belemmering kunnen blijven komen, ongeacht hun aantallen en ongeacht hun religieuze
ideologie. De enorme bezwaren van veel van haar eigen ministers en politici uit het hele land wimpelde ze
bijna achteloos weg. Wel beloofde ze dat ze de snelheid waarmee migranten Duitsland binnenkomen –
inmiddels 10.000 per dag- zal verminderen. Van een ‘obergrenze’ wil ze echter niets weten.
‘We zullen allemaal armer worden’
Hans-Werner Sinn, professor en leider van het gezaghebbende economische Ifo-instituut, kreeg van een
publiek van ruim 1000 mensen eveneens massaal applaus, maar voor exact het tegendeel van wat Merkel
haar partijgenoten wijsmaakte. De 67 jarige Sinn wees in zijn afscheidstoespraak op het totaal mislukken
van de communistische planeconomie in de voormalige Sovjet Unie en het Oostblok, een gedoemd
socialistisch systeem dat de EU op Europese schaal probeert te kopiëren.
Sinn fungeerde zeker de afgelopen jaren als ‘onheilsprofeet’; onlangs schreef hij nog een artikel met de kop
‘Vluchtelingencrisis, Euro-Ramp, Pensioenrisico – We zullen allemaal armer worden!’. De explosie van de
Europese staatsschulden, ook in Duitsland (en Nederland), om de Zuid Europese probleemlanden in de euro
te houden, en het gesjoemel met de officiële cijfers om deze landen überhaupt bij de euro te halen, kwamen
nog eens pijnlijk voor het voetlicht.
‘Wir schaffen es nicht!’
De door vrienden gevierde en door vijanden verguisde topeconoom voorspelde een duistere toekomst voor
Duitsland en Europa. Pensioenen zullen onbetaalbaar worden, de eurocrisis is een gigantisch risico voor
Duitsland (en ook Nederland), de miljoenen ‘vluchtelingen’ bestaan hoofdzakelijk uit ‘functionele analfabeten’
en zullen de samenleving jaarlijks tientallen miljarden euro’s gaan kosten. Daar bovenop komt ook nog eens
de peperdure ‘Energiewende’, de omschakeling van kolen/gas/olie/kern op ‘groen’, wat ‘technisch feitelijk
onmogelijk is’ en Europa bankroet dreigt te maken. ‘Schaffen wir das?’ besloot de professor met de
inmiddels beroemde woorden van Angela Merkel. Zijn antwoord: één van deze genoemde gigantische
problemen is misschien nog wel op te lossen, maar bij elkaar opgeteld ‘schaffen wir es nicht’. (2)
‘In een van de grootste, misschien wel de grootste crisis in de geschiedenis van de Bondsrepubliek klemt het
CDU zich aan haar leider vast en verdringt daarbij dat zij van beslissende invloed op het ontstaan van deze
(migranten)ramp was,’ wordt ook op Junge Freiheit geconcludeerd.
‘Merkel heeft met haar oplossing ‘Wir schaffen das’ haar complete partij gegijzeld. Als zij faalt, zal het CDU
niet aan de gevolgen kunnen ontsnappen. De CDU-gedelegeerden hadden de kans om zich te bevrijden en
voor een keerpunt in het asielbeleid te zorgen, maar hebben daarentegen voor onvoorwaardelijke
volgzaamheid van hun partijvoorzitter gekozen.’ (4)
Umvolkung
De Duitse auteur en onderzoeksjournalist Udo Ulfkotte, voormalige hoofdredacteur bij de Frankfurter
Allgemeine Zeitung, gaat dieper in op de prangende vraag ‘waarom’ Merkel de grenzen per se wijd open wil
houden voor miljoenen moslims. ‘En dat is nog maar de voorhoede van een ontwikkeling, die zij doelbewust
nastreeft.’ En die ontwikkeling heet Umvolkung, het vervangen en uiteindelijk volledig uitwissen van de
autochtone bevolking door volken met totaal andere normen, waarden, religies en ideologieën.
Visumvrijheid voor 80 miljoen Turken (vanaf 2016), waarvan 96% moslim is, is één van de meest recente
afspraken waarmee Merkel deze Umvolkung binnen de kortst mogelijke tijd probeert te realiseren. De Turkse
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regering dringt al langer aan op volledige vrijheid voor Turken om naar Europa te gaan, en wil mogelijk zelfs
via de rechter afdwingen dat het weigeren van deze visumvrijheid strafbaar wordt gesteld.
Brussel trekt zich weer niets aan van mening Europeanen
Ook de EU heeft zijn zinnen gezet op het lidmaatschap van Turkije, ondanks het feit dat uit tal van peilingen
blijkt dat verreweg de meeste Europeanen hierop tegen zijn. Zelfs 75% van de Duitsers zien het
lidmaatschap van een islamitisch land, dat vrijwel volledig in Azië ligt, niet zitten. Slechts 21% van de
Europeanen is voorstander, zo bleek uit een onderzoek van de Europese Commissie in 2009.
Het demografische instituut Frekans onderzocht hoe de Turkse bevolking daar zelf tegenover staat. De
uitkomsten waren ontnuchterend: 90% van de Turken wil weliswaar EU-lid worden, maar enkel om financiële
redenen. Christenen, Joden of atheïsten in Europa wil men echter pertinent niet als buren hebben. Sterker
nog: niet-moslims moeten wat hen betreft straks geen arts, ambtenaar, politieagent of andere
leidinggevende functies meer kunnen bekleden.
Europese christenen wacht vervolging bij Turks lidmaatschap
Wat voor lot de christelijke minderheid in Europa tegemoet treedt als Turkije lid wordt, moge met het oog op
de historie duidelijk zijn: in 1914 was nog 30% van de Turkse bevolking christen, maar die zijn daarna stap
voor stap verdreven of gewoonweg uitgeroeid. En DAT land wil Brussel onder aanvoering van Merkel nu in
één klap tot één van de machtigste en invloedrijkste lidstaten van de EU maken. (3)
Xander - (1) Hartgeld / Elite&Politik, (2) Spiegel, (3) KOPP, (4) Junge Freiheit
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Staande-ovatie-CDU-voor-door-Merkel-aangekondigdeondergang-van-Europa

Ontwerper F-16: “Turkije lokte nietsvermoedende Russische straaljager in de val”
Robin de Boer 14 december 2015
Het Russische gevechtsvliegtuig dat afgelopen maand
boven Syrië werd neergeschoten, is door Turkije in de val
gelokt. Dat stelt Pierre Sprey, een zeer gerespecteerde
Amerikaanse defensieanalist en medeontwerper van de
F-16, in Harper’s Magazine.
Na een uitvoerige analyse van de Russische en Turkse
informatie over het incident, merkte Sprey op dat er ‘sterk bewijs is dat de Turken het vliegtuig in een
hinderlaag hebben gelokt’. Volgens de analist patrouilleerden de Turkse F-16’s niet langs de grens, maar
voerden ze een speciale missie uit. Ze cirkelden een uur lang rond op extreem lage hoogte, in afwachting
van Russische toestellen.
“Ze waren zeker niet bezig met routinevluchten langs de grens,” zei hij. De doelen van de Russische
straaljager bevonden zich in een gebied op zo’n 8 kilometer van de Turkse grens, vlak bij een belangrijke
grensovergang waar stamleden wonen die al-Nusra en IS steunen.
Bijgetankt in de lucht
Doordat de Turkse straaljagers op zo’n 7500 tot 8000 voet vlogen, konden ze niet worden opgemerkt door
de Syrische en Russische radars rond de stad Latakia. Als ze routinevluchten uitvoerden, zou je ze op een
hoogte van zo’n 20.000 tot 30.000 voet verwachten, aldus Sprey.
Omdat de Turkse straaljagers zich op zo’n 400 kilometer van hun basis bevonden en op lage hoogte vlogen,
zijn ze volgens de analist waarschijnlijk bijgetankt in de lucht. Ook dit wijst erop dat ze het Russische
vliegtuig in een hinderlaag hebben gelokt.
Eén Turkse straaljager maakte na de aanval een bocht en vloog onder de 8000 voet om opnieuw de
Syrische radar te vermijden. Het vliegtuig kwam het Syrische luchtruim binnen om vervolgens naar het
noorden te gaan, richting de stad Diyarbakir, en bij te tanken in de lucht, zei hij.
Niet gelijk
Sprey merkte ook op dat de Turkse vliegtuigen het Russische gevechtstoestel niet gelijk uit de lucht hebben
geschoten. Ze wachtten rustig af tot de SU-24 acht minuten na de eerste luchtaanval terugkwam en sloegen
vervolgens toe.
“Het was niet moeilijk om dit vliegtuig in een hinderlaag te lokken,” zei Sprey. “De Russen hebben de aanval
ruim van tevoren gecoördineerd met de NAVO en de Amerikanen.”
Volgens Turkije zijn er verschillende waarschuwingen afgegeven. Sprey zegt dat die mogelijk zijn verzonden
op een UHF-frequentie en niet bedoeld waren om te worden gehoord door de bemanning. “Een SU-24 kan
geen UHF-signalen ontvangen en dat weten de Amerikaanse en Turkse inlichtingendiensten maar al te
goed.”
[Harpers]
http://www.ninefornews.nl/ontwerper-f-16-turkije-lokte-nietsvermoedende-russische-straaljager-in-de-val/
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