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Interview Robin De Ruiter (1): Putin en Obama zijn broeders
POSTED BY: ROB VELLEKOOP 22/12/2015
Wereldcontrole via persoonsnummers; grondplan bijna klaar
Het persoonsnummer voor elke Nederlander (BSN) voor elke Nederlander
(BSN) is een uitbreiding van het Sociaal Fiscaal Nummer dat op zijn beurt
is ontstaan uit het Landelijk Vast Nummer, destijds in gebruik bij de
belastingdienst. Ondanks de bezwaren uit het volk, stelde het kabinet dat
gebruik van het sofi-nummer nooit verder zou gaan dan door
overheidsdiensten en de eraan gerelateerde sociale sector: “Tot hier en
niet verder!” Nu is het een voorwaarde voor dienstverlening door banken,
werkgevers, zorgverzekeraars, volkshuisvesting (subsidies), onderwijs,
gezondheidszorg en andere partijen.
persoonsnummer
De Centrale Persoons Administratie (CPA) maakte in de jaren
zeventig geen enkele kans. Felle protesten waren het gevolg:
“Geen centrale registratie!” Thans gaat Nederland als eerste van
Europa over tot een centrale persoons-database.(i)
“Everything makes sense if you just put on the right glasses.”
(Bill Hicks, stand-upcomedian)
Het persoonsbewijs met persoonsnummer, vingerafdruk en
aangezichtsfoto uit 1941 riep decennia de herinneringen op van
deportaties die, volgens landshistoricus Loe de Jong, direct het
gevolg waren van dit document en het eraan gekoppelde centrale
registratiesysteem. “Dit nooit meer!” was de vurige overtuiging van de doorsnee Nederlander… Inmiddels is
het per 21 september 2009 heringevoerd.
Er is wel een belangrijk verschil. Het huidige systeem is vele malen geavanceerder en aanzienlijk
grootschaliger. De consequenties zijn bij gebruik door kwaadwillenden aanmerkelijk groter. We zijn echter
het nationale stadium al voorbij. Op dit moment tonen razendsnelle ontwikkelingen het ontstaan van een
digitale infrastructuur voor massa-identificatie en surveillance op wereldschaal. De introductie van deze
systemen gebeurt gelijktijdig en gecoördineerd in verschillende landen en regio’s.(ii) Daarbij produceren
multinationals als de IBM Corporationsteeds snellere supercomputers die in een oogwenk ongekende
hoeveelheden persoonsinformatie kunnen verwerken en combineren.(iii)
Een eeuwenoud Nederlands bedrijf lijkt mede aan de basis te staan van de wereldinfrastructuur voor massaidentificatie. Rothschild heeft ons land geadviseerd dit bedrijf te verkopen aan een multinationale corporatie
gericht op defensietechnologie, zodat een schat aan kennis en kunde over persoonsdocumenten en registratie, gecombineerd met militaire hightech, wereldwijd kon worden aangewend en leiden tot het huidige
resultaat. Vreemd is dit allerminst. Nederland kon zich jarenlang beroemen op een van de meest geoliede
registratiesystemen en het beste persoonsbewijs ter wereld, ontworpen door Jacobus Lambertus Lentz.
Dit artikel handelt over de gecoördineerde invoer van een universele infrastructuur voor identificatie en
controle van de wereldbevolking op basis van persoonsnummers.
Wereldwijde invoer van elektronische persoonsbewijzen
In een zeer korte tijd zijn elektronische persoonsbewijzen universeel geworden overal op aarde. Zelfs de
armste ontwikkelingslanden voeren biometrische ID-kaarten in, naar het lijkt als voorwaarde voor financiële
herstructurering door het IMF.(iv) India is momenteel (2010) het verst. In 2012 zal 85% van de
wereldbevolkingzo’n elektronische ID kaart bij zich dragen, stelt Nathan Allonby van Global Research.(v)
Deze wereldwijde invoer van persoonsbewijzen gekoppeld aan een centrale database wordt internationaal
gecoördineerd, volledig buiten het zicht van de burger om.
Overheden overal ter wereld harmoniseren het persoonsbewijzensysteem en de eraan gekoppelde
databases volgens internationale standaarden. Nieuwe persoonsbewijzen dienen te beantwoorden aan
hetzelfde format:ICAO 9303 part 3. Dit format is opgesteld door een agentschap van de Verenigde Naties,
de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Avation Organisation, ICAO). Het ICAO stelt
de standaarden voor “machine leesbare reisdocumenten” en tegenwoordig zijn paspoort en persoonsbewijs
hetzelfde. Zonder dit biometrische persoonsbewijs géén luchtvervoer. Ze zijn erop gemaakt om landen
wereldwijd te doen aansluiten op hetzelfde systeem.(vi) Persoonsbewijzen of ID-kaarten functioneren als
sleutel (interface) tot allerlei overheids- en corporate databases erachter die met het persoonsnummer
ontsloten kunnen worden. Ook deze achterliggende databases worden geharmoniseerd.
Coördinatie en harmonisatie door Verenigde Staten en Europese Unie
In januari 2002, vrijwel direct na de ‘false flag’ WTC-terreuraanslag op 11 september 2001 en in navolging
van de in 2001 geïntroduceerde Patriot Act, richt het Amerikaanse defensie-agentschap voor geavanceerde
onderzoeksprojecten (DARPA) een bureau op dat moet leiden tot “Total Information Awareness” (TIA). TIA
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zou worden bereikt door supercomputers en enorme databases die van elke burger persoonlijke informatie
opslaan over e-mailverkeer, betalingen, telefoongesprekken, medische dossiers en vele andere zaken. Deze
informatie zou vervolgens in het kader van de ‘War on Terror’ geanalyseerd worden op terroristische
activiteit. Het TIA programma behelsde ook de financiering van universele biometrische technologie voor
massa-toezicht (mass surveillance).(vii)
Interessant is verder dat het bureau verantwoordelijk voor de invoer van TIA, het Information Awareness
Office, een logo gebruikte waarop een piramide bekroond door een sluitsteen met het alziend oog van
Horus, de Zon/Zoon van God*, dat de aardbol verlicht (illumineert). De piramide en de aardglobe worden
met elkaar verbonden door de afkorting DARPA met als onderschrift “Scientia est Potentia” (kennis is
macht).(viii)
Later is de naam Total Information Awareness onder druk van het Amerikaanse Congres omgedoopt tot
“Terrorism Information Awareness” en worden de projecten voortgezet onder andere, minder beladen
namen. Dat gebeurde ook met kennis uit een project genaamd ‘Human ID’ (Human Identification at a
Distance) dat universeel toepasbare technologieën ontwikkelde om mensen op afstand te kunnen
identificeren (RFID/ satelieten).(ix)
In 2005 besluit de Europese Unie onder druk van de VS en haar ‘War on Terror’ tot de invoer van
gemeenschappelijke biometrische standaarden in Nationale ID-kaarten en tot verregaande samenwerking
met landen buiten de EU.(x) Onder de noemer ‘migratie beleid’ scharen organisaties als de VN, de OECD,
de G8, de OSCE, de International Organisation for Migration, de Wereldbank en regionale
ontwikkelingsbanken zich volledig achter de verregaande en wereldwijde integratie en harmonisatie van
persoonsbewijzen en centrale opslag van persoonsgegevens. Hun beleidsprogramma heeft het Independent
Race and Refugee News Network reeds in 2003 omschreven.(xi)
Uit een officieel communiqué uit 2008 van de Europese Commissie blijkt hoezeer de EU tezamen met de VS
de motor is achter de mondiale infrastructuur voor massa-identificatie en surveillance. Het document draagt
de veelzeggende titel: “Versterking van de mondiale benadering van migratie: meer coördinatie, samenhang
en samenwerking”. Het beschrijft dat de EU sinds 2005 de ambitie koestert “om een inter-sectoraal,
samenhangend raamwerk ter beheersing van migratie te grondvesten via politieke dialoog en hechte,
praktische samenwerking met ‘derde’ landen.” ‘Derde landen’ zijn landen en regio’s buiten de EU en VS,
zoals de Afrikaanse Unie.
De Europese Commissie stelt in het document dat de ‘Global Approach’ versterkt dient te worden en
presenteert als voorbeeld het gemeenschappelijk Europese immigratiebeleid. Daarbij biedt de EU aan deze
landen hulp bij het ontwikkelen van biometrische technologie voor reisdocumenten en persoonsbewijzen die
tevens voldoen aan Europese en internationale standaarden.(xii) Het document beklemtoont dat de EU en
haar lidstaten zich “meer moeten profileren en actief de ‘Global Approach’ moeten promoten in diverse
multilaterale, mondiale en regionale samenwerkingsverbanden zoals het Global Forum on Migration and
Development (GFMD) [..], de Verenigde Naties […], de G8, de OECD, de OSCE, de Raad van Europa, de
International Organisation for Migration, de Wereldbank en regionale ontwikkelingsbanken.”(xiii)
De EU en VS staan niet alleen. Wereldbanken als het IMF lijken de invoer van het mondiale
persoonsbewijzensysteem als voorwaarde te stellen voor haar financiële ‘hulp’programma’s aan derde
wereldlanden, zo blijkt uit een artikel van Global Research van 31 augustus 2009.(xiv)
Persoonsbewijs: instrument tot wereld-totaalcontrole
Het beleid voor de invoer van persoonsbewijzen gaat veel verder dan enkel identificatie en bevordering van
veiligheid. Persoonsbewijzen met hun persoonsnummers zijn een instrument om het leven van ieder individu
minutieus te volgen en vast te leggen. Tony Bunyan heeft het in The Guardian van 28 mei 2009 over de
‘digitale tsunami’:
“Elk object dat een individu gebruikt, elke transactie die hij aangaat en elke plek waar hij naar toegaat,
creëert een digitaal spoor. Dit genereert een schat aan informatie voor overheidsorganisaties gericht op
veiligheid, leidend tot gedrag voorspeld en beoordeeld door ‘machines’ (hun term) die ter plekke opdrachten
zullen geven aan ambtenaren. Het voorstel voorziet de massale verzameling van persoonlijke informatie
over reizen, bank details, mobiele telefonie locaties, medische dossiers, internetgebruik, strafbladen hoe
klein het vergrijp ook, vingerafdrukken en digitale foto’s die met datamining kunnen worden opgespoord en
toegepast op een ander scenario – inchecken voor een vliegtuig, gedrag in de metro of het deelnemen aan
een protest.”
Bunyan wijst op de verregaande harmonisatie en samenwerking met de VS in een Euro-Atlantische
coöperatie. Het beleid dat directe gevolgen heeft voor de vrijheid en rechten van de betreffende onderdanen,
wordt niet bepaald in Brussel maar in geheime EU-VS bijeenkomsten, zegt Bunyan.(xv)
Het systeem van persoonsbewijzen met een persoonsnummer gekoppeld aan alle andere
overheidsdatabases is niet nieuw. Het nazi-ID systeem bestond eveneens uit een persoonsbewijs met
persoonsnummer (Reichs-Personalnummer) om alle andere databases te kunnen koppelen.(xvi) Sinds 1942
was IBM, vanuit haar Europese basis te Amsterdam, intensief bezig met de ontwikkeling van het
gestandaardiseerde nazi-systeem voor opslag en management van persoonsgegevens.(xvii) Aangezien
Nederland vanaf 1941 dankzij Jacob Lentz over het meest perfectioneerde ‘ID-management’ systeem ter
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wereld beschikte, kon hier verhoudingsgewijs met de rest van Europa, het grootste aantal joden worden
afgevoerd (73% = 102 duizend van de 140 duizend. Vgl. Frankrijk: 25% = 85 duizend van de 300 duizend).
Keer op keer bewijst het systeem hoe groot het gevaar is voor de burger zodra het toegankelijk wordt voor
kwaadwillenden: ID-kaarten waren namelijk eveneens het belangrijkste instrument om de genocide mogelijk
te maken te Rwanda.(xviii)
Overheden en corporaties roepen op tot mondiale oplossing voor bevolkingsbeheer
Net als in de nazi-tijd is er nu ook weer sprake van een publiek-privaat partnerschap tussen overheid en
corporaties tot groot voordeel van beiden: de ene nóg meer winst de ander nóg meer controle. ‘Security’ is
big business.
‘s Werelds grootste en machtigste IT-bedrijf, de International Business Machines Corporation, opgericht door
Herman Hollerith en de Nederlander Jan Broeksma en vertegenwoordigd in het Council on Foreign
Relations alsmede in de Bilderberg Club (xix), heeft een lange geschiedenis van informatietechnologie,
ontwikkeld en ingezet voor volkstellingen en identificatie. In 1933 creëerde IBM met de Hollerith ponskaart,
voorloper van het huidige persoonsbewijs (biometrisch ‘paspoort’), de technische ‘Endlösung’ die de
identificatie van ‘ongewensten’ stroomlijnde en een snelle confiscatie van bezittingen, deportatie, inzet voor
slavenarbeid en vernietiging van de zwakken uit de samenleving maximaal mogelijk maakte. Het
getatoeëerde Auschwitz nummer begon als IBM-nummer, aldus Edwin Black in zijn baanbrekende
onderzoek IBM and the Holocaust. (xx)
De te verzamelen informatie door middel het IBM-ponskaartensysteem kwam overeen met de huidige te
verzamelen data over banktransacties, (politie)archieven, namen, reisgedrag, medische gegevens,
adressen: “De toekomst lag in de kaarten verborgen – een toekomst van namen, politiearchieven en
concentratiekampen, bankrekeningen en betalingen, oorlogsministeries en wapenproductie, eindeloze
statistische campagnes en registraties, en treinen. Heel veel treinen”, schrijft onderzoeksjournalist Edwin
Black. (xxi)
Net als nu gekoppeld aan het persoonsnummer (Burger-‘Service’-Nummer) in een steeds verder
geharmoniseerd en gecentraliseerd systeem, waren professionals als huisartsen, ambtenaren, justitie
medewerkers, personeelsfunctionarissen, bankemployees, kadasterpersoneel, verplicht een veelheid aan
gegevens op een voor het systeem geschikte manier te registreren. Thans is IBM de belangrijkste sponsor
en grote promotor achter het moederbedrijf van de onderhuidse identificatie- of verichip; Applied Digital
Solutions, hoofdfinancier en aanjager van identificatie- en traceersystemen via radio frequenties (RFID) en
promoot deze corporatie de ‘global-ID’.(xxii)
In de introductie tot het onderzoeksrapport Identity management in the 21st century uit 2007, stelt IBM dat
“regeringen een samenhangend en samenwerkend systeem voor identiteitsbeheer moeten invoeren om
veilig internationaal reizen mogelijk te maken en criminaliteit en terrorisme tegen te gaan.”xxiii “Gebaseerd
op recent onderzoek door IBM, geloven we dat het tijd is voor zowel overheden als de private sector over de
gehele wereld om opnieuw te kijken naar identiteitsbeheer en wegen te onderzoeken om communicatie en
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de maatschappij te faciliteren”, schrijven de onderzoekers
en continueren hun betoog met een indringende oproep tot harmonisatie, een overkoepelend plan en
multinationale overeenstemming.(xxiv)
Het persoonsregistratiesysteem moet mondiaal zijn. Het online zakenmagazine ZDNet UK schrijft al in 2005
over IBMs plannen onder de kop “IBM roept op tot mondiale oplossing voor persoonsbeheer.” IBM stelt dat,
mede gezien de toenemende dreiging van terrorisme en internationale criminaliteit, er een groeiende
behoefte is aan een snelle verificatie van personen en een wereldagentschap voor het stellen van
internationale standaarden. Daarbij bepleit Cal Slemp, vice-president bij IBM Global Services, dat er behalve
grootschaliger internationale coöperatie, er een gemeenschappelijke computertaal en standaard moet
komen om alle informatie snel uit te kunnen wisselen. Deze is reeds ontwikkeld en heet IAM (Identity and
Access Management), een woordspeling op ‘ik ben’.(xxv)
IBM krijgt in 2006 bijstand van het hoofd van het Homeland Security Department’s Visitor Tracking Program,
die stelt dat in het gevecht tegen internationaal terrorisme een mondiaal persoonsidentificatie systeem moet
worden ingevoerd. (xxvi) De eisen van dit Amerikaanse ministerie leiden direct tot het biometrisch
persoonsbewijs in de Europese Unie. Ook het agentschap voor telecommunicatie van de Verenigde Naties
dringt in 2008 aan op een ‘global ID’ om veiligheidsredenen. (xxvii)
Mondiale infrastructuur voor massa-identificatie en -surveillance aanstaande
Tegelijkertijd is men reeds bezig met het leggen van de fundamenten voor dit mondiale
persoonsbewijssysteem, te beginnen met een universeel systeem voor het screenen van immigranten. In
2006 testte het bovengenoemde Department of Homeland Security (het Ministerie van ‘Heimat’ Veiligheid)
het nieuwe mondiale persoonsidentificatiesysteem dat inmiddels in gebruik is genomen voor het identificeren
van reizigers van en naar de Europese Unie en de Verenigde Staten. (xxviii) Andere landen als Canada en
Australië, zullen volgen. De wereld-persoonsdatabase is volledig “interoperable and compatible” en maakt
systematische uitwisseling van informatie tot kinderspel.xxix Als reden voeren de autoriteiten hier opnieuw
de terreurdreiging op. In Europa heeft Hewlett-Packard het contract gekregen om de koppelbare Europese
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biometrische ID-database te bouwen. Het is een systeem dat speciaal is ontworpen voor ‘toekomstige
vereisten.’ (xxx)
Infoworld rapporteert onder de kop “Nationaal identiteitsbewijs? Waarom geen internationaal
persoonsbewijs?” hoe in de VS een onbekende organisatie, de Federation for Identity and CrossCredentialing Systems, “geruisloos de infrastructuur legt voor een universeel identiteitssysteem dat
uiteindelijk nationaal of internationaal kan worden toegepast.” Maar “het maatschappelijke draagvlak bij het
algemene publiek is nog steeds te gering”, zegt de directeur; “ik denk dat er maatschappelijke
overeenstemming moet zijn om die richting op te gaan en ik zie dat voor tenminste 2009 of daarna nog niet
gebeuren.” (xxxi) Om deze consensus te bewerkstelligen organiseert de corporate wereld van banken,
multinationals en overheid jaarlijks het ID World International Congress, het belangrijkste congres op dit
gebied, gesponsord door onder meer, de IBM Corporation, de American Banknote Corporation en Morpho
(voorheen Sagem). De Annual World Summit brochure van dit congres meldt dat de bezoekers bestaan uit
“zowel een gedistingeerde rij van ministers en hooggeplaatste overheidsvertegenwoordigers, als 72 CEO’s
uit de ID Revolution Community.” Na afloop dienen de politici het blijde nieuws van deze ID revolutie aan de
burger te verkopen. (xxxii)
IBM-partner Morpho is momenteel de wereldleider op het gebied van een grootschalige “biometric
identification solution”, vermeldt de IBM partnerpagina. Morpho verkoopt deze ‘oplossing’ aan overheden
overal ter wereld,ook de VS, en bevordert daarmee de uniformiteit.(xxxiii) Andere aanbieders sluiten hierbij
aan. Aruba, Botswana, Costa Rica, Albanië, Guatemala, Honduras, Kosovo, Libanon, Peru, Ierland,
Zwitserland, Finland, Slowakije, Roemenie, Kroatië, Mexico, Colombia, Spanje, Kazachstan, Nigeria,
Maleisië, Ghana, Mauritanië, Westelijke Sahara, Zuid Afrika, Ivoorkust, Frankrijk, Spaanse Sahara, Marokko,
Uganda, China, Zweden, Oekraïne, Tunesië, Duitsland, Nederland, de VS, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk,
India: volgens de kaartjes die Morpho presenteerde op een seminar van de Internationale
Burgerluchtvaartorganisatie van de NAVO (ICAO) in 2010 te Mozambique en op haar website, is Morpho in
al deze landen succesvol geweest in het bieden van wat zij noemt de ‘Global solution’; een “complete
solution for national e-identity and electronic passports” en daaraan gelieerde projecten. (xxxiv) Daarbij gaat
deze multinational omkoping en corruptie niet uit de weg.(xxxv) Andere landen zullen spoedig volgen.
De defensie-security tak van Sagem-Morpho produceert inmiddels ook het Nederlandse biometrisch
persoonsbewijs, nadat Rothschild als financieel raadsman adviseerde het toenmalige productiebedrijf Sdu
Identification te verkopen aan het Franse Sagem waardoor uw vingerafdrukken zijn beland bij de Franse
militaire industrie.xxxvi Daarmee sluit het naadloos aan op de persoonsbewijzen gehanteerd door andere
landen.
De uniformiteit van het wereld ID-systeem is nog meer gewaarborgd doordat Morpho tevens haar
gestandaardiseerde producten aanbiedt aan de overkoepelende wereldorganisaties voor ‘vrede en
veiligheid’. Zo voorziet deze corporatie de wereldpolitie, Interpol, met wie het Mopho sinds 1999 een relatie
heeft, van hetgeautomatiseerde palm- en vingerafdruk identificatiesysteem ‘APFIS’. (xxxvii) Allerlei nationale
databases worden op de internationale gegevensbestanden afgestemd. Havank, het acroniem voor Het
Automatisch Vingerafdrukkensysteem Nederlandse Kollektie, is het nieuwe systeem van de Nederlandse
politie ontworpen door Morpho, met in totaal meer dan dertig miljoen afbeeldingen van vingerafdrukken. Dit
systeem kan moeiteloos aan andere databases worden gekoppeld, nationaal of internationaal.(xxxviii) De
Nederlandse regering doet immers volop mee aan internationale uitwisseling van persoonsgegevens. Zo
heeft Minister Opstelten recentelijk op 19 november 2010 een internationaal verdrag met de VS getekend
waarin de DNA-gegevens en vingerafdrukken van alle Nederlanders ter beschikking worden gesteld. (xxxix)
Nederlandse kennis aan basis wereldinfrastructuur?
Jan Willem ter Hennepe, internationaal ‘Sales Manager ID Documents’ bij Morpho en
bedrijfsvertegenwoordiger op bovengenoemd seminar van de NAVO-burgerluchtvaartorganisatie te
Mozambique, schrijft op zijn linkedin-profiel dat Morpho is ontstaan uit het Nederlandse Sdu-identification
(Sdu is opgericht als staatsbedrijf in 1577). (xl) Het is niet duidelijk of Ter Hennepe daar alleen de
Nederlandse vestiging mee bedoelt.
Indien niet, dan staat eeuwenoude vaderlandse kennis mede aan de basis van de huidige
wereldinfrastructuur voor massa-identifcatie en -registratie zoals grotendeels aangelegd door deze nummer
1 producent van biometrische persoonsbewijzen. Dit is allesbehalve vreemd gezien het feit dat Nederland
jarenlang beschikte over een van de meest geoliede bevolkingsregistraties en het beste persoonsbewijs ter
wereld, ontworpen door Jacob Lentz. Gecombineerd met de Franse defensietechnologie van Sagem
ontstaat er een uiterst krachtige bundeling aan kennis en ervaring. Anko Blokzijl, CEO van Sdu Identification
zegt het in 2008 zo:“Their world leading biometric technology and their international network will allow us to
compete globally.”
Feit is dat juist sinds de verkoop van Sdu-identification in 2008, landen achter elkaar in zeer korte tijd het
nieuwe biometrische persoonsbewijs invoeren, zoals blijkt uit de nieuwsberichten (zie eerdere noot bij
opsomming landen). Feit is dat Sdu identification vóór de verkoop al voor verschillende landen paspoorten
fabriceerde en zich profileerde als “een van de weinige marktpartijen die voor meerdere Europese
overheden de contractpartner is voor hooggekwalificeerde identiteitsbewijzen”, aldus het persbericht van
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Sdu uit 2008. Feit is dat Sdu reeds vóór de verkoop digitale high tech en chips in ID-documenten toepast:
“Sdu Identification is producent van […] memory chipcards en smartcards (o.a. Chipknip).[…] Het bedrijf
voorziet nationale en internationale klanten zowel van high-tech […] digitale identificatiedocumenten als
systemen voor informatievergaring […] en informatie-logistiek”, schrijft Sdu. Philips Nederland bezorgde Sdu
de benodigde ID-chips die als eerste ter wereld voldeden aan de internationale standaarden voor ‘electronic
government’ en aan de eisen van het NAVO agentschap voor internationale burgerluchtvaart (ICAO). Philips
produceerde daarom tevens de chips voor de ‘smart’ paspoorten van landen als de VS, Australië, Duitsland
en het Verenigd Koninkrijk. Feit is, tenslotte, dat Sdu identification al vóór de verkoop een “toonaangevend
bedrijf [was] op zijn gebied dat standaarden bepaalde op wereldschaal”, zo lezen we in het persbericht. (xli)
Jean-Paul Jainsky, CEO van Sagem, merkt in het bericht op: “Wij zijn erg ingenomen met deze aanwinst
welke ons in staat zal stellen ons aanbod te versterken om complete en competitieve ID-oplossingen te
leveren aan regeringen overal ter wereld.” Nederlandse kennis die mede aan de basis staat van de huidige
wereldinfrastructuur voor massa-identifcatie en -registratie aangelegd door de wereldleider op dit gebied. Het
heeft er alle schijn van.
Het alles-in-een-persoonsbewijs, uw sleutel tot leven
Het Morpho Population Register is de centrale database die informatie over persoonsbewijs, rijbewijs,
gezondheid, stemrecht, welzijn, visa’s, paspoorten, et cetera opslaat, beheert en conbineert tot een profiel.
De functie voor ‘Cross-matching data’ vergelijkt gegevens en bepaalt op basis daarvan automatisch waarop
de burger niet of wél recht heeft. (xlii) De machine bepaalt uw lot.
Intussen heeft Morpho-Sagem het alles-in-een-persoonsbewijs ontworpen, genaamd Ideal Citiz (= “ideale
[controleerbare] burger”). Het is volledig geharmoniseerd. Aan slechts één enkel persoons-controlenummer
(of verhullend: Burger ‘Service’ Nummer, BSN) zijn alle overheidsdiensten en -dossiers gekoppeld. Ook
banken en corporaties liften mee. Het systeem beslaat alle persoonsbewijs-applicaties, waaronder het
nationale persoonsbewijs (ID), het corporate/bedrijfs ID, de bankpas, het zorgverzekerings- en welzijns ID,
het rijbewijs, de verblijfsvergunning, het stem-ID (stempas), de gekwalificeerde handtekening et cetera. (xliii)
India gaat als eersteeen dergelijk alles-in-een systeem gekoppeld aan het persoonsnummer in gebruik
nemen. (xliv) Voor de invoer van dit multifunctionele persoonsbewijs ten behoeve van voorlopig 600 miljoen
mensen (AADHAAR) heeft IndiaMorpho geselecteerd. (xlv) Zonder dit multifunctionele persoonsbewijs is de
burger verstoken van overheidsdiensten als gezondheidszorg maar ook van bijvoorbeeld geld en sociale
huisvesting, aangezien banken en corporaties afgifte van het persoonsnummer eveneens steeds meer als
voorwaarde stellen voor hun transacties.
Samen met wereld-proefstation China beschikt India momenteel over de grootste internationaal koppel- en
uitwisselbare biometrische ID-database op aarde.(xlvi) Vele andere landen zijn voorgegaan of zullen volgen.
Alle geharmoniseerde ID-databases tezamen functioneren als één enkele meta-database, een centrale
‘wereld-reuzencomputer’.
In Nederland zien we eveneens een ontwikkeling in de richting van een multifunctioneel persoonsnummer en
-bewijs als sleutel tot overheids en corporate dienstverlening. De Nederlandse overheid dwingt burgers in
toenemende mate haar diensten elektronisch af te nemen met het persoonsnummer als ‘interface’ (de
elektronische overheid of e-government). Via projecten als ‘Digivaardig & Digibewust’, gefinancierd en
georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en het Electronic Commerce Platform probeert
zij de ‘achterblijvers’ onder de bevolking massaal te manipuleren tot digitale communicatie, geldhandelingen
en afname van (overheids)producten. (Het ECP is een samenwerkingsverband van banken, overheid en
corporaties waaronder IBM met in de adviesraad o.a. W.A. ‘van Oranje’*, commissariaatkampioen L.C.
Brinkman, W.J.Deetman, A. H. G. Rinnooy Kan, B.E.M. Wientjes en de directeur van IBM-Nederland, H. van
Dorenmalen). Digivaardig & Digibewust vormt onderdeel van een groter Europees programma onder de
noemer ‘media literacy’ dat uitsluitend economisch is gemotiveerd.
Het nare van het elektronische persoonsbewijs is nog steeds dat het maar zoek raakt, te vervalsen is en
wellicht gestolen wordt. Dit risico is nog groter als u nog maar één multifunctioneel document hebt voor alle
functies. De kans dat u vervolgens verstoken bent van alle eraan gekoppelde overheidsdiensten is
levensgroot. Zou eenonderhuidse toepassing niet handiger zijn?
Door Jim Beame op 24-12-2010
Bron: Anarchiel.com
Noten, zie bron: http://stopdebankiers.eu/wereldcontrole-viapersoonsnummers-grondplan-bijna-klaar-2/

Pauselijke zegen smartphone
Ook Paus Franciscus is helemaal mee met zijn tijd. Tegenwoordig
hoef je niet meer naar Vaticaanstad te reizen voor een pauselijke
zegen. Een foto op smartphone volstaat. Amen. © ap
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Terug van nooit weggeweest: De dreigende ondergang van de eurozone
Europese Commissie wil met gelijktrekken sociale zekerheid (= forse verlaging voor Nederlanders)
permanente welvaartsoverdracht van Noord naar Zuid Europa bewerkstelligen – Hoofdeconoom DZ-bank:
Duitsland moet uit de eurozone treden
De eurozone bestaat alleen nog dankzij het infuus van de
ECB, dat echter niet lang meer zal werken. 'Beter een
verschrikkelijk einde dan eindeloze verschrikkingen,' stelt
hoofdeconoom Stefan Biefmeier daarom.
Door de migrantencrisis, Syrië / ISIS en in mindere mate (maar
zeker niet minder gevaarlijk) Oekraïne zijn de gigantische
financiële problemen van de eurozone vorig jaar naar de
achtergrond gedrukt. Sommige beweren zelfs dat schokkende
gebeurtenissen zoals de terreuraanslagen van ‘Parijs 13-11’
de gevestigde orde wel érg goed uitkwamen om de aandacht van de bevolking af te leiden van de dreigende
–en volgens veel analisten nog altijd onvermijdelijke- ondergang van de totaal mislukte Europese muntunie,
die nu zelfs modelland Finland aan de rand van de afgrond heeft gebracht.
Muntunie verwoest bestaansbasis
Zelfs columnist Wolfgang Münchau van het pro-Europese linkse Duitse Spiegel erkende rond kerstmis dat
‘de euro helemaal geen muntunie is, maar veel meer lijkt op de goudstandaard – en die is uit elkaar gespat.
Ik voorspel voor de euro hetzelfde.’ Professor Joachim Starbatty, lid van de ALFA partij in het EP en mede
auteur van ‘Het Euro-Avontuur loopt op zijn einde’ waarin hij samen met bekende namen zoals Wilhelm
Hankel en Karl Albrecht Schachtschneider beschrijft ‘hoe de muntunie onze bestaansbasis verwoest’,
reageerde met een open brief waarin hij stelt dat de euro in de verste verte géén goudstandaard is, maar
inderdaad wel degelijk zal instorten.
Münchau constateerde in zijn artikel dat de euro wel moet instorten, omdat de Europese schuldenstaten net
als destijds bij de goudstandaard gedwongen worden om een begrotings- en bezuinigingsbeleid te voeren
dat stap voor stap hun economieën en sociale systemen ondermijnt en uiteindelijk compleet zal verwoesten.
Volgens Starbatty is dit echter de enige overeenkomst tussen de euro en de oude goudstandaard, die door
het verschil in vraag en aanbod en de prestaties van de verschillende landen zorgde voor een stabilisering
van het wisselkoersmechanisme. De lidstaten van de eurozone kunnen echter niet langer hun eigen munt afof juist opwaarderen, noch hun eigen rente bepalen.
Zuiden ging ver boven zijn stand leven, schulden explodeerden
Iedereen weet inmiddels wat er gebeurde na de invoering van de euro. De rente zakte voor alle landen, ook
degenen die altijd een zwakke munt hadden die nodig was om hun concurrentiekracht overeind te houden,
naar het lage Duitse en Nederlandse niveau. Gevolg was dat deze zuidelijke lidstaten massaal goedkoop
geld leenden waarmee ze ver boven hun stand gingen leven. Aanvankelijk zorgde dat voor een sterke
economische opleving (er werden immers bakken met ‘nieuw’ en bijna gratis geld uitgegeven, lonen,
uitkeringen en pensioenen werden fors verhoogd, et cetera).
Zowel de staats- als publieke schulden in deze landen explodeerden hierdoor. Door de stijgende loonkosten
verloren deze traditioneel minder presterende landen hun enige concurrentievoordeel: een zwakke munt, en
daaraan gekoppeld lagere lonen en goedkopere producten. Zo werd het historische verschil tussen noord en
zuid, dat altijd netjes werd gladgestreken doordat iedere lidstaat zijn eigen munt had, binnen zeer korte tijd
een enorme, inmiddels onoverbrugbare kloof.
Europese Commissie wil sociale zekerheid gelijktrekken
Het eurosysteem dwingt de zwakkere zuidelijke landen via belastingverhogingen, verminderen van de
staats- en sociale uitgaven en loondalingen tot interne afwaardering. Steeds minder schuldenlanden willen
hieraan meewerken omdat hun verwende kiezers de pijnlijke ingrepen niet pikken. De EU-Commissie werkt
daarom aan een plan om de sociale zekerheid te vergemeenschappelijken, wat neerkomt op een
supranationale financiële gelijktrekking.
Professor Starbatty betwijfelt of deze directe financiële transfers van Noord naar Zuid de concurrentiekracht
van het zuiden kunnen versterken en voldoende nieuwe banen kunnen scheppen, nog even los van het feit
dat deze transfers ten koste zullen gaan van de sociale zekerheid en welvaart in de sterkere noordelijke
landen.
Europees Parlement houdt serieus rekening met exit(s)
In dit verband is het opmerkelijk dat de groep van Verenigde Europese Linkse partijen in het Europese
Parlement een motie heeft ingediend waarmee werd gevraagd om ‘landen die uit het eurosysteem treden
omdat dit het herstel van hun economie tegenhoudt, tijdens de overgangstijd aanpassingshulp van de EU’ te
geven. Kortom: er wordt in Brussel wel degelijk serieus rekening gehouden met een exit uit de eurozone van
één of meerdere lidstaten.
Starbatty: ‘Volgens de maatstaven van economisch en uiteindelijk ook politiek verstand zou het einde van
het eurosysteem of –positief voorgesteld- zijn nieuwe start binnen afzienbare tijd te zijn verwachten.’
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Hervormingen Zuid Europa mislukt
Stefan Biefmeier, hoofdeconoom van de DZ Bank, ziet zelfs niets meer in een herstart, en vindt dat
Duitsland gecontroleerd uit de eurozone moet treden voordat er een ongecontroleerde ineenstorting
plaatsvindt.
De strijd om de euro en Europa is in zijn ogen geëscaleerd nadat de kiezers in landen zoals Portugal en
Spanje regeringen die wilden hervormen hebben weggestemd. Ook Italië en Frankrijk zijn om deze reden
afgestapt van bezuinigingen en hervormingen.
Tegelijkertijd is de Europese Centrale Bank weinig anders dan een ‘bailout machine’ voor de failliete
zuidelijke staten en banken geworden. De hoop dat deze zuidelijke landen ondertussen de lage rente
zouden gebruiken voor de broodnodige structurele hervormingen van hun economieën en sociale systemen,
is echter een ijdele gebleken. Het tegendeel gebeurde zelfs, waardoor de verschillen tussen Noord en Zuid
alleen maar groter zijn geworden.
‘Beter een verschrikkelijk einde dan oneindige verschrikkingen’
Biefmeier schrijft dat hij heel lang positief over de euro is geweest, maar dat hij niet langer ‘idealistische
ideeën’ kan volgen die niet in overeenstemming zijn met de realiteit. De ECB zal niet veel langer door
kunnen gaan met het stabiliseren van de eurozone door het onbeperkt opkopen van (staats)obligaties, en de
oplossingen die Brussel wil wentelen de enorme financiële risico’s en geëiste offers vrijwel uitsluitend af op
de noordelijke landen, met name Duitsland en Nederland, wat eveneens voor grote maatschappelijke en
politieke spanningen zal zorgen.
‘Beter een verschrikkelijk einde dan oneindige verschrikkingen,’ stelt de econoom daarom. De sterkere
landen in het noorden moeten zich serieus afvragen of het politiek en economisch nog wel verstandig is lid
van de eurozone te blijven. Zijn daar voldoende twijfels over, dan ‘zou het consequent zijn als Duitsland
samen met een paar andere landen (Nederland, Oostenrijk, Finland) begint de uittreding te managen.’
De kosten zullen zeer hoog zijn en de gevolgen vooral in de eerste jaren negatief, maar desondanks is een
gecontroleerde uittreding in zijn ogen onvermijdelijk. Het alternatief is namelijk nog veel pijnlijker: doorgaan
op de huidige weg richting de afgrond, waardoor de eurozone en misschien zelfs de hele EU uiteindelijk met
een grote knal uiteen zal spatten. Dus gecontroleerd of ongecontroleerd, het resultaat is hetzelfde: de
eurodroom is uitgedroomd. (2)
Xander - (1) KOPP, (2) Wallstreet-Online
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Terug-van-nooit-weggeweest-De-dreigende-ondergang-van-de-eurozone

“Verenigde Staten grootste bedreiging voor wereldvrede, niet Noord-Korea”
Robin de Boer 8 januari
Amerika vormt de grootste bedreiging voor de wereldvrede, niet Noord-Korea; dat zich alleen maar probeert
te beschermen tegen het Amerikaanse imperialisme. Dat stelt een Amerikaanse onderzoeker en politiek
analist. Professor Dennis Etler van het Cabrillo College in Californië deed deze uitspraak nadat
Republikeinen hadden geklaagd dat de kernproef door Noord-Korea een teken was dat het buitenlandbeleid
van president Obama heeft gefaald. De Republikeinse presidentskandidaat Marco Rubio suggereerde dat
Noord-Korea misbruik maakt van de zwakte van Obama. Nu de presidentsrace in een hogere versnelling
komt, wordt de oorlogsretoriek weer uit de kast gehaald, aldus Etler.
Zwartgemaakt en geridiculiseerd
“Er wordt meestal een zondebok aangewezen en in dit geval is dat Kim Jong-un, die van alle vijanden van
de VS misschien wel het meest is zwartgemaakt en geridiculiseerd,” zei professor Etler. “En dus zei senator
Rubio in een verklaring dat ‘we nieuw leiderschap nodig hebben dat opstaat tegen mensen zoals Kim Jongun’.” “Wat daar niet bij wordt verteld is dat de VS Noord-Korea al sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog bedreigt, niet andersom,” ging hij verder. Professor Etler zei dat Noord-Korea de VS nooit is
binnengevallen, maar dat de VS Noord-Korea wel heeft aangevallen.
Sterker nog: Noord-Korea is nog nooit een ander land binnengevallen. In tegenstelling tot de VS heeft het
land nog nooit bommenwerpers gestuurd om napalm op dorpen te gooien en giftige chemicaliën zoals Agent
Orange over bossen en gewassen uit te sproeien of drones gestuurd om politieke vijanden uit de weg te
ruimen, aldus Etler.
Grootste kernwapenarsenaal
“Noord-Korea heeft nog nooit verarmd uranium, witte fosfor of clusterbommen ingezet tegen een ander land
en heeft nog nooit atoombommen op steden gegooid,” zei hij. “De VS beschikt over het grootste
kernwapenarsenaal en is de grootste bedreiging voor de vrede en stabiliteit op aarde, niet Noord-Korea; dat
zich alleen maar probeert te beschermen tegen het Amerikaanse imperialisme en Japanse militarisme.”
“De VS mag ieder land bedreigen, binnenvallen en vernietigen, maar zodra dat land zich probeert te
beschermen tegen provocaties wordt het gezien als bedreiging voor de wereldvrede,” benadrukte hij.
[PressTV]
http://www.ninefornews.nl/verenigde-staten-grootste-bedreiging-voor-wereldvrede-niet-noord-korea/
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Wanneer ontploft het Midden Oosten kruitvat?: Keer op keer Amerikaans imperialisme oorzaak
De situatie in het Midden Oosten is eigenlijk nog nooit anders
geweest dan een geweldige puinhoop. Vanwege de nogal bijzondere
nieuwjaarsviering van Saoedi Arabië lijkt het dit keer echter toch dat
dingen wat anders gaan. Het zal niemand zijn ontgaan dat de
huidige ontwikkelingen in het Midden Oosten behoorlijk uit de hand
beginnen te lopen. Het ziet ernaar uit dat we aan de vooravond staan
van een enorm regionaal conflict.
De Nieuwjaarsviering in Saoedi Arabië bestond dit jaar uit het
uitvoeren van de grootste massaexecutie sinds 1980. In 12
verschillende steden werden 47 mensen ter dood gebracht,
sommigen door een vuurpeloton, anderen door onthoofding.
De grootste meerderheid van de veroordeelden bestond uit Soennitische jihadisten die waren beschuldigd
van het aanvallen van Westerse overheidsgebouwen in de periode 2003 tot en met 2006. De resterende
slachtoffers waren Sjiitische dissidenten waaronder de veel bewonderde en prominente geestelijke Nimr alNimr. De reacties van Beiroet tot Teheran en van Bagdad tot Bahrein waren niet mals. Zodanig heftig zelfs
dat je de executies in Saoedi Arabië in latere tijden waarschijnlijk in de geschiedenisboeken zal zien
verschijnen als een belangrijke katalysator in de komende regionale chaos.
Daarnaast vind er op dit moment al een humanitaire ramp plaats in de regio waar je zo goed als niets over
hoort of ziet in de Westerse media.
Miljoenen levens lopen gevaar door geweld, honger, gebrek aan medische zorg en algeheel gebrek aan
alles. Het gaat dan in dit geval over Jemen.
Een nieuw rapport van High Commissioner for Human Rights
(UNHCR), onderdeel van de VN wereldregering, bagatelliseert
de ramp die daar plaatsvindt en geeft een veel lagere
voorstelling van het aantal slachtoffers dan in werkelijkheid het
geval. De waarheid is dat het in de tienduizenden loopt als
gevolg van de afgrijselijke bombardementen zoals die door
Saoedi Arabië worden uitgevoerd en dat is aanzienlijk meer dan
de 2.800 zoals door de VN in hun rapportage wordt vermeld.
Navolgend nog eens waarom deze situatie in Jemen is ontstaan,
zoals wij schreven in een eerder artikel:
Zoals altijd speelt er in de achtergrond het werkelijke verhaal waarom bepaalde dingen gebeuren.
Al in 2009 verschenen er analyses die aangaven dat Jemen dat historisch altijd onder Britse invloed heeft
gestaan, door Amerika, geheel volgens beproefd recept, is gedestabiliseerd omdat ze een marinebasis
wilden in Aden, waardoor ze controle zouden krijgen over belangrijke transportroutes voor onder andere olie.
Jemen is vooral van belang gezien zijn strategische geografische positie. Het land neemt slechts 0,2% van 's
werelds totale olieproductie voor zijn rekening, maar ten zuidwesten van het Arabische land ligt een van de
belangrijkste zeestraten voor olietransport over water: de Bab el-Mandeb. Als die zeeroute geen optie meer
is, kunnen olietankers de Sumed-pijplijn en het Suezkanaal niet meer bereiken.
Waarom kijkt de hele wereld de andere kant op nu er een complete bevolking van een land uitgeroeid dreigt
te worden door een coalitie onder leiding van de meest wrede staat op deze wereld, Saoedi Arabië?
Er is geen enkele aanwijzing dat het vechten minder wordt. De door Obama en consorten georchestreerde
oorlog, uitgevoerd door Saoedi Arabië, wordt door de pers gemeden als de pest.
Ongeveer 20 miljoen mensen worden bedreigd door een hongersnood. Een primaire bedreiging voor de
zwaksten in die samenleving zoals kinderen, zieken en ouderen.
En nee, de volgende foto toont niet de oprechte tranen van berouw van Obama voor wat hij in Jemen heeft
veroorzaakt. Dit soort tranen valt in de categorie krokodillentranen.
Voedsel is er nauwelijks meer in Jemen. Net zoals er amper drinkwater, brandstof, elektriciteit en medische
zorg beschikbaar is. Ondervoeding viert hoogtij en
uiteraard sterven er talloze mensen aan ziektes die
voorkomen hadden kunnen worden wanneer ze een
normale behandeling hadden kunnen krijgen.
Na een soort staakt het vuren vanaf het midden van de
maand december liep dit in het begin van het nieuwe jaar
ten einde. Op het moment dat de Saoedi’s klaar waren
met het vermoorden van de 47 mensen in eigen land
gingen ze verder met het vieren van het nieuwe jaar door
de zogenaamde “terror-bombings” in Jemen op te
voeren.
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De doelen waren door Amerika geselecteerd en waren onder andere gericht op dichtbevolkte gebieden,
ziekenhuizen, vluchtelingenkampen, belangrijke infrastructuur en andere niet militaire doelen.
Een blokkade die is ingesteld, blijft van kracht waardoor essentiële levensmiddelen door de mensen die dit
keihard nodig hebben niet bereikt kunnen worden. Althans, niet in hoeveelheden die er toe doen.
Washington en Riyadh willen oorlog, geen vrede. Een staakt het vuren was meer een illusie dan
werkelijkheid.
Het resultaat is een bevolking van Jemen die op een vreselijke manier te lijden heeft en nog veel meer
daarvan tegemoet kan zien in de nabije toekomst. Hun land wordt systematisch verwoest en begint al heel
erg te lijken op Afghanistan, Irak, Libië en Syrië.
Dit alles is het resultaat van het Amerikaans imperialisme dat leven op aarde vernietigt, keer op keer weer
en telkens een ander land.
Dan moet de echte explosie van het Midden Oosten kruitvat nog beginnen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10200:wanneer-ontploft-het-middenoosten-kruitvat&catid=37:wereld&Itemid=50

NIET in onze media: Rusland snelt bevriezende Oekraïners te hulp
07/01/2016 - Xavier Everaert
Eerder deze week berichtte ik over het spagaat tussen realiteit en
mediatieke desinformatie omtrent het Russisch-Oekraïens conflict.
Zo kregen de Oekraïners, die nochtans net failliet verklaard werden,
door de Russen geholpen met een fikse korting op hun gasprijzen. Dat
deze inschikkelijkheid niet past in de diabolisering van Rusland,
verklaart waarom dit bericht niet werd overgenomen door “onze”
reguliere media. Ook een tweede incident dat dit beeld volledig doorprikt zal wellicht onder onze mediatieke
radar blijven:
De Oekraïense stad Genichesk kampt met schrijnende gastekorten en het kwik zakt er ver beneden het
vriespunt, tot – 14 °C. Met andere woorden: de bevolking ziet af. Honderden gezinnen zitten nu zonder
verwarming. De overheid is failliet en slaagt er niet meer in om haar bevolking warm te houden. In de geest
van het Orthodoxe Kerstfeest heeft Poetin het persoonlijke bevel gegeven om Genichesk van gas te
voorzien vanuit het nabijgelegen Sebastopol op de Krim, tegenwoordig Rusland: 20.000 kubieke meter gas
per dag. Die geste komt er nadat de Oekraïense burgemeester van de stad Aleksandr Tulopov een
smeekbede richtte tot de Russen.
We worden nu op korte tijd geconfronteerd met twee grote charme-offensieven vanwege de Russen aan het
adres van de Oekraïners. “Erst das fressen, dann die Moral” is een beproefde Russische tactiek, waarbij
afhankelijke buurlanden diplomatiek gekocht worden met levensnoodzakelijke middelen.
Dat Europa en OPEC voorlopig in gebreke blijft om Oekraïne los te koppelen van de Russische
energiebevoorrading, speelt in het voordeel van de Russen.
Maar onrechtstreeks ook in het voordeel van Europa. Ondanks het feit dat een betere verbinding met
bijvoorbeeld Statoil of Gaz de France de Oekraïense onderhandelingspositie ten aanzien van de Russen
gevoelig zou verstevigen, worden de Russen nu gedwongen om geopolitieke spanningen af te kopen met
goedkoop gas. Dat noopt beide partijen dan weer om de vijandigheden op waakvlam te zetten en met
mekaar aan tafel te gaan zitten.
Goede relaties met Moskou is vooral een bom onder de junta in Kiev, die surft op een anti-Russisch
sentiment. Maar wanneer de mensen in de vrieskou zitten, dooit zo’n sentiment wel snel.
Goede relaties met Moskou is dan weer slecht nieuws voor de EU, die koste wat het kost de sancties tegen
Rusland in stand wil houden. Maar als het conflict waarop de sancties gestoeld zijn implodeert, hoe kan
Brussel de sancties dan nog verder legitimeren?
Rusland moet dus blijvend worden afgeschilderd als een boeman, ook al staat dit haaks op de realiteit. Dit
bewijst nogmaals hoe gedwee onze media in de pas lopen van onze regimes.
Bijkomend: dat de Russen zich zo inschikkelijk opstellen bewijst dat de Russische onderhandelingspositie
mogelijk helemaal zo groot niet is als de Russen (en de anti-Russen in Brussel) willen doen uitschijnen.
Misschien proberen ze met deze geschenkjes en spotprijzen het voornemen van Kiev af te kopen om de
transitrechten voor Gazprom drastisch te verhogen?
Dit bewijst enkel hoe belangrijk de Europese afzetmarkt blijft voor Rusland. Waarom laten we een
economische samenwerking, die zo duidelijk in de sterren geschreven staat, hypothekeren door een
rovershol als Kiev? Cui bono?
Bron: Riafan, Moscow Times, TASS
http://beurs.com/2016/01/07/niet-in-onze-media-rusland-snelt-bevriezende-oekrainers-te-hulp/87690

NIEUWSBRIEF 240 – 21 JANUARI 2015 – PAG. 11

Collage – foto’s met commentaar
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Expert: "2015 was voor terroristen slechts repetitie, IS plant een 9/11 in Europa"
09-01-16 - Door: Steven Alen - Bron: AFP
Brandweermannen staan tussen het puin van de Twin Towers in
New York. ©PHOTO_NEWS
"De aanslagen in Parijs in november waren nog maar het begin".
"IS plant een 9/11 in Europa". "2015 was eigenlijk maar een
repetitie voor de terroristen": een terreurexpert toont zich
allesbehalve optimistisch in een gesprek met persagentschap
AFP.
2016 is nog maar net begonnen of in Frankrijk wou een man een
politiekantoor aanvallen, in Egypte bestormden gewapende
mannen een hotel en in de Verenigde Staten werd een politieagent beschoten. De aanvallers werden allen
geïnspireerd door terreurorganisatie Islamitische Staat.
Experts in contraterrorisme vrezen nog iets veel ergers dan de aanslagen van november in Parijs, waarbij
130 mensen omkwamen. "Spijtig genoeg denk ik dat 2015 niets was", zegt een anonieme expert aan AFP.
"We stevenen af op een Europese 9/11: gelijktijdige aanvallen op dezelfde dag in verschillende landen, op
verschillende plaatsen. Iets heel gecoördineerds. We weten dat de terroristen hieraan werken", luidt het.
Meer strijders
Hij stelt dat IS Europeanen rekruteert en opleidt "met als doel hen terug te sturen naar hun land van
herkomst. Ze hebben de nodige valse documenten, ze beheersen de taal en kennen de plaatsen en de
wapens. We houden veel van hen tegen, maar laat het duidelijk zijn dat we overspoeld worden. Sommigen
zullen erdoor komen, en sommigen zijn er al."
"De profielen zijn aan het veranderen. We zien ultraradicale kerels terugkomen, erg gehard door de strijd,
die ginder hadden moeten blijven. Daarvoor zagen we meestal gasten terugkomen die een fout hadden
gemaakt, die niet beseften dat oorlog pijnlijk kan zijn. Maar nu zien we kerels terugkomen die niet afwijken
van hun ingeslagen pad."
Uitdaging
De uitdaging voor de veiligheidsdiensten van Frankrijk is om de responstijd drastisch te verkleinen, luidt het.
Want de vijand staat klaar om met plezier te sterven en het aantal burgerslachtoffers te maximaliseren.
"Altijd zal er een vertraging zitten op interventietroepen, maar die moeten we zo veel mogelijk verkleinen",
zegt kolonel Hubert Bonneau, het hoofd van de elitetroepen GIGN. "In de Bataclan duurde het doden van 90
mensen 20 minuten. Het stopt wanneer er tegenstand is van beveiligingstroepen", zegt hij. Het duurde 2,5
uur eer de politie de concertzaal bestormde terwijl ze informatie vergaarde over de plattegrond van het
gebouw en de positie van de jihadisten.
Volgens Bonneau betekent dit nieuwe type dreiging dat er geen klassieke gijzelingssituaties zijn zoals in het
verleden. "Gijzelaars zijn gewoon een buffer om de vooruitgang van veiligheidstroepen af te remmen. Als we
niet zo snel mogelijk tussenkomen zullen er meer slachtoffers zijn. Dat is de lessen die we moeten trekken
uit 13 november, dat onze interventiemethode moet veranderen. We moeten chirurgische precisie hebben,
zo krachtig mogelijk en zo snel mogelijk."
Repetitie
Yves Trotignon, een voormalige analist voor de Franse inlichtingendienst DGSE, zegt dat pan-Europese
plannen niet nieuw zijn en al verscheidene keren werden verijdeld. "Toen was het nog al-Qaida", zegt hij.
"De teams moesten arriveren in West-Europa en daar klaarliggend materiaal oppikken - handwapens en
aanvalsgeweren. Dat werd verhinderd door de Amerikanen, die in Afghanistan en Pakistan een reeks
preventieve droneaanvallen uitvoerden tegen de mensen die werden verdacht van de operatie op te zetten."
Trotignon zegt nog dat dit type van meervoudige aanvallen het worstcasescenario is voor 2016. "Ik weet dat
in Europese hoofdsteden, vooral Londen, gespecialiseerde diensten werken aan deze piste."
De specialisten zeggen nog dat de politie, het leger en de inlichtingendiensten zich voortdurend aanpassen
aan de veranderende dreiging, maar dat de andere zijde dat ook doet. En vaak sneller en efficiënter,
waarschuwen ze. "Niet alleen wij trekken lessen, IS doet dat ook", zegt de contraterrorisme-expert. Een
cruciale les was om weg te blijven van telefoons, die vaak een manier waren om potentiële aanvallers in het
oog te houden. "Ze leren van de onderzoeken in de pers, lezen alles over het onderwerp. Ze zagen dat het
2,5 uur duurde eer de politie de Bataclan bestormde", zegt Trotignon. "Ze zagen ook dat de explosieven niet
goed waren, dat die moeten worden vervangen. En dat de aanvallers te veel sporen achterlieten. Ze leren
snel."
Trotignon ziet de toekomst met lede ogen tegemoet. "Als het aantal aanvallers toeneemt, dan hebben we
een probleem", zegt hij. Hij ziet bij medewerkers van veiligheidsdiensten een "verschrikkelijk pessimisme"
voor 2016. "Misschien zullen we zeggen dat 2015 slechts een repetitie was", besluit hij.
http://www.demorgen.be/binnenland/expert-2015-was-voor-terroristen-slechts-repetitie-is-plant-een-9-11-ineuropa-b711fd37/
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Duitse politie: Wij hebben bevel van politiek misdaden migranten te verzwijgen
Niet alleen in Köln, Hamburg en Stuttgart, maar tal van andere Duitse steden massale aanvallen en
aanrandingen door grote groepen asielzoekers – Twee meisjes van 14 en 15 door Syrische ‘vluchtelingen’
verkracht – Criminoloog: Door regering Merkel opgelegde censuur geldt ook voor de media: Nooit negatief
over ‘vluchtelingen’ praten
Nadat het niet meer lukte de misdaadexplosie tijdens oud-ennieuw in de doofpot te stoppen, logen politiek, politie en
media dagenlang om te verdoezelen dat verreweg de meeste
daders asielzoekers en migranten waren.
Een hoge politiefunctionaris in Frankfurt bevestigt wat de
meeste burgers al lang vermoeden, maar wat door politiekcorrecte links/liberale elite altijd wordt ontkend: de politie
heeft van de politiek al jarenlang het bevel om misdaden die
worden gepleegd door migranten en asielzoekers
onmiddellijk opzij te leggen en niet aan de media door te geven. Omdat dergelijke misleidende praktijken
ongetwijfeld niet tot onze Oosterburen beperkt zullen zijn, hebben we nu tevens een verklaring waarom
migranten- en allochtonencriminaliteit ook in de Nederlandse officiële statistieken kunstmatig laag wordt
gehouden, terwijl steeds meer burgers op straat iets heel anders ervaren.
‘Misdrijven door verdachten die een buitenlandse nationaliteit hebben en in een AZC aangemeld zijn,
leggen wij op ons bureau onmiddellijk aan de kant,’ aldus de politiefunctionaris. ‘Er bestaat een strikte
opdracht van de autoriteiten om niet te berichten over vergrijpen die door vluchtelingen worden begaan.
Alleen directe vragen van de media over zulke daden mogen worden beantwoord.’
Het is normaal dat niet alle misdaden automatisch openbaar worden gemaakt, maar het is zeer ongewoon
dat de politie van hogerhand het bevel heeft om misdaden van bepaalde daders niet te publiceren, en de
informatie over deze ‘speciale’ groepen als ‘niet vrij voor de pers’ te classificeren.
Burgemeester Köln loog tegen pers en publiek
Na de enorme wantoestanden in Köln, waar zo’n 1000 migranten en asielzoekers vele tientallen Duitse
vrouwen en meisjes beroofden, aanrandden en verkrachtten, loog de ‘progressieve’ burgemeester Henriëtte
Reker dat er ‘geen aanwijzingen waren dat de daders vluchtelingen waren.’ Er lag toen echter al een
politierapport waarin werd geconcludeerd dat van 71 personen de identiteit was vastgesteld. Verreweg de
meesten waren asielzoekers. Toen dit alsnog bekend werd gaf Reker snel politiechef Wolfgang Albers de
schuld, en stelde hem op non-actief.
Asielzoekers gingen in tal van andere steden tekeer
Michael Schaich, woordvoerder van de autoriteiten in de deelstaat Hessen, erkende dat de
persfunctionarissen van de politie de ‘aanwijzing’ hebben gekregen dat het thema ‘vluchtelingen’ door
‘rechtse extremisten’ gebruikt zou kunnen worden om de stemming tegen migranten te doen omslaan.
Inmiddels blijkt dat niet alleen Köln, Hamburg en Stuttgart het toneel waren van massale aanvallen en
aanrandingen door migranten, waarvan sommigen nog maar enkele dagen of weken in Duitsland waren.
Ook in Bielefeld ging een groep van ongeveer 500 asielzoekers tekeer, en vielen onder andere een
discotheek binnen waar meerdere vrouwen werden aangerand.
Twee meisjes van 14 en 15 door Syrische migranten verkracht
In Wheil am Rhein werden twee meisjes van 14 en 15 jaar tijdens oud-en-nieuw door vier Syrische
migranten (14 tot 21 jaar) verkracht. Pas op 7 januari werd het nieuws door de politie naar buiten gebracht,
en enkel nadat journalisten er vragen over hadden gesteld. Hetzelfde gebeurde in Stuttgart, waar een 20
jarige Irakees en zijn maten jonge meisjes hadden aangerand. Een agent kon niet verdragen dat dit moest
worden verzwegen, en speelde dit anoniem naar de pers door.
Ook asielzoekerscentra zijn poelen van criminaliteit en geweld. Volgens de minister van Sachsen, Markus
Ulbig (CDU), werden er vorig jaar in AZC’s officieel 1006 delicten en misdrijven tegen personen
geregistreerd, waardoor 11 pogingen tot doodslag of moord (volgens diverse functionarissen slechts het
topje van de ijsberg). Hiervan werden er slechts 3 aan de pers doorgegeven. Acht gevallen van seksueel
misbruik en verkrachting, waaronder van kinderen, werden onder tafel gemoffeld.
Censuur geldt ook de media: Nooit negatief over vluchtelingen praten
De door de regering Merkel opgelegde censuur geldt beslist niet alleen voor de politie. Zo kreeg de
veelgevraagde criminoloog Christian Pfeiffer voorafgaande aan een TV-discussie over de schokkende
gebeurtenissen tijdens oud-en-nieuw het verzoek om ‘niet over vluchtelingen’ te praten. Zijn antwoord: ‘Dan
hoef ik niet eens te beginnen.’ Na zijn blijvende weigering om onder die voorwaarde deel te nemen, bonden
de journalisten in. Pfeiffer: ‘Wat moet er van ons worden als wij de waarheid niet meer mogen benoemen?’
(2). Zelfs de Frankfurt Allgemeine Zeitung begint zich nu te verzetten, en schreef dat ‘deze mentaliteit
duidelijk tegen de journalistieke principes ingaat. Het gaat niet meer om de feiten, maar om de politieke
uitleg daarvan, ook als die met de feiten in tegenspraak zijn. Het denkmodel luidt: ‘Vluchtelingen’ worden
enkel genoemd als ze dienst kunnen doen als idealistische figuren in de strijd tegen extreemrechts. Dat is
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echter geen journalistiek, maar een politiek perspectief. Voor deze houding in TV-redacties volgt nu een
koude douche.’ (3)
Xander - (1) Bild ; (2) Epoch Times ; (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ;
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Duitse-politie-Wij-hebben-bevel-van-politiek-misdadenmigranten-te-verzwijgen

Kaarten op tafel nu Chinese zeepbel ontploft (en Eurozone heeft niet de winnende kaarten...)
07/01/2016 - jeroenteerlinck
De globale markten staan vlak voor een nieuwe crisis
waarbij investeerders ten zeerste moeten opletten om
niet mee over de kop te gaan. Het valt dan ook aan te
raden om even grondig te kijken als de vorige versie
wel verwerkt is….
China beleefde deze week reeds een tweede
beurscrash in 1 week, een nieuw record. Dat is alvast de trieste voorlopige balans voor het nieuwe beursjaar
waarvan het einde nog lang niet in zicht is. Het land slaagt er voorlopig niet in om een nieuw groeimodel te
vinden om de economie te stabiliseren en opnieuw te lanceren om zodoende de structurele problemen te
camoufleren. In de praktijk exporteert het zelf de problemen door een muntdevaluatie waardoor andere
landen een gedeelte van het probleem naar zich toe geschoven krijgen. Op het gebied van valutaoorlogen
staan de zenuwen reeds gespannen met onder andere het QE programma in de Eurozone welke nog
minstens tot 2017-2018 zal voortduren.
Het grote probleem is dat er geen enkele marge is om een eventuele Chinese crisis op te vangen. De vorige
crisis is nog niet verteerd en de schulden zijn wereldwijd enorm gestegen. Het is dan ook niet mogelijk om
de rente te doen dalen, of massale investeringen te doen om zodoende de economie terug te activeren
indien deze Chinese problemen nog groter worden. Het risico bestaat dan ook dat de huidige crisis nu op
korte termijn zal moeten uitgezweet worden (met de nodige reeds gekende consequenties…).
2016 beloofde reeds een moeilijk jaar te worden door de Griekse problemen die terug de kop op steken, de
aanhoudende problemen in de eurozone en de impact van de rentestijging in de Verenigde Staten. Specifiek
voor olie-exporterende landen komt daar nog de lage olieprijzen bij die door de Chinese problemen opnieuw
naar beneden tuimelden.
Deze dalende olieprijzen verergeren de crisissen wereldwijd in onder
andere Venezuela, Brazilië, het Midden-Oosten, Rusland, etc…. Een
nieuwe wereldcrisis zou deze landen over de rand duwen waardoor er
op middellange termijn geen enkele kans meer bestaat op een
economische terugkeer.
Economische cycli
Waar velen te weinig rekening mee houden is het macro-economische
aspect waarbij de economie in cycli beweegt. Dit gaat al eeuwenlang zo
en dit zal vermoedelijk nog eeuwen blijven duren ongeacht plaatselijke
problemen of politieke keuzes. In 2007-2008 was er een dieptepunt
gevolgd door nieuwe hoogtepunten op de beurs in 2015. De kans dat de economie echter blijft nieuwe
hoogtes opzoeken zonder enige terugval is echter utopisch. In diverse grafieken is reeds een kentering te
merken die het begin van een nieuwe (mini)crisis aankondigt. Dit behoeft op zich geen ramp te zijn als
overheden erin slagen om op het hoogtepunt van economische conjunctuur reserves op te bouwen.
Helaas is de vorige crisis enkel gecamoufleerd in een enorme schuldenberg en werd de wereldeconomie
kunstmatig gereanimeerd. Net dit uitstel in combinatie met een kleine dip kan reeds genoeg zijn om een
nieuw wereldcrisis uit te lokken. Indien dit gepaard zou gaan met het volledig ineenstorten van de Chinese
zeepbel zal dit des te pijnlijker worden het aankomende jaar.
Opportuniteit
Deze crisis levert echter ook grote opportuniteiten op. Enerzijds met het speculeren op een verdere daling
van onder andere beursindexen, maar anderzijds met het investeren in grondstoffen. Terwijl de grondstoffen
reeds op een historisch laag niveau staan dreigen deze nu nog verder in elkaar te storten. De ondergrens is
echter nu al bijna bereikt waardoor er enorme kansen ontstaan om hierin te investeren. Weliswaar een
investering voor enkele jaren maar één die minstens een factor 2 of 3 zal opleveren bij een nieuwe hoogconjunctuur. Net nu iedereen terug zal weglopen op de beurs liggen de mooiste kansen voor het grijpen.
Bronnen: http://finance.google.com, http://www.wikipedia.org
http://beurs.com/2016/01/07/gigantische-schuldenberg-is-het-probleem-china-is-enkel-de-spreekwoordelijke-druppel/87822

NIEUWSBRIEF 240 – 21 JANUARI 2015 – PAG. 15

Niburu.co wint prijs met financiële voorspelling (video)
Wij waarschuwen hier op deze website al maandenlang voor de grote
klap in de financieel economische wereld die nu inmiddels in volle
hevigheid is losgebarsten.
Ook voorspelden wij de goudprijs voor het einde van het jaar 2015 tot
op enkele centen nauwkeurig en hebben daar nu een prijs mee
gewonnen.
Trouwe lezers van deze website weten dat wij al maandenlang
waarschuwen tegen de kunstmatig gecreëerde optimistische
economische berichten in de mainstream-media.
Toen wij vroegen hoeveel kanaries er dood in de kolenmijn moesten neervallen voordat de mensheid
begreep dat de wereldeconomie volledig op zijn gat lag, werden we her en der uitgemaakt voor
doemdenkers en hielden de trollen een klein feestje want volgens hen zaten wij er compleet naast met onze
voorspellingen.
Misgegokt: Niburu.co met aanhoudende voorspellingen over het instorten van aandelenbeurzen.
We zouden zeggen: Kijk naar de aandelenkoersen van afgelopen week. Iets waar wij al heel lang over
schrijven en dat nu eindelijk een beetje tot de massa begint door te dringen, is dat de Chinese economie
kaput is, over en sluiten.
China is geen groeimarkt meer en zal zich op de korte termijn ook niet meer herstellen ongeacht hoeveel
kunstgrepen er door de centrale overheid worden uitgevoerd. China is één grote opgeblazen
schuldenbubbel die op het punt staat te exploderen omdat dit jaar het ene na het andere Chinese bedrijf in
gebreke gaat blijven met betalen.
Hoe het dan verder gaat met afgeleide financiële producten, ook wel derivaten genoemd, kun je zien in de
leerzame film The Big Short, die gaat over de vorige ineenstorting van het systeem en de volledig corrupte
banksystemen waar de doorsnee burger nog steeds op vertrouwt. https://youtu.be/vgqG3ITMv1Q
Enige dagen geleden ontvingen wij de volgende email:
Beste,
Proficiat, volgens onze gegevens ben je de winnaar van onze eindejaarswedstrijd "win een Krugerrand"!
Je had het juiste antwoord op de schiftingsvraag (250) en je antwoord op de schiftingsvraag benaderde de
goudprijs op 31/12 om 16u00 (31.385,64 euro per kilogram) het dichtst van alle inzendingen. (€ 31.384,96
was uw antwoord)
Kan je ons je volledige adresgegevens (inclusief een contact telefoonnummer) bezorgen voor de verdere
afhandeling en overhandiging van de prijs.
Mvg, Koen Deckers
goud999
Van alle financiële experts die in Nederland en België rondlopen en hebben meegedaan aan deze wedstrijd,
komt het correcte antwoord van, jawel, de “aluhoedjes”.
Net zoals de “aluhoedjes” al een hele tijd waarschuwen dat sinds de invoering van de nieuwe bail-in regels
jouw geld nog minder veilig op een bank is dan het al was.
Ook wijzen wij er al langere tijd op dat het misschien heel verstandig is om ook eens te kijken naar andere
vormen van beleggen in plaats van je geld op de bank te zetten. In dat kader is onze tip voor het nieuwe jaar
om eens wat meer aandacht te besteden aan zilver dat niet voor niets soms “de beste aankoop van de
eeuw” wordt genoemd.
De beurzen werden wereldwijd afgelopen week weer eens omschreven als een “bloedbad”, en dat terwijl de
ineenstorting nog maar net is begonnen.
Of dit de grote klap wordt of dat het systeem nog enkele keren weer opkrabbelt, is niet helemaal duidelijk.
Iedere dag is een van "nieuwe ronde nieuwe kansen" voor de casino’s voor deze wereld, maar wat de
meeste gokkers niet beseffen, is dat ze uiteindelijk alles zullen verliezen.
Net zoals de jongste bankier ooit op Wall Street. https://youtu.be/AYrpROr9Gmk
Wat gebeurt er nu?
Op een bepaald punt, misschien ergens volgende week of volgende maand, maar waarschijnlijk vrij snel, zal
de dam breken.
Iedereen zal tegelijkertijd op de verkoop knop drukken en erachter komen dat de markten zoals zij die
dachten te kennen, zijn verdwenen. De uitgangen worden gesloten, net zoals dit twee keer in China
gebeurde afgelopen week, en de hele wereld zal in hun maag zitten met de beleggingen die ze gekocht
hebben op een moment dat de markten nog liquide waren en zonder enig risico.
Bij al die mensen zal er op die dag één gedachte door het hoofd gaan, “Waarom heb ik geen goud en/of
zilver gekocht toen ik de kans had?”.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10201:niburuco-wint-prijs-metfinanciele-voorspelling&catid=15:financieel&Itemid=28
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Meer vreemde dingen in de lucht (video)
In een stad in het oosten van Rusland verschenen opeens
mysterieuze lichtstralen vanuit de hemel.
Een deel van inwoners schrok zo erg dat ze in hun auto sprongen en
wegvluchtten omdat ze dachten dat de buitenaardse invasie was
begonnen.
Enkele dagen geleden schreven wij een artikel over hoe het lijkt alsof
de wereld reageert op de komst van het Nibiru mini zonnestelsel.
Dit door middel van vreemde lichtstralen die vanaf de hemel naar
bepaalde specifieke punten op aarde wijzen.
De stralen wijzen dan soms naar hele bijzondere lokaties zoals vulkanen of piramides van duizenden jaren
oud. Ook in de hemel boven Oslo deden zich afgelopen week
vreemde verschijnselen voor zoals te zien in de navolgende
video. Ook hier lichtstralen die de hemel in wijzen. Echter, hier
schijnt volgens meteorologen een verklaring voor te zijn.
Zo zegt meteoroloog Trond Robertsen dat deze vreemde
lichtstralen in dit geval worden gevormd door een unieke
combinatie van een zeer lage temperatuur, ijskristallen en de
lichten van de stad. De volgende opname is een zogenaamde
“timelapse” opname van dit fenomeen. https://youtu.be/0al9K4fiyM. Nu komen koude luchten, ijskristallen en stadslichten
vaker voor in Noorwegen, dus op zich is het dan wel weervreemd
dat Robertsen zegt dat hij dit zelf in zijn hele leven nog nooit heeft gezien.
Of het inderdaad ijskristallen zijn zoals Roberts zegt, of misschien toch iets anders, weten wij niet, maar het
zijn wel prachtige beelden.
Een soortgelijk fenomeen deed zich voor boven de stad Birobidzhan in het oosten van Rusland.
Ook hier veelkleurige vreemde lichten die naar de hemel wezen.
Ook hier wordt ongeveer dezelfde verklaring gegeven als in Oslo, ijskristallen.
Alleen de bevolking van Birobidzhan zag dit alles wel even iets anders toen het gebeurde. Velen waren er
van overtuigd dat de buitenaardse invasie was begonnen, sprongen in hun auto en vluchtten weg.
Ook voor deze stad geldt een beetje hetzelfde als voor de meteoroloog uit Oslo. Ook in Birobidzhan zijn ze
gewend aan lage temperaturen, ijskristallen en lichten van de stad.
Klaarblijkelijk is het dan een dermate zeldzaam verschijnsel dat wanneer het dan gebeurt mensen
wegvluchten omdat ze denken dat de buitenaardse invasie is begonnen.
Of, misschien is het toch iets anders.
In de Australische stad Canberra heeft men dan geen last van lage temperaturen, ijskristallen en dat soort
dingen, maar wel ook iets heel vreemds in de lucht.
Het is 3 januari ’s nachts wanneer er bliksemflitsen zichtbaar zijn in de lucht. Dan ineens lijkt het alsof er een
enorm gat in de hemel ontstaat, waarbij het zelfs even lijkt alsof het daglicht is.
Zoals te zien is in de volgende twee foto’s.
Ook hier heeft een lokale iemand, een astronoom
genaamd Brad Tucker, een verklaring voor. Het zou hier
gaan om bolbliksem.
Voor ons lijkt het verdacht veel op de dimensieportalen
zoals die overal ter wereld worden waargenomen. Een
fenomeen waar ook dikwijls bliksem bij wordt gemeld en/of
een aantal UFO’s. De UFO’s ontbreken in dit geval, maar
bliksem is er des te meer. https://youtu.be/bIeZkE2DkjM
Omdat we in onze luchten waarschijnlijk te maken hebben
met een combinatie van werkelijk onverklaarbare
verschijnselen zoals de lichtstralen vanuit de piramides en misschien zeldzame, maar wel verklaarbare
natuurverschijnselen, is het zaak om alert te blijven.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10203:meer-vreemde-dingen-in-delucht&catid=35:universum&Itemid=48
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Destabilisering Europa nu in vrije val
Wanneer je gewoon wat om je heen kijkt in het nieuws dan zie je
duidelijk dat er zich een bepaald script afspeelt.
Allerlei dingen die niet per toeval gebeuren of die het gevolg zijn van
geplande acties waarbij de reacties door bevolkingen voorspelbaar
zijn. Wanneer je als centrale planner voor de elite bezig bent met het
in kaart brengen van hoe de bevolking zal reageren op de uitvoering
van het Kalergiplan dan kun je natuurlijk al vrij aardig voorspellen hoe
er door mensen in het algemeen op gereageerd gaat worden.
De essentie van het plan van Kalergi.
In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet
langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort submenselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners
vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij
uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder
controle te houden is.
Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze
individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massaimmigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de
oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.
Voor de planners en zij die het spel doorhebben, zijn al de dingen die nu gebeuren absoluut geen verrassing
en nog veel minder toeval.
Laten we een aantal voorbeelden nemen van zaken die de
afgelopen dagen in het nieuws kwamen:
De Slovaakse premier Robert Fico heeft formeel medegedeeld
dat hij zich niet zal houden aan de voorschriften uit Brussel en
niet zal toestaan dat de moslims in zijn land een eigen
gemeenschap zullen oprichten. Fico stelt dat integratie van de
vluchtelingen niet mogelijk is.
Derhalve heeft Slovakije dan ook slechts een piepkleine
moslimgemeenschap van enkele duizenden.
Afgelopen donderdag zei Fico dat hij een sterk verband ziet
tussen de golven vluchtelingen en de aanslagen in Parijs en de massale verkrachtingen in Duitsland.
Hij zei, “Wij willen niet dat hier gebeurt wat er in Duitsland is gebeurd. Het idee van een multicultureel
Europa heeft niet gewerkt en de migranten kunnen niet worden geïntegreerd, dat is onmogelijk.
Wij horen dezelfde soort geluiden uit landen als Polen en Hongarije.
Deze mensen houden stand, ondanks de politiek correcte druk uit Brussel.
Dit betekent uiteraard dat de puinhopen in de andere landen, die geen Fico als premier hebben, alleen maar
vele malen groter zullen. Vluchtelingen zullen nog steeds naar Europa komen, alleen de plekken waar ze
nog naartoe kunnen zullen steeds minder worden.
We horen nu ook wanhopige geluiden uit Zweden, waar de maatschappij zo langzamerhand niet alleen
volledig wordt ontwricht, maar waar je ook het ene horrorverhaal na de andere hoort, zoals het volgende:
Een zaak die afgelopen juli speelde en die nu naar buiten komt, is die van een immigrant die de keel van
een 7-jarig meisje doorsneed in Stockholm. De 36-jarige Daniel Gebru, afkomstig uit Eritrea, kon de
rechtbank geen duidelijke reden geven waarom hij dit kind op een dergelijke afschuwelijke manier had
vermoord. Toen Gebru illegaal het land was binnengekomen, hadden de ouders van het vermoorde meisje
medelijden met de man en hadden hem in huis opgenomen. Volgens de informatie van de rechtbank had het
gezin hem uiteindelijk op straat gezet omdat hij weigerde om huur te betalen. Enkele dagen later kwam
Gebru via het badkamerraam het huis binnen, stak het 7-jarige meisje dood en sneed haar keel door.
Naar het oordeel van de rechtbank was de men mentaal onstabiel en werd derhalve ook niet schuldig
bevonden aan moord, maar aan doodslag. Alhoewel Gebru na zijn straf uitgezet moet worden naar Eritrea
zal dit waarschijnlijk niet gebeuren omdat dit land te gevaarlijk wordt geacht om mensen naartoe terug te
sturen. In de praktijk zal dit betekenen dat Gebru in Zweden blijft en al weer na vrij korte tijd op vrije voeten
kan zijn. Ondertussen gaat het wegvagen van de eigen identiteit van volken onverminderd door, in ons land
voor een groot deel onder leiding van Bilderberglakei Alexander Pechtold.
De tekst "bij de gratie Gods" wordt, als het aan D66 ligt, afgeschaft in wetten. Tweede Kamerlid Stientje van
Veldhoven dient er vrijdag een voorstel voor in. D66 denkt er een meerderheid voor te vinden.
"De vermelding van "bij de gratie Gods" bij de ondertekening van wetten is in strijd met onze scheiding van
Kerk en Staat. De soevereiniteit ligt in Nederland bij de mensen, niet bij een God", meent Van Veldhoven.
Daar blijft het niet bij want uit onderzoek zou zijn gebleken dat de Nederlanders het Suikerfeest belangrijker
vinden dan Pinksteren. En dus moet dit een nationale feestdag gaan worden bij ons:
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Er gaan steeds meer stemmen op om van het islamitische Suikerfeest een landelijke vrije dag te maken.
Ineke Strouken van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur in Utrecht snapt die stelling wel. "Feestdagen
zijn een afspiegeling van de samenleving", zegt Strouken tegen RTL Nieuws. "Die is veranderd." "
We hebben onderzoek gedaan naar wat Nederlanders de belangrijkste tradities vinden. Het Suikerfeest
staat op plaats 14, dat is boven Pinksteren."
Onze grote leider Rutte doet ook een duit in het zakje:
,,Wie hier komt, moet zich aanpassen aan onze normen en waarden. Die blijven onvoorwaardelijk zoals die
zijn. We gaan geen concessies doen. We hebben dit mooie land in honderden jaren opgebouwd.''
Zelfs voor de mainstream-media is er nu geen ontkennen meer aan en weigeren Duitse politiemensen
noglanger om hun mond dicht te houden, ondanks dat hun superieuren er alles aan hebben gedaan om dit
onder de pet te houden, na de massale verkrachtingen en aanrandingen in Keulen op oudejaarsavond:
Uit een intern politieverslag van de rampzalig verlopen oudjaarsnacht spreekt een politiechef ook van
het,,opvallend hoge aantal migranten'' dat is aangehouden. Hij wijst er bovendien op dat er te weinig
agenten waren ingezet om de orde te kunnen handhaven. ''De politie kon niet ieder slachtoffer helpen en alle
daders aanhouden, wat bij de dienstdoende agenten tot grote frustratie leidde. We werden geconfronteerd
met een respectloosheid die ik in mijn 29 jaar bij de politie nog nooit heb ervaren.''
''Ik heb jonge vrouwen gezien van wie het slipje was uitgetrokken of die door de menigte bespuugd waren. Ik
heb huilende vrouwen gezien. Die beelden hebben me geschokt en moesten we eerst verwerken. We waren
bezig onszelf te beschermen, omdat we massaal werden aangevallen.''
Omdat er toch een aanvaardbare reden gezocht moet worden voor het feit dat men in eerste instantie alles
in de bekende doofpot probeerde te stoppen, moest politiechef Wolfgang Albers worden opgeofferd. De man
heeft uiteraard alleen maar verteld wat hem van hogerhand werd opgedragen en vertrekt nu met
waarschijnlijk een leuke extra aanvulling op zijn pensioen.
De grote massa begint nu een beetje wakker te worden en te beseffen dat ze wederom zijn voorgelogen
door de autoriteiten. Het resultaat van dit alles is dat doorsnee mensen nu alle vertrouwen beginnen te
verliezen in niet alleen de overheid, maar ook de mensen die hen zouden moeten beschermen, de politie.
Daarom ontstaat het volgende: In verschillende Duitse steden worden burgerwachten opgericht vanwege de
gemelde aanrandingen rond Nieuwjaar in Duitsland.
Een Facebook-groep wil gaan patrouilleren bij grote evenementen, zoals carnaval, volgens de Rheinische
Post. Dat om "vrouwen in nood bij te staan", meldt het ANP. Binnen één dag hebben zich al duizend
vrijwilligers voor de burgerwacht gemeld. Overmorgen gaat de groep voor het eerst op patrouille. Volgens de
organisatie is de groep niet politiek en niet gewelddadig.
De politie van Düsseldorf is niet blij met het initiatief en maakt duidelijk dat het de politie is die voor openbare
veiligheid moet zorgen. Het is niet de bedoeling dat burgers naar overtreders van de wet gaan zoeken.
Niets van bovenstaande berust op toeval. Het zijn allemaal ingecalculeerde reacties van bevolkingen waar
het vluchtelingenwapen op wordt losgelaten. In een dergelijk scenario is ook heel goed het volgende
mogelijk. In een eerder artikel plaatsen wij een video met daarin het verhaal van een getuige van de
gebeurtenissen op het plein in Keulen, een uitsmijter bij een hotel op het stationsplein in Keulen, met de
naam Ivan Jurcevic. Wij ontvingen daarover de volgende email (dank!):
Mag ik jullie er even op wijzen dat Ivan Jurcevic helemaal geen uitsmijter is, maar een bekend Duits acteur...
https://www.facebook.com/Ivan-Jurcevic-249754578539479/
en: https://www.facebook.com/ivan.jurcevic.56
Op zijn persoonlijke FB blijkt dat hij bijvoorbeeld bevriend is met Ante Tonci Zovko, een belangstellende van
kruisvaarders/zionisten..
https://www.facebook.com/antetonci.zovko?hc_location=ufi
Het hele zaakje is georganiseerd, zoals de Duitse politie zegt, maar dan anders...
De chaos wordt op een gegeven moment zo groot dat niemand meer weet wie of wat, waar achter zit.
Dat die chaos groter wordt en de tweedeling binnen de Europa met de dag toeneemt, zoveel is duidelijk. De
uiteindelijke oplossing die zal worden aangedragen voor dit bewust gecreëerde probleem, is één centrale
overheid omdat nationale overheden allemaal hun eigen
agenda hebben en er een centrale aanpak nodig is om de
ontstane problemen te tackelen.
Via “meer Europa” moet het geheel tenslotte terechtkomen
bij de één wereldregering.
Het destabiliseren van Europa gaat snel nu en de grote
massa wordt dan wel in zoverre wakker dat ze merken dat
ze worden voorgelogen, ze zijn echter nog niet zo wakker
dat ze beseffen dat ze met open ogen in de verdeel- en
heersval trappen die mensen tegen elkaar opzet.
Het zal met al de oplaaiende emoties nog niet meevallen om dit bij mensen te laten doordringen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10202:destabilisering-europa-nu-invrije-val&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Is er ook een ‘veilig’ alternatief voor Pepperspray e.d.?
Dit bericht werd gepost in ActueelEindtijd ontwikkelingen on 9 januari 2016 by Silvia Videler
Voor de mensen die de aandrang voelen zich te bewapenen met een pepperspray of anderszins.
Bronpagina: http://www.psproducts.nl/producten/pepperspray-informatie.aspx
Voor de handleiding open je de bijlage of je gaat naar:
http://www.psproductswebshop.nl/WebRoot/StoreNL3/Shops/62188639/4A2E/10A0/5B85/11C4/F437/C0A8/
2935/C96D/Handleiding_X-marker.pdf
Pepperspray of traangas kopen?
U wilt pepperspray of traangas aanschaffen? Dan is het belangrijk om te weten dat pepperspray en traangas
in Nederland onder de verboden wapens vallen. Het is dus strafbaar deze te gebruiken of zelfs in bezit te
hebben. Daarom zijn deze in Nederland dus niet te bestellen. Hoe werkt pepperspray of traangas?
De werking en effectiviteit van pepperspray en traangas wordt overschat. Omdat bij zowel pepperspray als
bij traangas het toch een poedervorm blijft, loopt u grote kans zelf bedwelmd te worden als u niet weet hoe u
er juist mee om moet gaan. U bevordert zichzelf op deze manier tot een gewillig en vooral pijnlijk slachtoffer!
Op het moment dat u pepperspray of traangas tegen uw belager gebruikt bent u aansprakelijk voor de
schade die u aanricht bij deze persoon. De gevolgen kunnen oplopen tot boetes van € 2.500,-.
Het gebruiken van pepperspray of traangas maken u direct van een slachtoffer een dader!
Is er een alternatief voor Pepperspray en traangas?
PSP heeft in samenspraak met politie, justitie, slachtofferhulp en vele anderen de X-Marker© ontwikkeld.
Een veilige effectieve spray waarmee u uw belager een blauw gezicht bezorgd waarmee deze nog 3 dagen
rond loopt om hem zo beter te kunnen traceren. De X-Marker© wordt NIET gezien als wapen.
De X-Marker
X-marker is een zelfverdedigingsspray, het alternatief voor pepperspray en traangas. Pepperspray en
traangas zijn namelijk verboden in Nederland. De X-marker heeft een inhoud van 50 ml en is 12 cm groot
met een doorsnede van 3,5 cm. Door het compacte formaat is de X-marker makkelijk mee te nemen. Hij kost
17,80 € per stuk.
Wist u dat?
Als u binnen drie jaar na aankoop de X-marker heeft moeten gebruiken waarvoor hij ontworpen is, u
gratis een nieuwe krijgt!* Hierdoor bent u altijd veilig voor slechts enkele euro’s per jaar.
*Stuur de gebruikte X-marker en een kopie van het politierapport en binnen drie jaar na de originele aankoop
naar Personal Safety Products BV. Het adres waar u dit naar toe kunt zenden kunt u vinden op de website.

Russisch ministerie waarschuwt voor speciale informatiewapens die je gedachten beïnvloeden
Robin de Boer 9 januari 2016
Vergeet luchtaanvallen, tanks of kernwapens. Het
Russische ministerie van Noodsituaties waarschuwt voor
nieuwe dreigingen, waaronder energetische,
elektromagnetische, geofysische en genetische wapens.
Er zullen ook speciale informatiewapens komen die de
perceptie van mensen beïnvloeden, aldus het ministerie. Daardoor verandert hun hele manier van denken.
‘Natuurrampen’
Er werd in het verleden al gesproken over geofysische wapens die het weer kunnen veranderen. Mensen
vroegen zich zelfs af of sommige orkanen en aardbevingen wel ‘natuurrampen’ waren en speculeerden dat
het mogelijk was om het klimaat te veranderen en door middel van elektromagnetische velden aardbevingen
te veroorzaken. “Deze wapens verstoren de fysieke processen op aarde en veranderen het DNA van
mensen, waardoor genetische mutaties en ziektes ontstaan,” zei het ministerie.
Volgens het ministerie van Noodsituaties kan een agressor op deze manier onherstelbare schade
toebrengen aan gebieden en de inwoners van die gebieden. Het slachtoffer verliest bovendien de grip op
economische en bestuurlijke processen.
Onvoorziene gevolgen
Onlangs maakte de Russische overheid bekend de productie van genetisch gemodificeerde organismen te
verbieden om de gezondheid van de burgers te beschermen. Het gebruik van deze zogeheten ggo’s in de
landbouw is omstreden. Tientallen landen hebben de import of het gebruik ervan al verboden.
Volgens critici vormen ggo’s een gevaar voor de gezondheid en het milieu. De Russische president Poetin
zei in 2014 dat ‘er maatregelen genomen moeten worden om de Russische markt en consumenten te
beschermen tegen ggo’s, omdat ze onvoorziene gevolgen kunnen hebben’.
[Natural News via Sputniknews]
http://www.ninefornews.nl/russisch-ministerie-waarschuwt-voor-speciale-informatiewapens-die-je-gedachtenbeinvloeden/
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Politie stopt met geweld vreedzame Pegida demo in Keulen
Door Joost Niemöller
Het was via diverse livestreams goed te volgen. Pegida
organiseerde een grote bijeenkomst bij het hoofdstation
van Keulen, waar zovele Duitse meisjes aangerand en
verkracht waren door duizend Arabieren op
nieuwjaarsnacht. Het was een indrukwekkende,
waardige bijeenkomst. Er werden toespraken
gehouden waarbij geen onvertogen woord viel. De
organisatoren benadrukten dat het een vreedzame
bijeenkomst was. Daarna werd, zoals ze het zelf
noemden, een ‘wandeling’ gehouden door de demonstranten.
Die wandeling ging zeer langzaam omdat een cordon politie, achteruitlopend, de vaart eruit haalde. Na
enkele honderden meters, in schuifelgang, bracht de politie de demonstratie van zo’n drieduizend man
helemaal tot stilstand. Toen nam de spanning uiteraard toe. Er werd met vuurwerk gegooid. Een kleine
groep verhitte jongeren probeerde zich een weg door het cordon te duwen.
Voordat de politie tot deze actie was overgegaan, was er van geen spanning sprake. Alleen spreekkoren,
maar ook daarbij geen neonazistische, of anderszins provocerende kreten.
Op het moment dat de politie de demonstratie tot staan had gebracht, werd er met meer vuurwerk gegooid.
De politie liet horen dat dit niet mocht. Het ging door.
De politie hief de demonstratie op, middels mededelingen over de luidspreker, en zette twee waterkanonnen
in. Die waterkanonnen waren dus duidelijk op die plek opgesteld, wat doet vermoeden dat het om een
voorbereidde actie van de politie ging. Ook werd er met traangas in de menigte geschoten om de
demonstranten terug te dringen. Er werden arrestaties verricht. De waterkanonnen werden gebruikt op de
menigte. Zo moest de demonstratie zich schoorvoetend terugtrekken naar het station. Daar beëindigde de
organisatie van Pegida de protestbijeenkomst op ordelijke wijze.
Volgens de Duitse media bevonden zich onder de demonstranten ‘honderden extreemrechtsen.’ Hoe ze dit
hebben kunnen vaststellen, is onduidelijk. Ik zag aan de kop van de demonstratie slechts enkele tientallen
heethoofden die spreekkoren scanderen en met hun vuisten zwaaiden. Her en der werd dat omschreven als
de Hitlergroet, maar daar was geen sprake van, voor zover dat gezien kon worden via de livestreams.
De Pegida organisatie, zo’n twintig man, probeerden de heethoofden tot zinnen te brengen. Maar dat was
met de tot stilstand gekomen demonstratie van drieduizend man, en de woede die daardoor ontstond,
uiteraard niet meer mogelijk.
Wanneer de politie de ‘wandeling’ had laten doorgaan, was er verder niets gebeurd.
http://joostniemoller.nl/2016/01/politie-stopt-met-geweld-vreedzame-pegida-demo-in-keulen/

De vrouwenhaat van Keulen
Geplaatst op 7 januari 2016 door E.J. Bron
(Door: Petra Raab – Vertaling: Theresa Geissler)
Nog nooit werd in de geschiedenis van Duitsland zoveel
verzamelde vrouwenhaat, buiten een oorlog om, bedreven als
tijdens Oudejaar 2015 in Keulen. Hiermee heeft de foute
vluchtelingen- en migratiepolitiek van Angela Merkel haar tot nu
toe treurige dieptepunt bereikt. Deze verzamelde vrouwenhaat kon
zich slechts bij één der grootste christelijke kerken in de
geschiedenis der mensheid ontwikkelen en naast haar plaatsvinden, omdat Duitsland het grootste verraad
aan zijn vrouwelijke energie heeft begaan, daar het de grenzen voor de meest vrouw-verachtende mannen
ter wereld heeft geopend. Deze mannen zijn zúlke vrouwen- en kinderhaters dat zij een vrouwenonderdrukker en kinder-ontmaagder als profeet volgen. Van kleins af aan hebben zij hierdoor geleerd dat zij
als man de grootsten zijn en vrouwen niets. Dat men vrouwen door middel van geweld mag onderdrukken
en iedere vrouw haar waarde kan afnemen.
De mannen die zich op Oudejaarsavond met duizenden op het Domplein tegen de vrouwelijke energie in
Duitsland hebben verzameld, konden daar, ongehinderd door politiek en Justitie in Duitsland, hun
vrouwenhaat uitleven! Ze traden alle vrouwelijke elementen die ze daar aantroffen brutaal tegemoet en
stortten hun vrouwenhaat over hen uit. De vrouwen werden geïntimideerd, vernederd, gekoeioneerd,
uitgescholden, in hun waarde aangetast, verkracht, uitgekleed, bezoedeld en op elke denkbare wijze aldus
ervoor gestraft dat zij vrouwen waren. Dit was dus een aanval op het complete vrouwelijke element in
Duitsland. Deze mannen hebben hiermee laten zien dat zij in Duitsland niets te zoeken hebben. Dat zij het
niet waard zijn in Duitsland te leven.
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Ze hebben met hun gedrag laten zien dat geen enkele vrouw en geen enkele man in Duitsland medewerking
aan hen zou moeten verlenen. Ze hebben daarmee laten zien dat ze geen plaats in Duitsland verdiend
hebben. Als de Duitse politiek dat niet erkent en meteen dienovereenkomstig handelt door al deze mannen,
die een vrouwen-onderdrukker en kinder-ontmaagder als profeet volgen, Duitsland uit te smijten, maakt ze
van zichzelf eveneens een vrouwenhater, aangezien ze de vrouwenhaters in Duitsland blijft dekken,
beschermen en door middel van Duits belastinggeld tegemoet blijft komen. Deze verzamelde vrouwenhaat
in Keulen kon alleen maar ontstaan doordat hij daar door de Duitse politiek werd gestimuleerd. Doordat deze
natie het heeft toegestaan dat verheerlijkers van vrouwenonderdrukking en kinder-ontmaagding zich binnen
hun gelederen konden uitbreiden. De gebeurtenissen in Keulen zijn slechts het gevolg hiervan.
Deze mannen kennen geen enkele gelijkberechtiging tussen de geslachten, maar zien vrouwen als
haatobjecten op wie men ongehinderd zijn geweld kan uitleven. Elke vorm van zelfbeschikking van vrouwen
wordt door hen door middel van geweld onderdrukt. Elke vorm van onbezorgdheid in de kiem gesmoord.
Deze mannen haten uit het diepst van hun hart. Haten het leven, haten de liefde, haten de vreugde. Ze
haten het als mensen om hen heen gelukkig zijn en een zelfstandig, door henzelf bepaald leven leiden. Ze
haten het als ze over die levens niet mogen meebeslissen. Ze haten het wanneer ze niet alles en iedereen in
hun omgeving door middel van hun geweld mogen onderdrukken. Ze haten zelfbewuste jonge vrouwen, die
onbekommerd naast hen hun leven leiden en niet worden gedomineerd door mannelijke elementen in hun
omgeving. Ze haten iedere vorm van vrijheid van vrouwelijke elementen.
Dat moesten thans honderden jonge vrouwen in Keulen met Oudjaar ondervinden. Ze waren hulpeloos
overgeleverd aan deze tomeloze haat tegen hun eigen geslacht. De Duitse politiek en Justitie heeft ze in de
open geklapte messen laten lopen en hen daardoor van hun onschuld en waardigheid beroofd. Heeft zich
medeschuldig gemaakt door haar verraad aan het vrouwelijk element,aangezien zij dit land liet volstromen
met deze allergrondigst mensen- en vrouwen-verachtende energie, die zich thans volkomen ongehinderd
over de vrouwen, kinderen en mannen van dit land kan uitstorten. Als Duitsland weer een vrij, onbezorgd,
vredig en gelijkberechtigd land moet worden, dan moet het zich weer van deze energie ontdoen. Anders zal
de vrouwenhaat in Duitsland steeds meer gestalte krijgen, niet alleen in Keulen.
Bron: http://petraraab.blogspot.nl - Door: Petra Raab - Vertaald uit het Duits door: Theresa Geissler
https://ejbron.wordpress.com/2016/01/07/de-vrouwenhaat-van-keulen/

Waar blijft de Duitse volkswoede?
Door Joost Niemöller
Er dook een tweede briefje op, dat een van de moslims op zak hadden
die hun handen staken in vrouwen in Keulen. De opmerkingen liegen er
niet op. Het is het zoveelste bewijs dat het niet zomaar ging om een paar
jonge mannen die met teveel drank op hun handen niet thuis konden
houden. Het was een georganiseerde actie.
Er is zelfs een naam voor dit soort acties: El-taḥarrush. Dat hier nu zelfs
in de Duitse media openlijk over wordt geschreven is een klein wonder.
Volgens dit commentaar in notabene de politiek correcte New York Times moet Merkel nu maar aftreden.
Nu, best. Maar wat gaat dat oplossen?
De EU komt alleen maar met niet werkende plannetjes. De Duitse regering gaat vergaderen en komt dan
ook met niet werkende plannetjes. En daar gaat dan weer heel veel over geschreven worden in de kranten.
En daar zullen weer heel veel talkshows over gaan.
Maar waar blijft de woede?
We hebben hier te maken met jonge mannen die er klaar voor zijn om massaal te verkrachten, en die
opnieuw zullen toeslaan en opnieuw. Die laten zich echt niet afschrikken door een demonstratie hier en
daar, hoe goed bedoeld ook, of een cursusje integratie.
Alleen echte volkswoede kan deze aanzwellende massaverkrachtingen keren. Maar de Duitsers lijken wel
verlamd. Ze zijn verbaasd. Ze vragen zich af hoe dit nu komt en hoe het verder moet weten ze ook niet. Dat
vind ik nog wel het meest verontrustende van alles. Deze volstrekt onnatuurlijke reactie op deze oer-aanval
op de Duitse samenleving. Hier en daar wordt wat geroepen, maar waar blijft de oer-reactie? Is die optie uit
de Duitse mannen en vrouwen gesneden?
Wordt het nu niet echt de hoogste tijd dat de moslimverkrachtigers zich in Duitsland onveilig gaan voelen, in
plaats van de vrouwen?
http://joostniemoller.nl/2016/01/waar-blijft-de-duitse-volkswoede/
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Briefje voor Staatshoofd Koning Willem Alexander, kunnen wij rekenen op uw medewerking?
Door Jdreport · Januari 10, 2016
Geacht Staatshoofd Koning Willem Alexander,
Zoals U vernomen heeft uit de alternatieve media, heeft er een
staatsgreep in Nederland plaatsgevonden. Het bedrijfsleven en de
multinationals zijn volledig aan de macht en dicteren de agenda van U
maar ook van Uw onderdanen. Door deze staatsgreep is de grondwet
vervallen en de politieke macht die U is ontnomen is stilzwijgend weer
op Uw geslacht overgegaan. Wij, de burgers, zijn de wanhoop nabij en
richten ons tot het wettelijke staatshoofd om in te grijpen.
Door manipulatie is de levensstandaard van de Nederlander behoorlijk afgenomen, winsten van bedrijven
zijn gigantisch ! Dit geld voor grote internationale bedrijven ! Het Midden en Klein Bedrijf krijgt nu nog grote
klappen, zij dienen als facilitair voor de groten. Het geld wat ons mooie land rijk was is door de zogenaamde
volksvertegenwoordigers verkwanseld aan het buitenland. Ook zijn er verdragen gesloten met vreemde
mogendheden om met belastinggeld te gokken. Wij burgers hebben ons uitgesproken middels een
referendum over het lot wat ons te wachten staat. De volksvertegenwoordigers hebben hiermee hun
achterwerk afgeveegd en zijn overgegaan tot de orde van de dag.
Ondertussen zijn alle zekerheden en verworvenheden die Uw overgrootmoeder ZKH Wilhelmina heeft
zekergesteld o.l.v Mr W.Drees met handen en voeten getreden dan wel oneerbiedig gezegd, de
geschiedenis wordt nu geweld aangedaan. Onze ouderen verkeren in erbarmelijke omstandigheden, de
problemen zijn bekend maar toch gaat het bedrijfsleven voor. Als handelsland zien wij de afbraak ! U ziet het
niet of denkt dat U machteloos staat. U echter bent de laatste hoop voor het Koninkrijk der Nederlanden.
Alleen U kunt de saamhorigheid terugbrengen en het Koninkrijk der Nederlanden nog redden. De
Nederlandse burger heeft niets met Europa en wensen zeker geen soevereiniteit af te staan aan een
vreemde mogendheid. Ook onze geroemde grondwet is eigenlijk buiten werking. Belangrijke grondrechten
worden middels wetten opgeheven zonder dat hier het volk over geraadpleegd word. De onafhankelijke
macht, de rechtspraak is weg bezuinig en onbereikbaar geworden voor de burger. Kortom dit is nu een
corrupt elite corps. Hierin speelt ook een hoge procureur generaal vuil spel, en dat kan niet weersproken
worden, Hij wordt verdacht van deelname aan een pedofilie netwerk dan wel participant of zelfs leider
hiervan. U kent het schandaal in de UK zeker wel. Nu dat schijnt ook met Nederland te maken te hebben.
daar speelt deze gepensioneerde een zekere rol in. (Rolodex affaire). De staat maakt zich schuldig aan
diefstal, door enerzijds zoveel geld te verlangen wat niet bestaat en door particuliere handen gedrukt wordt.
De staat incasseert en verhoogt onrechtmatig het bedrag met belasting en doet daar niets voor terug. Dit
geld komt te goede aan het internationale bedrijfsleven en andere vreemde mogendheden, deze noemen we
bondgenoten, Dit is niet democratisch en zeker niet de wil van het Nederlandse Volk.
Ook vreemdelingen overstelpen ons land en verwachten gebruik te maken van de sociale voorzieningen en
het maatschappelijk verkeer. De mankracht ontbreekt en betaling blijft uit. banen zijn opgeheven en de
beloning is zover teruggebracht dat moet worden uitgekeken naar een ander verloningsstelsel. Vangnetten
van sociale en medische aard worden weggenomen of onbereikbaar gemaakt. Dit veroorzaakt ontzettend
veel leed onder de bevolking. Veel schrijnende gevallen ontstaan, de politiek ziet het maar corrigeert de
gevolgen niet van die plannen. Een collectief trekt aan de touwtjes en zuigt ons land en ook omringende
landen leeg. Allemaal ten faveure van winstbejag. Ook de veiligheid in ons land is niet meer te garanderen.
De waterwerken, dijken en dammen en uiterwaarden hebben geleden onder gebrekkig onderhoud. Het is dat
er een ramp zou kunnen gebeuren, maar wanneer ? Ook de persoonlijke veiligheid van de burger loopt
ernstig gevaar, de net opgerichte nationale politie heeft geen tanden, onderbezet, onderbetaald en
gebrekkige uitrusting. Ditzelfde geld voor de andere hulpdiensten. Eigenlijk is het 5 over 12,. De
Belangrijkste mensen van algemeen nut, die worden weggehaald van key posities en kunnen hun werk niet
langer doen zoals het bedoeld is. Criminaliteit viert hoogtij en ook defensie, die zeer gemotiveerd was, is
verworden tot een lachertje wat “pang, pang ” dient te roepen wegens gebrek aan oefenmunitie.
Elk groot project, loopt uit op een zeperd, we zagen de betuwelijn,hogesnelheidslijn met bijbehorende
treinen. De Nederlandse burger heeft er vrij weinig aan, maar de zakken van zakenlieden zijn overdreven
gevuld geworden van het geld der staat. Zelfverrijking, corruptie en witte borden criminaliteit is
doorgedrongen in de regeringskringen en de netwerken van de Lobbyisten. De Nederlandse burger trekt aan
de bel en wenst dat U als Opperbevelhebber van de strijdkrachten en staatshoofd een einde gaat maken
aan deze poppenkast. U heeft de macht, geleerden van onbesproken gedrag aan te stellen, interim
staatslieden, totdat het Nederlandse volk rechtmatig zijn stem kan uitbrengen die nationaal actief zijn en wel
het Nederland vertegenwoordigen wat wij graag zouden zien. Ons land, welvarend, rechtvaardig en
empathisch zou in ere hersteld moeten worden ! Kunnen wij rekenen op uw medewerking als staatshoofd ?
Lees verder bij de Bron: NU WIJ!
https://jdreport.com/briefje-voor-staatshoofd-koning-willem-alexander-kunnen-wij-rekenen-op-uwmedewerking/
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Obama wil volgende secretaris-generaal VN worden’
Obama’s politiek-correcte boodschap tijdens laatste State of the Union: Stoelen voor een Syrische
vluchteling, een voormalige Amerikaanse soldaat die moslim werd, een homohuwelijk-pionier en een lege
stoel voor de slachtoffers van het vuurwapengeweld
De Koeweitse krant Al Jarida komt als enige ter wereld met
opmerkelijk nieuws: de Amerikaanse president Barack
Obama zou na zijn aftreden in januari 2017 de volgende
secretaris-generaal van de Verenigde Naties willen worden.
De Israëlische premier Benyamin Netanyahu zou gezien de
acht voor zijn land rampzalige jaren alles gaan doen om te
voorkomen dat ‘Obama ons nog meer moeilijkheden gaat
bezorgen’. Al Jarida, dat geen bronnen noemt, wist tevens
te berichten dat Obama zijn ambitie reeds met hoge
Democraten en Republikeinen –waarvan sommige Joden- zou hebben besproken.
Nadat hij van Obama’s veronderstelde aspiraties hoorde zou Netanyahu tegen vertrouwelingen hebben
gezegd of ‘het niet genoeg is dat we 8 jaar met Obama aan de macht moesten verduren, waarin hij Israël
heeft genegeerd? En nu wil hij een positie om ons op internationaal gebied dwars te zitten?’
‘Slechtste president voor het Midden Oosten’
Volgens de krant zou de premier Obama ‘de slechtste president voor Israël, het Midden Oosten en Israëls
bondgenoten, de gematigde Arabische staten’ hebben genoemd. Sinds hij president is heeft Obama
allianties gesmeed met de radicale politieke islam zoals de Moslim Broederschap. Met het omver werpen
van de seculiere Egyptische president Mubarak, het bombarderen van Libië, het steunen van Al-Qaeda in
Syrië en samen met de Turken en Saudi’s creëren van ISIS heeft de eerste ‘zwarte’ Amerikaanse president
duidelijk laten zien waar zijn echte loyaliteiten liggen.
Die bleken ook uit de genodigden voor Obama’s laatste State of the Union aanstaande dinsdag. Door
stoelen te reserveren voor een Syrische vluchteling, een voormalige Amerikaanse soldaat die moslim werd,
een homohuwelijk-pionier en een lege stoel voor alle slachtoffers van het vuurwapengeweld in de VS geeft
de president wederom zijn radicaal linkse, pro-islamitische politiek-correcte visitekaartje af. (2)
Akkoord met Iran ligt Israël zwaar op de maag
Een van Netanyahu’s ingewijden zou hebben gezegd dat de premier alles zal doen om het ‘Obama project’
om de hoogste baas van de VN te worden te dwarsbomen. Een ander pijnpunt in Jeruzalem is namelijk de
‘alliantie’ die Obama aanging met Iran.
Het nucleaire akkoord dat de president met Teheran sloot –waar men overigens niet eens de moeite nam dit
verdrag te ondertekenen, en vrijwel onmiddellijk de meeste gemaakte afspraken brak- zal volgens de bron
‘tot een vergelijkbaar scenario als Noord Korea leiden. Israël zal dit niet toestaan, en de vereiste stappen
ondernemen om te voorkomen dat Iran in het geheim of openlijk kernwapens maakt.’
Xander - (1) Arutz 7, (2) Arutz 7
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Obama-wil-volgende-secretaris-generaal-VN-worden

Geef de banken een koekje van eigen deeg
Wanneer banken of beter gezegd bankiers, een kans zien om geld te
verdienen dan hebben ze volkomen maling aan hun klanten.
Nu heeft iemand echter een manier bedacht om de banken een
koekje van eigen deeg te presenteren.
Als burgers zitten wij gevangen; om te kunnen functioneren in deze
maatschappij heb je een bank en een bankrekening nodig.
Zelfs al probeer je nog zoveel mogelijk contant te betalen dan nog
ontkom je niet aan de grijpgrage klauwen van de banken.
Wil je je salaris of uitkering ontvangen? Prima, maar dan wel via een bankrekening.
Dus, kunnen de banken daar naar hartenlust misbruik van maken en de klant ieder klein dingetje in rekening
brengen. Zelfs voor het geld storten op je eigen rekening moet je betalen als dit naar het oordeel van de
bank te vaak voor komt.
Nu is er echter een slim iemand die een manier heeft gevonden om Nederlandse banken buitenspel te
zetten. In feite om ze nu eindelijk eens een koekje van eigen deeg te presenteren.
Dit is het verhaal (dank!):
DE BANK BUITENSPEL ZETTEN? HET KAN!
Heeft u ook genoeg van het feit dat Nederlandse banken en bankiers - hun bonussen veilig stellen ten koste
van de klant?
- willens en wetens ondernemers tot faillissement drijven?
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- rente manipuleren voor eigen gewin?
- slechte en risicovolle producten verkochten zonder voorlichting?
- en vervolgens door antidatering verantwoordelijkheid afschuiven?
- onaantastbaar lijken en ongestraft blijven?
- niets hebben geleerd van de crisis, waar de burger de rekening van gepresenteerd kreeg?
- uw zuurverdiende geld kunnen en MOGEN afpakken als ze dat nodig vinden? (bail-in)
- veel geld rekenen voor een serviceloze dienstverlening?
Wanneer het antwoord één of meerdere keren 'ja' is, dan kunt u daar nu iets aan doen.
Geen ingewikkelde of vage crypto-currency, maar simpelweg door uw geldstromen via het buitenland te
lopen.
Toen in 2014 de IBAN ons ongewenst 'door de strot werd geramd' opende dat de weg naar internationaal
bankieren.
In zowel België als Duitsland is bankieren gewoon gratis, er zijn zelfs banken die geld toe geven!
In vergelijking met bijvoorbeeld Rabobank bespaart u als particulier makkelijk zo'n 40 tot 80 euro per jaar, en
met een zakelijke rekening kan dit oplopen naar 200 tot 300 euro per jaar.
Een betaalrekening met creditcard, internetbankieren, wereldpas en bank-app kost u niets. Zakelijk liggen de
tarieven zo'n 90% lager dan in Nederland.
Het mooie van de verplichte IBAN is dat er geen uitzonderingen zijn. Nederlandse bedrijven moeten u dus
gewoon de mogelijkheid geven te incasseren van uw buitenlandse rekening.
Dit is terug te lezen in de Europese SEPA-verordening 260/2012, artikel 3 en 9.
De Nederlandse Bank (DNB) heeft een meldpunt Iban-discriminatie ingesteld.
Ik denk niet dat Belgische of Duitse banken beter zijn, maar ze rekenen tenminste niets voor hun waarschijnlijk even waardeloze- diensten.
Als één persoon dit doet, zal er geen bank van onder de indruk zijn. Als 100.000 mensen (of meer) dit doen,
moeten ze wel.
Als we met velen de kapitaalstroom kunnen afbuigen, komen de Nederlandse banken droog te staan, en
zullen ze een nieuw beleid moeten maken, waarbij klantgerichtheid weer in beeld kan komen!
Voor meer informatie of tips: stuur me een bericht.
Mee eens? Delen wordt op prijs gesteld!
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10204:geef-de-banken-een-koekjevan-eigen-deeg&catid=9:binnenland&Itemid=22

Studie: Kokosolie doodt 93 procent darmkankercellen binnen twee dagen
Robin de Boer 9 januari 2016
Wetenschappers van de Universiteit van Adelaide
hebben ontdekt dat een bestanddeel van kokosolie
de strijd aangaat met kanker. Ze schrijven in het
tijdschrift Cancer Research dat laurinezuur
darmkankercellen doodt. Binnen twee dagen bleek
meer dan 90 procent van de darmkankercellen te
zijn afgestorven. In het onderzoek wordt verwezen
naar andere studies die concluderen dat laurinezuur zowel in vitro als in vivo kankercellen kan vernietigen. In
vitro heeft betrekking op technieken die buiten het lichaam van een organisme worden toegepast, in
bijvoorbeeld een reageerbuis, terwijl de term in vivo wordt gebruikt voor processen die in het lichaam van
een organisme plaatsvinden.
Experimenten
De Universiteit van de Verenigde Naties laat weten dat er experimenten worden gedaan om te bepalen hoe
kokosolie kan beschermen tegen kanker. Het onderzoek heeft al interessante resultaten opgeleverd.
Klinisch onderzoek is erg duur, waardoor het zonder financiering lastig is voor wetenschappers om
onderzoek te doen naar de heilzame werking van laurinezuur.
Moedermelk
Medisch onderzoek wordt in de regel gefinancierd door farmaceutische bedrijven. Dingen die in de natuur
worden gevonden kunnen niet worden gepatenteerd, medicijnen wel. Om die reden is het voor farmaceuten
niet interessant om dit soort onderzoek te financieren. Laurinezuur wordt ook gevonden in moedermelk. Dit
vetzuur ondersteunt het immuunsysteem en heeft antibacteriële eigenschappen. Volgens de American
Society for Nutrition hebben studies aangetoond dat de vetten in kokosolie ‘kunnen helpen in de strijd tegen
ziektes zoals diabetes, osteoporose, hepatitis C, ziekte van Crohn en kanker’.
[Collective-evolution]
http://www.ninefornews.nl/studie-kokosolie-doodt-93-procent-darmkankercellen-binnen-twee-dagen/
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Het geluid van de heilige ster (video)
Overal ter wereld horen mensen steeds vaker vreemde en voor
sommigen angstaanjagende geluiden.
Men brengt soms die geluiden in verband met de eindtijd en op een
bepaalde manier klopt dat ook wel.
Jarenlang worden er wereldwijd al vreemde en bizarre geluiden
waargenomen waarvan mensen een ongemakkelijk gevoel krijgen,
een soort angstaanjagende geluiden.
In het Engelse noemt men dit soort geluiden vaak “apocalyptic”, dat
wil zeggen geluiden die je in verband kunt brengen met de eindtijd,
de Apocalyps.
Apocalyps is de Griekse naam voor de Openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament. De term wordt
tegenwoordig vooral gebruikt om een situatie te beschrijven waarin de wereld lijkt onder te gaan, aangezien
in dit bijbelboek het einde van de wereld wordt beschreven.
De geluiden gaan niet weg en worden zelfs in toenemende mate overal ter wereld gehoord, zoals in dit
voorbeeld enkele dagen geleden Gouda. https://youtu.be/l0N4UADJkRs
Ook deze week in het nieuws "geluiden uit het hiernamaals" in Marokko:
Vele bewoners van Agadir, Casablanca en Tanger werden afgelopen weekend opgeschrikt door een vreemd
geluid. Velen beschouwen het als een "slecht teken".
Het geluid werd zondagavond gehoord. Meerdere getuigen namen het op en deelden het op internet.
Sommigen denken dat het buitenaardse wezens waren, anderen het voorteken van een grote ramp of een
aanslag. https://youtu.be/SFzg77caewU
Zo af en toe wordt er aandacht aan besteed in het mainstream nieuws, maar ook daar komt men niet veel
verder dan te zeggen dat het een absoluut mysterie is en dat zelfs militairen geen antwoord weten op wat dit
allemaal veroorzaakt.
Wat nu volgt is een deel van reportages op de Amerikaanse televisie met daarnaast een aantal voorbeelden
van deze vreemde geluiden. De video is een jaar oud, maar het geeft een goed beeld van het soort geluiden
die ook nu nog steeds overal worden waargenomen. https://youtu.be/hvhuXgZ_LQs
Een lezer stuurt ons het volgende bericht (dank!):
Ik las op Facebook dat verschillende landen geteisterd worden door vreemde geluiden uit de lucht, dat het
klinkt als een trompet geluid, en dat niemand met zekerheid kan zeggen waar het vandaan komt.
Volgens sommige onderzoekers komt het bij het H.A.A.R.P vandaan (het project dat zich bezig houdt met
het het met op verscheidene frequenties beïnvloeden van de elektromagnetische beschermlaag rond de
aarde).
Wellicht is HAARP de oorzaak.
Om daar meer over te weten te komen raden wij om het volgende fascinerende interview te
bekijken/beluisteren wat Dark Journalist (DJ) enkele dagen geleden had met de auteur Elena Freeland.
Zij schreef het boek, “Chemtrails, HAARP and the Full Spectrum Dominance of Planeth Earth”, een boek wat
door DJ het beste boek ooit over dit soort onderwerpen wordt genoemd.
Het werk is het resultaat van 20 jaar onderzoek van Freeland naar de verschillende geo-engineering
programma’s. Het doel van al die programma’s is om wat zij noemt het Global Information Grid (GIG) samen
te voegen met een kunstmatig geïoniseerde atmosfeer en het biologische weefsel van mensen, dieren en de
frequentie van een Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) programma.
Het uiteindelijke doel is om volledige controle over en centralisatie van alle mensen en gegevens te krijgen,
met voltooiingsdatum 2025. https://youtu.be/L9HkVYiVb1E
Of het bovenstaande fascinerende verhaal verantwoordelijk is voor de vreemde geluiden weten wij niet.
Echter, er is ook nog een andere hele reële mogelijkheid. Die ligt dan weer in lijn met de komst van het minizonnestelsel Nibiru, de vreemde lichtstralen die overal worden waargenomen en de tweede zon die zo af en
toe wordt gefotografeerd.
Wij hebben in eerdere artikelen verwezen naar de Kolbrin Bijbel, waarin wordt gerefereerd aan de vorige
passage van dit zonnestelsel duizenden jaren geleden. De planeet Nibiru uit het gelijknamige minizonnestelsel die in de Kolbrin Bijbel wordt aangeduid als de Verwoester.
Ook in de Kolbrin Bijbel wordt gesproken over de vreemde geluiden die mensen hoorden en een stam in
Afrika maakt nog steeds die geluiden terwijl ze wijzen naar een heilige ster.
Navolgend een deel uit een eerder artikelvan ons hierover:
De Dogon is een bevolkingsgroep die woont op de helling van de Klif van Bandiagara in Mali, in West-Afrika.
Ze zijn bekend om hun kleurrijke, gemaskerde dansen en ceremonies, authentieke architectuur en hun
buitengewone cultureel gebonden manier van samenleven.
De Dogon mensen hebben ook het soort kennis van de kosmos welke ze eigenlijk niet horen te hebben.
Deze is afkomstig van hun verre voorouders. Ze hebben het over een Donkere Ster, onzichtbaar voor het
menselijk oog en een ster die de eb en vloed van de stroom van het leven op aarde bepaalt.
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In de onderstaande reportage over de Dogon kun je na een paar minuten horen hoe ze een geluid maken,
wat ze noemen: “De stem van de Donkere Ster”. Het geluid wat ze maken, lijkt verdacht veel op de geluiden
die mensen wereldwijd waarnemen.
Er wordt wel gezegd dat de Dogon met de Donkere Ster Sirius B bedoelen, maar als je daar over nadenkt is
dat niet echt logisch. Misschien hebben ze het helemaal niet over een ster lichtjaren ver weg in een ander
zonnestelsel, maar over een planeet veel dichterbij in een binaire omloopbaan met onze zon. De (nog) niet
zichtbare planeet Nibiru.
Waarom zouden de Dogon zeggen dat een ster in ons zonnestelsel het leven op aarde beïnvloedt? Ook dat
is niet erg logisch. Veel logischer zou zijn dat het gaat over een planeet, een veel dichterbij dan wij denken.
Het zijn niet alleen de Dogon die het over vreemde geluiden hebben. In een museum in Leiden ligt de Ipuwer
Paypyrus, één van de oudste Egyptische documenten. Het bevat een kort gedicht met als laatste regel:
“Jaren van geluid. Er komt geen eind aan het geluid”.
Ook in de Kolbrin Bijbel wordt gesproken over vreemde geluiden: “Zij zullen de trompetten horen en de
strijdkreet van de Verwoester” en “De ster zong zoals nog nooit eerder was voorgekomen”.
Eén ding is zeker, wij leven inderdaad in bijzondere tijden en misschien, als we willen weten wat de
toekomst brengt, zouden we wat meer naar het verleden moeten kijken. Geschiedenis heeft de neiging zich
te herhalen. https://youtu.be/pr7cI7EuAYA
Zoals we eerder schreven, lijkt het dat de aarde op een bepaalde manier “ontwaakt” uit een soort diepe
slaap en de komst van het mini-zonnestelsel Nibiru herkent. Dat het op diverse manieren signalen uitzendt
en waarschijnlijk ook ontvangt.
In de vorm van lichtstralen, vreemde geluiden en steeds heftiger wordende aardveranderingen.
Wat in ieder geval een zekerheid is, is dat er teveel vreemde en bizarre dingen tegelijkertijd gebeuren om
nog toeval te kunnen zijn.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10205:het-geluid-van-de-heiligester&catid=35:universum&Itemid=48

Fidel Castro vergelijkt NAVO met nazi’s, “Terreurgroep IS opgezet door VS en Israël”
Robin de Boer 3 september 2014
De voormalige Cubaanse president Fidel Castro
beschuldigt de ‘cynische’ Verenigde Staten en Europese
Unie ervan dat ze de NAVO gebruiken om oorlogen te
ontketenen. In een door de Cubaanse media
gepubliceerde tekst vergelijkt de 88-jarige ‘lider maximo’
het Atlantisch Bondgenootschap met de SS-eenheden
(Schutzstaffel) van het Duitse naziregime. “Bij sommige
gelegenheden hijsen ze zich tijdens de zomer in donkere pakken.”
“De Europese economische gemeenschap wordt met ijzeren hand en op onvoorwaardelijke wijze geleid door
de Verenigde Staten,” schrijft Castro. “Die vinden dat de tijd is gekomen om de rekening te vereffenen met
wat overblijft van twee grote naties (Rusland en China). Beide landen zijn zo brutaal geweest de door
Europa en de VS aan de wereld opgedrongen koloniale en imperiale orde te doorbreken. De agressieve
regeringen van de NAVO-landen zijn door hun cynisme en hun pogingen om hun schandelijke privileges te
behouden de risee van Europa en de wereld geworden.”
Het ‘destructieve economische beleid van het Westen’ zal er volgens Castro toe leiden dat de euro en dollar
binnenkort afhankelijk worden van de Russische roebel en de Chinese yuan. Hij schrijft dat de politieke
kneuzen van Washington en zijn Europese bondgenoten zullen aansturen op een ‘economische
ineenstorting’ die dollars en euro’s tot ‘waardeloos papier’ zal reduceren.
De communistische oud-president beschuldigt de Republikeinse senator John McCain ervan samen met de
Israëlische geheime dienst Mossad de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) te hebben opgericht. “McCain
staat onvoorwaardelijk achter Israël en heeft meegewerkt aan het ontstaan van IS, die de macht heeft
veroverd in grote delen van Irak en een deel van Syrië.”
In plaats van het ontketenen van oorlogen moeten overheden investeren in ziekenhuizen en scholen voor de
miljarden mensen die ze hard nodig hebben, aldus Castro.
Fidel Castro was tussen 1959 en 2008 leider van het eiland Cuba. In 2006 droeg hij zijn taken vanwege
gezondheidsredenen over aan zijn broer Raul. Sindsdien heeft hij talloze artikelen en boeken geschreven
over buitenlands beleid.
[RT, HLN]
http://www.ninefornews.nl/fidel-castro-vergelijkt-navo-met-nazis-terreurgroep-opgezet-door-vs-en-israel/
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Oregon bezetting doodgezwegen door media
Het lijkt erop dat de mainstream-pers opdracht heeft gekregen om zo
min mogelijk aandacht te besteden aan de bezetting van een
overheidsgebouw in Oregon. Ondertussen is er een bespreking
geweest tussen de actievoerders en de sheriff op neutraal terrein,
maar dat heeft niets opgeleverd. Er is een beetje een merkwaardige
ontwikkeling gaande rondom de bezetting van een overheidsgebouw
in Oregon door Ammon Bundy en een groep verontwaardigde
burgers. In het begin van de week kwam je overal berichten tegen
over deze actie en nu ineens is het bijna overal doodstil geworden.
De kern van het conflict zoals wij eerder schreven, gaat over dat de Amerikaanse federale overheid de
grondwet volkomen naast zich neerlegt en op een mafia-achtige manier probeert grond van lokale boeren in
handen te krijgen. Wanneer mensen daar dan tegen in verzet gaan, worden ze bestempeld als "terroristen".
Ze gaan hierbij heel ver en het justitiële apparaat wordt ingezet om zo te proberen mensen onder dwang
toch hun land te laten verkopen aan de overheid. (Redactie: terwijl intussen ook bekend is bij onze redactie
vanwege een eerder videofilmpje wat we plaatsten van een Amerikaanse advocate, dat de overheid in
principe geen grond kan bezetten onder de huidige grondwet. Alleen in Washington met een straal van 10
mijlen is het grondgebied in bezit van de overheid). Dit is waar de actie van Bundy en metgezellen aandacht
voor wil proberen te krijgen, wat in eerste instantie aardig leek te lukken. Eerder deze week werd er een
bespreking georganiseerd tussen de lokale sheriff Ward en Ammon Bundy namens de actievoerders. Deze
bespreking vond plaats op een afgelegen weg, een eind verwijderd van de plek waar de bezetting
plaatsvindt. Het gesprek heeft niet veel opgeleverd want het enige dat de sheriff te bieden had, was een
veilige aftocht van de mannen uit de staat, iets dat door Ammon werd geweigerd met de woorden, “Ik heb
geen escorte nodig”. Wel vroeg hij de sheriff om te zorgen dat ze de scholen in de buurt weer gewoon wilden
openstellen omdat hij en zijn mensen geen enkel gevaar opleveren voor de gemeenschap en bovendien een
fiks eind van verwijderd zijn van deze lokaties. Sheriff Ward vertelde Bundy dat hij een vreedzame oplossing
wil voor de situatie en dat er maar één instabiel iemand voor nodig is om de hele situatie te laten escaleren.
Waarop Bundy antwoordde dat hij niet akkoord ging, dat ze worden genegeerd en dat ze er zijn voor de
mensen van Harney County omdat ook hun grieven worden genegeerd met betrekking tot de praktijken van
de overheid en de landkwesties.
Waarop de sheriff weer reageerde met dat hij niet naar die afspraak was gekomen om ruzie te maken en dat
was het zo ongeveer. https://youtu.be/mtIH-jWq4lg
Later kwam de sheriff met het commentaar dat hij denkt dat Bundy mogelijk vindt dat ze niet genoeg
aandacht krijgen en dat ze daarom standhouden. Wel liet de sheriff een soort dreiging achter als afscheid
tijdens het gesprek met Bundy toen hij zei dat de situatie toch binnenkort opgelost diende te worden. Met
andere woorden, als jullie niet vreedzaam vertrekken dan volgen er andere maatregelen.
Duidelijk is dat Bundy en zijn mannen niet zullen vertrekken. Duidelijk lijkt ook dat dit verhaal nu eigenlijk
overal een beetje wordt genegeerd. Hebben de media opdracht gekregen om geen aandacht meer te
schenken aan deze gebeurtenis, om het zo een natuurlijke dood te laten sterven?
Dit dan waarschijnlijk met het idee van: Laat ze daar maar een tijdje zitten want als ze helemaal geen
aandacht meer krijgen gaan ze vanzelf weg en voorkomen we een hoop slechte publiciteit die we zullen
krijgen als we wel ingrijpen. Zelfs op alternatieve Amerikaanse nieuwswebsites zoals Infowars wordt er de
laatste dagen nauwelijks of geen aandacht geschonken aan dit verhaal, terwijl ze bij de eerdere acties van
de Bundy familie ter plekke aanwezig waren met verslaggevers en iedereen toen van minuut tot minuut de
situatie kon volgen. Merkwaardig om het maar even zacht uit te drukken. Een verhaal dat wel aardig de
ronde doet in Amerika is dat van de Chinees Amerikaanse Lily Tang Williams. Een dame afkomstig uit China
en geëmigreerd naar Amerika. Op haar Facebook en Twitter had
ze het volgende bericht geplaatst:
Als je denkt dat meer controle op wapenbezit door de overheid
levens gaat redden dan ben je erg naïef. De kampioen in
massamoorden op deze wereld is altijd een tirannieke overheid.
Het land waar ik vandaan kom, China, heeft duizenden studenten
vermoord bij de slachtpartij op het Tian An Men plein in 1989. Ik
zou willen dat mijn mede Chinese burgers in die tijd de beschikking
hadden gehad over wapens zoals die welke ik op de foto in
handen heb. Ik ben een Chinese immigrant en Amerikaans
ingezetene door vrije keuze. Vroeger was ik een slaaf en dat zal ik
nooit meer worden.
Ik zal altijd mijn AR (Automatic Rifle) bij de hand houden, ongeacht wat de president met zijn pen tekent.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10206:oregon-bezettingdoodgezwegen-door-media&catid=10:buitenland&Itemid=23
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De lijst der schande: in deze Duitse steden liep het fout op oudjaar
door Bert Deckers • 11 januari 2016
In niet minder dan 13 Duitse steden hebben vreemdelingen zich (seksueel) misdragen op oudjaar en de
dagen erna. Je zal het niet snel vernemen in de reguliere media, dus deel dit verontrustende nieuws zoveel
mogelijk! Hieronder een kort overzicht dat we overnemen van Junge Freiheit.
Keulen: meer dan 500 aanklachten
Een 1000-tal vreemdelingen uit voornamelijk Noord-Afrika en het
Midden-Oosten hebben die bewuste nacht mensen lastig
gevallen, beroofd en aangerand. 516 aanklachten liepen reeds
binnen bij de politie. 40% daarvan gaan over seksuele intimiteiten.
Bij de tot nog toe 31 geïdentificeerde verdachten bevinden er zich
9 Algerijnen, 8 Marokkanen 5 Iraniërs, 1 ‘Amerikaan’, 1 Serviër en
een Irakees. Daarvan zijn er alvast 18 asielzoekers. Slechts 2 van
de verdachten hebben de Duitse nationaliteit.
Hamburg: vrouwenjacht en molesteren van een minderjarige
Hier gingen op de Reeperbahn, een drukbezochte plek door het grote aantal muziekclubs en discotheken,
overwegend Afrikanen op ‘vrouwenjacht’. Hiervan liepen al 133 klachten binnen bij de politie. Ook wist de
politie een Somaliër op te pakken die een 10-jarige jongen had gemolesteerd op een speelpleintje.
In wijk Winderhoede werden twee vrouwen afgelopen vrijdag gemolesteerd door een een Arabisch uitziende
man en ook een paramedicus werd afgelopen weekeinde gemolesteerd door een Eritreeër.
Dusseldorf: (seksuele) aanvallen in de ganse stad
In de hoofdstad van Noordrijn-Westfalen liepen inmiddels 40 klachten binnen over seksuele aanvallen op
vrouwen. Aanvankelijk ging het eerst over 11 aangiften, maar sinds de bekendmakingen over Keulen bleven
de klachten binnenlopen. De aanvallen, die over de ganse stad plaatsvonden, werden volgens ooggetuigen
uitgevoerd door vreemdelingen.
München: vrouwen omsingeld en seksueel belaagd
Twee vrouwen werden bij het verlaten van een discotheek omsingeld en seksueel lastig gevallen door een
15-tal mannen. “De twee vrouwen konden zich losmaken en wegvluchten in de discotheek. Zo een
roofachtig gedrag hebben we nog nooit meegemaakt,” aldus de politie.
Stuttgart: spitsroede lopen voor vrouwen en kinderen
In deze stad zijn ten minste twee gevallen bekend van seksuele intimidaties door Arabisch uitziende
mannen. Zo zou er tijdens oudjaar 15 mannen twee meisjes van 15 en 18 jaar oud lastiggevallen en
aangerand hebben. Verschillende ouders berichten hoe ze met hun kinderen in het centrum van Stuttgart
spitsroede moesten lopen tussen de vele vreemdelingen. “De vriendin van onze dochter kon zich als enige
vrijhouden van fysieke seksuele intimidaties doordat ze ostentatief met een busje peperspray rondliep,”
aldus één van de moeders die getuigde.
Berlijn: verdachten uit Pakistan en Iran
In Berlijn zijn twee asielzoekers gearresteerd nadat ze op de bekende laan ‘Fanmeile’ een vrouw seksueel
hadden belaagd. Verder waren er nog minstens drie reeds gekende gevallen van vrouwen die door mannen
werden lastiggevallen.
Nürnberg: pas later aangifte gedaan
Twee jonge vrouwen uit Nürnberg werden “door ongeveer 20 mannelijke buitenlanders, volgens de
benadeelden er Arabisch uitziend, omsingeld en vervolgens aangevallen,” aldus de politie.
“Vervolgens werden zij ‘geknuffeld’, gekust en betast op het boven- en onderlichaam. Daarna werden ze
onder gelach achtergelaten door de bewuste mannen.” Ook hier werd de aangifte pas gedaan na de
gebeurtenissen in Keulen.
Frankfurt: asielzoekers in het vizier
In het centrum zijn er zeker 15 gevallen bekend van seksuele aanvallen tijdens oudjaar. De slachtoffers
beschrijven ook hier de daders als Noord-Afrikanen of Arabieren.De politie vermoedt dat de daders uit het
criminele milieu afkomstig zijn. Tijdens de nacht heeft de politie 10 Noord-Afrikaanse asielzoekers opgepakt,
die voor overvallen verantwoordelijk zouden zijn.
Bielefeld: vrouwen en discotheek aangevallen
Een groep van om en bij 500 Arabieren heeft tijdens oudjaar in Bielefeld een discotheek aangevallen.
Vrouwen werden op ongewenste plaatsen betast. “De eerste hulp aan gekwetste vrouwen werd verleend op
het plaatselijke politiecommissariaat,” aldus de politie. Slachtoffers hebben nochtans verklaard aan de lokale
pers dat de politie hen niet wilde helpen doen ze om hulp vroegen. “Plotseling werd ik omsingeld. Overal
waren er mannen, die kusten me op mijn voorhoofd, mijn wangen en op de mond,” aldus een slachtoffer van
die bewuste avond. Niemand van de daders sprak één woord Duits.
Ansbach: vrouwen lastiggevallen door Afrikaanse negers
Ook hier kwam het tot seksuele intimidaties. De plaatselijke politie getuigt: “Drie meisjes van 16, 18 en 19
jaar oud werden door vier mannen met een donkere huidkleur, vermoedelijk zwarte Afrikanen, aangeklampt
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en seksueel aangevallen.” De 16 tot 19-jarige meisjes werden met geweld vastgehouden, gekust en over
hun ganse lichaam betast. Andere soortgelijke gevallen zijn bekend in de gemeenten Waldkraiburg en
Traunreut.
Dortmund: de politie vraagt de burgers om hulp
In Dortmund verzamelden er zich in de buurt van het hoofdstation een 300-tal personen. Vanuit deze groep
zouden er minstens 2 gevallen zijn voortgekomen van seksuele aanranding van vrouwen. De daders zouden
een “donkere huidkleur” hebben en gebroken Engels en Duits gesproken hebben. De politie heeft aan de
bewoners gevraagd of zij videobeelden of foto’s hebben van de incidenten. Daarvoor wordt een
computerserver gereserveerd waarop de bewuste beelden kunnen opgeslagen en bestudeerd worden.
Weil am Rhein: Syriërs houden groepsverkrachting
In Weil am Rhein (Baden-Württemberg) zitten vier Syriërs tussen de 14 en 21 jaar in voorhechtenis. De
mannen, waaronder een erkende vluchteling, staan onder verdenking van het aanranden van twee
minderjarige meisjes tijdens oudjaar. De slachtoffers zouden hierbij anaal en vaginaal zwaar misbruikt zijn
geweest.
Kassel: „I am from Syria“
Terwijl de politie van Kassel leugenachtig beweert dat er zich tijdens oudjaar geen gevallen van
aanrandingen hebben voorgedaan, zijn er in de lokale pers toch verschillende getuigenissen van vrouwen
gepubliceerd. Een 29-jarige jongedame getuigt dat ze in een café omsingeld werd door Syrische mannen en
vervolgens seksueel betast werd. De daders zegden tegen haar: “I am from Syria” waarop ze haar op
ongewenste plaatsen vastnamen. “We hebben hier meerdere meldingen van, ook van tijdens oudjaar,” aldus
de cafébaas.
Verrijking van Europa?
Zoals je kan vaststellen grijpt de “verrijking” waar Bart De Wever en Theo Francken op wijzen heftig om zich
heen. De bovenstaande opsomming van daden is echter slechts een lijst uit Duitsland. In Vlaanderen
kennen we ook al een hele reeks verhalen van geweldplegingen en andere misdaden gepleegd door
vluchtelingen en andere vreemdelingen.
Voor alle duidelijkheid: wir schaffen das nicht!
http://rechtsactueel.com/2016/01/11/de-lijst-der-schande-in-deze-duitse-steden-liep-het-fout-op-oudjaar/

Rusland dreigt met satellietfoto’s neerhalen Twin Towers
by Jesse Jeremy • 18 februari 2015
Hoewel vele bronnen vermelden dat de verhoudingen tussen
Rusland en de Verenigde Staten inmiddels het diepste punt
hebben bereikt sinds de Koude Oorlog zegt President Vladimir
Poetin dat dit slechts het begin is. Hij zegt over satellietbeelden
te beschikken die moeten bewijzen dat 11 september een False
Flag operatie was, meld Pravda.ru
Vaak haalt Poetin aan hoe de Verenigde Staten immoreel bezig
ten opzichte van de internationale strijd tegen terrorisme. Hij
verwijt Amerika van criminele activiteiten die de wereldvrede
bedreigen en hun agenda om de Arabische Wereld te democratiseren. Poetin is van mening dat dit alleen
maar tot meer en meer oorlogen zal leiden, aangezien de Arabische wereld over een totaal andere cultuur
beschikt dan die van de Westerse wereld en zich nooit zal onderwerpen aan de kapitalistisch democratische
denkwijzen. De huidige situatie tussen het Oekraïense leger en de Russische separatisten is dan volgens
hem dan ook maar het begin. De coup die is gepleegd in Kiev (zie ook : Touwtje trekken in Oekraïne), de
spanningen tussen Nederland en Rusland in het Nederland-Rusland jaar (zie ook : Nederland Rusland jaar
betwist), het neerhalen van de MH17 (zie ook : Propagandaoorlog kost passagiersvliegtuig met 298 levens)
en de economische sancties die Rusland heeft opgekregen ondanks het feit dat er nog geen bewijs is van
Russische betrokkenheid zijn dus slechts het begin. Poetin verwacht massale rellen en onrust door de
gehele VS wanneer dit nieuws de media zal bereiken.
De Verenigde Staten staat natuurlijk bekend om hun False Flag operaties door de jaren heen, en voor
diegene die zich hebben losgerukt van de Massamedia en kritisch zijn gaan kijken naar wat er werkelijk aan
de hand is met de wereld is dit natuurlijk geen nieuws. De aanslagen op de Twin Towers is voor vele
bouwkundige constructeurs, politiemensen en brandweermensen al massaal in twijfel getrokken en de
langzaam wakker wordende massa buiten de VS begint ook stukje bij beetje in te zien dat het zaakje
omtrent de Twin Towers niet klopt. Poetin wil hier de waarheid op tafel leggen. Of dit tot totale onrust zou
leiden, mocht het al lukken om de mainstream media dit uit te laten zenden, dat is nog de vraag.
https://youtu.be/uow3AudGLRU bron : pravda.ru
http://www.hetvrijenieuws.nl/rusland-dreigt-met-satellietfotos-neerhalen-twin-towers/
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Wordt John Kerry nu eindelijk ontmaskerd? (video)
Wat voor ieder weldenkend mens niet te begrijpen is, is dat de
beruchte satellietbeelden waaruit zou blijken dat MH17 is
neergehaald door een BUK-systeem niet worden vrijgegeven.
Beelden die staatsgeheim zouden bevatten, maar in werkelijkheid
nooit hebben bestaan.
Volgens de al decennia lang in Rusland werkende Amerikaanse
journalist John Helmer vond er enkele uren na de crash van MH17
een telefoongesprek plaats tussen de Amerikaanse president Obama en zijn Russische evenknie Poetin.
Dit gesprek vond plaats om 19:45 lokale tijd Moskou en 11:45 lokale tijd Washington. Volgens de
woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov, was dit geen spontaan gesprek, maar een die al voor 17 juli
was gearrangeerd en door beide partijen schriftelijk was bevestigd.
Het MH17 vliegtuig werd 17:20 lokale tijd Moskou en 9:20 lokale tijd Washington uit de lucht geschoten.
Volgens Helmer heeft Poetin in dat gesprek met Obama verteld dat volgens de door hem net ontvangen
rapporten van de verkeersleiding bleek dat het toestel vanuit de lucht was neergeschoten en niet vanaf de
grond.
Na dat telefoongesprek wordt door de Kremlinwoordvoerder Peskov om 20:30 lokale Moskou tijd aan de
pers verteld dat Poetin een telefoongesprek met Obama had gevoerd en hem de Russische bevindingen
had medegedeeld.
Vrij snel na de ramp is de Amerikaanse Skull and Bones Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry te gast
in een televisieprogramma om zijn visie op de ramp te geven.
Kijk goed naar de eerste 30 seconden en je hebt nog nooit iemand erger zien wurmen dan Kerry als hij
antwoord moet geven op de vraag of Rusland nu wel of niet schuldig is aan het neerschieten van MH17.
Na al dat gewurm komt hij niet veel verder dan het aanhalen van “bewijs” van sociale media.
https://youtu.be/kzw1FSd5jKE. Na het telefoongesprek met Poetin belt Obama met de Oekraïense president
Petro Peroshenko en daarna begint het verhaal opeens te veranderen en wordt er gesproken over een BUK
raket.
Dan plots weet Kerry heel zeker dat ze zelfs beelden hebben waarop de lancering vanaf een dergelijk
systeem is te zien. Hij verkondigt dit heel nadrukkelijk en overal. https://youtu.be/sNliQMlG5qw
Zoals we eerder schreven zouden deze bewuste satellietbeelden zijn ingezien door enkele
Nederlanders,waaronder Tjibbe Joustra, die bij het onderzoek naar MH17 betrokken zijn en mag niemand
anders die beelden zien omdat ze “staatsgeheimen” zouden bevatten.
Satellietbeelden van meer dan anderhalf jaar oud van een klein gebied in het oosten van Oekraïne bevatten
uiteraard geen enkel staatsgeheim. Misschien, heel even op dat moment in de tijd, maar anderhalf jaar na
dato zeker niet meer.
En toch, niemand mag het zien. Niet zo vreemd natuurlijk want ze bestaan niet zoals ieder weldenkend
mens zo langzamerhand weet.
Nu krijgt Kerry echter een leuke voor de kiezen.
Eén van de slachtoffers aan boord van MH17 had naast de Nederlandse nationaliteit ook de Amerikaanse
nationaliteit. Het gaat om de toen 18 jarige Quinn Schansman.
De vader van MH17-slachtoffer Quinn Schansman heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken,
John Kerry, per brief gevraagd alsnog radar- en satellietbeelden van de MH17-crash vrij te geven voor
onderzoek. Schansman schreef de brief omdat hij vindt dat Nederland te weinig moeite doet om de beelden
te bemachtigen, aldus de NOS zaterdag.
Hij vraagt de VS om de radar- en satellietbeelden alsnog ter beschikking te stellen aan de OVV en de
Nederlandse overheid. Quinn Schansman (18), die in Hilversum woonde, is geboren in New York en
daardoor in het bezit van een Amerikaans paspoort. Vandaar dat zijn vader Thomas Schansman vindt dat hij
een rechtstreeks beroep kan doen op de Amerikaanse regering.
Wordt het nu eindelijk niet eens een keer hoogtijd dat al die mensen die in de Tweede Kamer zitten en zich
volksvertegenwoordiger noemen, doen wat ze moeten doen?
Dat al die leden van die Tweede Kamer nu net als Thomas Schansman massaal gaan eisen dat dit Skull en
Bones leugenaar eindelijk eens waarmaakt wat hij propageert?
Wedden dat ze dat niet durven?
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10209:wordt-john-kerry-nu-eindelijkontmaskerd&catid=20:het-complot&Itemid=33

NIEUWSBRIEF 240 – 21 JANUARI 2015 – PAG. 31

Noord Koreaanse leider wordt uitgedaagd (video)
Na de Noord Koreaanse kernproef vorige week doen Zuid Korea en
Amerika hun uiterste best om de glorieuze Noord Koreaanse leider
Kim Jung-un uit te dagen.
Hij wordt bij zijn eigen troepen belachelijk gemaakt door Zuid
Koreaanse propaganda en dit is misschien niet de aller slimste zet.
Afgelopen week werd de wereld opgeschrikt door de zoveelste
ondergrondse kernexplosie in Noord Korea.
Het land zegt dat het dit keer geen “normale” kernbom was, maar
een waterstofbom, vele malen krachtiger en gevaarlijker. Westerse
experts trekken die bewering in twijfel, maar dat verhaal hebben we wel vaker gehoord.
Noord Korea geeft als reden op dat ze kernwapens nodig hebben omdat Amerika bestaat uit “een bende
wrede rovers”.
Voor ons is ook belangrijk wat er wel of niet gebeurt met en door Noord Korea in verband met de
voorspellingen van de remote viewers die steeds meer uit lijken te komen.
Het is enige tijd rustig geweest tussen Noord en Zuid Korea, maar afgelopen zomer leken de twee landen
dichtbij een oorlog omdat Noord Korea knettergek werd van de propaganda die via enorme luidsprekers
richting noorden wordt gestuurd door Zuid Korea. Het volgende is wat wij toen schreven:
Vorige week raakten twee Zuid-Koreaanse militairen zwaargewond toen zij tijdens een patrouille op een
landmijn stapten die door Noord-Korea was neergelegd.
Noord Korea claimt uiteraard van niets te weten en vuurt vervolgens een raket af op een grote
geluidsinstallatie net aan de grens die de Zuid Koreanen gebruiken om permanente propaganda richting
noorden te blèren.
Het antwoord van Seoel hierop was een barrage van artillerievuur richting noorden.
Dit is het meest serieuze incident tussen beide landen sinds Noord Korea in 2010 een
Zuid Koreaans marineschip tot zinken bracht.
De glorieuze psychopathische leider Kim Jung-un was toen zo boos dat hij al
verklaarde in een staat van oorlog te verkeren. Zuid Korea heeft vervolgens de
luidsprekers uitgezet, wat Kim Jung-un beschouwde als een diplomatieke overwinning.
Als gevolg echter van de nucleaire testontploffing vorige week in Noord Korea heeft
Zuid Korea de speakers weer aangezet en nu met de volumeknop op maximum.
Noord Korea heeft inmiddels al gereageerd omdat dit, zoals te verwachten was, de
glorieuze leider in woede zou doen ontsteken.
Daarbij werden de speakers ook nog eens aangezet precies op
zijn verjaardag.
Kim beschouwt het opnieuw aanzetten van de luidsprekers als een
oorlogsdaad die de beide landen tot de drempel van een oorlog
hebben geleid.
Dit werd even later nogmaals bevestigd door een hooggeplaatste
uit de partij die een grote massa mensen op het Kim Il Sung plein
toesprak in Pyongyang. De propaganda uitzendingen
gecombineerd met dat Amerika geavanceerde oorlogsvliegtuigen
in Zuid Korea stationeert die in staat zijn om kernwapens te
droppen, hebben het Noord Koreaanse schiereiland tot aan de
rand van een oorlog gedreven. Volgens de partijsecretaris is iedereen jaloers
op de succesvolle nucleaire test die door Noord Korea is uitgevoerd.
De luidsprekers die pal aan de grens staan opgesteld hebben een bereik van
ongeveer 10 kilometer overdag en 24 kilometer ’s avonds en ’s nachts.
Hiermee wordt de bulk van de enorme hoeveelheid Noord Koreaanse troepen
bereikt die in dat gebied gelegerd liggen.
Naast de luidsprekers hebben ook de Amerikanen de afgelopen dagen nog een
duit in het zakje gedaan door laag boven Zuid Korea te vliegen met een B-52
bommenwerper.
Een Amerikaanse B-52-bommenwerper heeft zondag laag over Zuid-Korea
gevlogen. De vlucht was een "reactie op recente provocatieve acties van
Noord-Korea", liet het Amerikaanse leger weten. Daarmee wordt vermoedelijk verwezen naar de kernproef
die het stalinistische land uitvoerde. https://youtu.be/hXJ4vl3ojxI
Niemand in het Westen lijkt deze man erg serieus te nemen en dat is waarschijnlijk een grote misrekening.
De ultieme en glorieuze leider is wanhopig bezig om de erfenis van zijn vader en grootvader in stand te
houden. Dit betekent dat hij het volk in een permanente staat van bewondering voor zijn daden moet
houden.
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Hij moet een goddelijke autoriteit uitstralen, een vastberaden wil en een absolute macht. Wanneer dat
plaatje door de Zuid Koreaanse speakers aan diggelen wordt geblèrd dan wordt het gevaarlijk.
Daarom is het weer aanzetten van de luidsprekers waarbij uiteraard de grote leider volledig wordt afgebrand
en wat te horen is door zijn eigen troepen, iets wat hem gegarandeerd zal laten doorslaan.
Daarover bestaat geen twijfel, het is alleen de vraag wanneer.
Zoals we al eerder schreven, weet niemand waar de Noord Koreaanse onderzeeërs uithangen. Naast de
kernproef vorige week werden er ook in het bijzijn van Kim Jung-un raketten afgevuurd van een onderzeeër.
Dit is te zien in de volgende videoclip waarbij wij adviseren het geluid aan te zetten om het effect te kunnen
waarderen. https://youtu.be/UPzTP3wiIyM
Waarschijnlijk zal de wereld doorgaan met het onderschatten en provoceren van de glorieuze leider, die op
een bepaald moment in woede tot de conclusie zal komen dat hij zoveel gezichtsverlies niet kan verdragen
en één of meerdere van zijn acht tot twaalf kernwapens die het land bezit daadwerkelijk in zal zetten.
Op dat moment weten we dat Nibiru heel dichtbij is.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10210:noord-koreaanse-leider-wordtuitgedaagd&catid=37:wereld&Itemid=50

Waarom heeft Washington de NAVO na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie niet opgeheven?
Robin de Boer 10 januari 2016
De NAVO is na het uiteenvallen van zijn
rivalen, de Sovjet-Unie en het Warschaupact,
drastisch uitgebreid. Dat stelt de Canadese
professor Michael Jabara Carley van de
Universiteit van Montreal vast. Hij vraagt zich
af of de NAVO is opgericht als defensief of
offensief bondgenootschap.
De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), een militair bondgenootschap dat tegenwicht moest
bieden aan de Sovjet-Unie, werd opgericht op 4 april 1949. Zeven jaar later ontstond het Warschaupact, de
tegenhanger van de NAVO.
“Er wordt de laatste tijd veel over de NAVO gediscussieerd, zowel in de mainstream als de alternatieve
media,” schrijft Carley in een artikel voor de denktank Strategic Culture Foundation. “Waarom groeide de
NAVO zo snel na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991?”
Geen hulp
De meeste mensen denken dat de NAVO is opgericht als defensief bondgenootschap tegen de ‘agressieve’
Sovjet-Unie. Dat is volgens professor Carley een mythe. Na de Tweede Wereldoorlog lag de Sovjet-Unie in
puin. Zo’n 70.000 steden en dorpen waren verwoest door de oorlog. Van vele tienduizenden fabrieken,
boerderijen, scholen en ziekenhuizen was weinig meer over.
Na de oorlog trok de economie in de Verenigde Staten flink aan. De Sovjetregering hoopte tevergeefs op
hulp van zijn bondgenoten. Hoewel het Rode Leger flink werd ingekrimpt, vormde de Amerikaanse president
Harry Truman een anti-Sovjetblok in Europa, aldus professor Carley. In 1949 werd dit door Amerika
aangestuurde blok omgevormd tot een machtige militaire alliantie. “Als de ‘agressieve’ Sovjet-Unie het
Westen aanzette tot de oprichting van de NAVO, zou het logisch zijn geweest om de alliantie na het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 op te heffen,” zei hij. “Maar dat is niet gebeurd.”
Valse belofte
In plaats daarvan marcheerde de NAVO steeds verder naar het oosten. Het was de Amerikaanse minister
van Buitenlandse Zaken James Baker die de toenmalige Sovjetleider Michail Gorbatsjov plechtig beloofde
dat de NAVO ‘geen centimeter’ naar het oosten zou uitbreiden. Het Witte Huis heeft zich niet aan deze
belofte gehouden, aldus Carley.
Sinds 1991 heeft de alliantie verschillende voormalige leden van het Warschaupact en Sovjetrepublieken
opgeslokt. Volgens de professor omdat de Amerikaanse ‘diepe staat’ niet zeker wist of de Russische
Federatie voldoende was verzwakt.
Om Rusland te omcirkelen en zijn Oost-Europese bondgenoten te verzwakken, steunden Washington en de
NAVO neofascisten in Kroatië, moslimfundamentalisten in Bosnië en Kosovo en neonazi’s in Oekraïne,
merkt Carley op. De militaire agressie tegen Joegoslavië in 1999 liet duidelijk zien dat ‘iedereen die zich
verzet tegen Amerikaanse dominantie’ zal worden vernietigd.
Weetje: Adolf Heusinger was onder Hitler generaal en stafchef operaties van het Duitse leger. Na de oorlog
eindigde hij als voorzitter van het militair comité van de NAVO.
[Sputniknews]
http://www.ninefornews.nl/waarom-heeft-washington-de-navo-na-het-uiteenvallen-van-de-sovjet-unie-nietopgeheven/
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Duitse bendes in Köln nemen wraak op migranten
Merkel stoïcijns, laat dagelijks gemiddeld 3200 nieuwe moslimmigranten binnen
Het was te verwachten: als de overheid de burgers weigert te
beschermen, dan begint het volk –met de ruigste figuren als
eersten- stap voor stap het recht in eigen hand te nemen.
Analisten voorspelden dat het slechts een kwestie van tijd zou
zijn voordat de autochtone bevolking in opstand zou komen en
het recht in eigen hand zou nemen, vooral nu uit tal van
berichten blijkt dat de politie de enorme migrantencriminaliteit op
last van de politiek moet verzwijgen. Een ruige groep ‘bikers’,
hooligans en ‘bouncers’ (bewakers / uitsmijters) blijken een
digitale klopjacht op Facebook op migranten te hebben
georganiseerd. Nadien sloegen ze een aantal Pakistanen in Köln het ziekenhuis in.
Gisteren werd bekend dat de moslim die vorige week een politiebureau in Parijs met een vleesmes en fake
bomvest bestormde, afkomstig was uit een AZC in Duitsland, en mogelijk verbonden was met de golf
aanrandingen en verkrachtingen tijdens oud-en-nieuw in Köln.
Goodwill verdwenen, maar politiek onderneemt nog steeds niets
De aanvankelijke goodwill van veel Europeanen voor de komst van als ‘vluchtelingen’ voorgestelde jonge
moslimmannen is vooral na de door asielzoekers en migranten gepleegde aanslagen in Parijs, de op het
nippertje voorkomen mega aanslag in Hannover, en de massale groepsaanrandingen en -verkrachtingen in
Köln en talloze andere Duitse steden zo goed als verdwenen. Alleen verstokte gutmenschen blijven met
droge ogen beweren dat de misdaadexplosie helemaal niets te maken heeft met de islamitische cultuur en
religie van de daders.
Andere politieke partijen erkennen het verband inmiddels, maar met de nodige tegenzin, en trekken er
bovendien niet de enige juiste conclusie uit, namelijk dat het binnenlaten van miljoenen moslims de
maatschappelijke en sociale stabiliteit in groot gevaar heeft gebracht, en dat binnen afzienbare tijd ook de
almaar groter wordende politieke en financiële spanningen die de migrantencrisis veroorzaakt tot een
onvermijdelijke uitbarsting zullen komen.
Jacht op migranten lijkt geopend
De Evening Standard bericht dat twee jonge Pakistanen in Köln in het ziekenhuis werden geslagen door
‘vigilante’ bendes die op jacht gingen naar migranten, om wraak te nemen voor de wantoestanden tijdens
oud-en-nieuw. Volgens de politie vond het eerste incident plaats bij het centraal station, waar een groep van
ongeveer 20 mannen 6 Pakistanen aanvielen. Kort daarna werd een 39 jarige Syrische migrant belaagd
door 5 mannen.
De politie in Köln zou afgelopen weekend enkele mensen kort hebben vastgezet, maar wil nog niet
bevestigen dat diverse groepen bikers en hooligans de stad zouden willen ’schoonvegen’. Eerder berichtten
we over in oprichting zijnde burgerwachten, waar inmiddels al zeer grote aantallen gewone(re) Duitse
burgers zich bij hebben aangemeld.
De Telegraph schrijft dat ook minister Ralf Jäger inmiddels erkent dat de aanranders en verkrachters vrijwel
uitsluitend migranten en asielzoekers uit het Midden Oosten en -in veel mindere mate- ook Noord Afrika zijn.
Dit weekend waren er alleen al uit Köln meer dan 500 aangiftes van aangerande en verkrachte Duitse
vrouwen en meisjes binnengekomen. (1)
Dagelijks 3200 moslims erbij
Ondanks de gevaarlijke escalatie laat de regering Merkel dagelijks nog steeds gemiddeld 3200 migranten
het land in, een aantal dat volgens de minister van Ontwikkeling Müller zal exploderen, omdat er volgens
hem nog zeker 8 tot 10 miljoen mensen onderweg zijn.
De bondskanselier lijkt de enige te zijn die nog gelooft in haar beruchte ‘Wir schaffen das’, maar er is nog
steeds niemand opgestaan die zich openlijk tegen haar durft te verzetten. Merkel is daar overigens zeer
gespitst op; bij het minste geringste signaal van ‘afvalligheid’ grijpt ze in door haar tegenstanders
onmiddellijk op een zijspoor te rangeren.
Xander - (1) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Duitse-bendes-in-Kln-nemen-wraak-op-migranten
Selfies van moslimstrijders die nu in Nederland en Europa zijn! Ronduit schokkend en het bevestigt
volkomen jullie berichtgeving over de militaire Vijfde Colonne die onder ons is!!!
https://twitter.com/EU_MilitiaWatch
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Al-Taharrush: Zelfs VN noemt islamitische verkrachtingscultuur groot probleem
Zover zal het nooit komen, denkt u? In Duitsland kreeg afgelopen
week een vrouw die zich met haar handtas verweerde tegen twee
migrantenaanranders, een boete van € 400,- wegens ‘mishandeling’.
En de daders? Die werden ogenblikkelijk vrijgelaten (4).
Na oud-en-nieuw doen slecht geïnformeerde –of juist welbewust
misleidende- politici zoals premier Mark Rutte alsof de talloze
aanrandingen en verkrachtingen van autochtone vrouwen en meisjes
–in alleen al Köln waren dit weekend al meer dan 500 aangiftes
binnengekomen (3)- slechts uitzonderingen waren, en niets met hun
cultuur en religie te maken hebben. Maar zelfs bij de Verenigde Naties is het bestaan van de islamitische
verkrachtingscultuur bekend onder de naam ‘al-Taharrush’.
Al tientallen jaren worden Westerse vrouwen die in Egypte de piramides bezoeken door hun reisbureaus
gewaarschuwd dat ze moeten oppassen voor grote groepen met vaak tientallen jonge Egyptenaren, die
wachten om ‘vers blank vlees’, dat in hun ogen enkel uit ‘hoeren’ bestaat, te kunnen pakken en grijpen waar
ze maar kunnen. Zelfs in de populaire en mondaine badplaats Hurghada kunnen mannen hun handen niet
thuis houden, zo weten velen die daar wel eens op vakantie zijn geweest.
Verkrachtingen Tahrir plein symptomatisch voor moslimwereld
Tijdens de twee kort op elkaar volgende revoluties in Caïro werden vele tientallen Westerse vrouwen,
waaronder een aantal journalisten, op het beruchte Tahrir plein door talloze moslimmannen aangerand en
verkracht. Een van hen was een 22 jarige Nederlandse journaliste, die door 5 mannen wreed werd verkracht
en ernstig gewond in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Een Britse collega onderging eerder
hetzelfde lot. Desondanks beweren politici dat de gebeurtenissen in Köln en tientallen andere Duitse steden
niets te maken hebben met het feit dat de daders vrijwel uitsluitend islamitische asielzoekers en migranten
waren. Claudia Roth, vicevoorzitter van het Duitse parlement en lid van de Groenen, durfde –als nota bene
zelf een vrouw- te beweren dat er ‘geen sprake is van de import van seksueel geweld uit het buitenland’.
Niet voor niets wordt ze door onze Oosterburen al geruime tijd 'Fatima Roth' genoemd.
Al-Taharrush: Bewust toebrengen van zoveel mogelijk lichamelijk en psychisch letsel
Dit soort realiteitsvreemde gutmenschen leven nog compleet in de ontkenningsfase van hun eigen politiekcorrecte wereldje, of erger nog, ze werken willens en wetens mee met de frontale islamitische aanval op de
vrije Europese samenleving en beschaving. Zelfs de Verenigde Naties hebben namelijk schokkende
rapporten gepubliceerd over de massale verkrachtingscultuur onder jonge Oriëntaalse mannen, die deze zelf
–vol trots- ‘al-Taharrush’ noemen. Arabische experts omschrijven ‘Taharrush’ als iedere ongewenste
seksuele toenadering, in woord en daad, van een ander persoon. Bovendien gaat het daarbij niet alleen om
seks, maar ook om het daaraan verbonden toebrengen van een trauma en ernstig lichamelijk en/of
psychisch letsel. Met andere woorden: de daders krijgen een (seksuele) kick van het zo hulpeloos en bang
mogelijk maken van hun weerloze slachtoffers, die behalve lichamelijk ook psychisch helemaal kapot
moeten worden gemaakt.
Dit ‘culturele gebruik’ is beslist niet beperkt tot Egypte, maar wijd verspreid in vrijwel alle islamitische landen,
of het nu om Tripoli in Libië, Tunis in Tunesië, Raqqah in Syrië, Lahore in Pakistan, Marrakesh in Marokko,
Khartoum in Soedan, Mosul in Irak, of Gaza in de Palestijnse gebieden gaat. Daarnaast komt het fenomeen,
dat al in tientallen wetenschappelijke studies en boeken is besproken, ook dagelijks in Indië voor.
Pedofiele sekscultuur in Mekka Europa aangekomen
Ondertussen is al-Taharrush, de Oosterse seksbende-cultuur, met de miljoenen moslimmigranten definitief
in ‘Mekka Europa’ aangekomen. Westerse politici en media willen er echter nog steeds niets van weten.
Degenen die er wél over schrijven of willen praten, worden onmiddellijk in de hoek van ‘racistisch’ en
‘extreem rechts’ gezet. Europeanen zijn ook wat dit betreft al jaren wereldkampioen wegkijkers, want al bijna
8 jaar geleden berichtte de Duitse onderzoeksjournalist en voormalig FAZ-redacteur Udo Ulfkotte over
‘Bacha-Bazi’, de Afghaanse verkrachtingscultuur, waar de slachtoffers vooral jonge kinderen –met name
jongetjes- zijn. In WikiLeaks documenten werd het bestaan van deze daar normaal geachte afschuwelijke
pedofiele praktijken bevestigd.
NAVO en Westen laten kinderverkrachtingscultuur bewust in stand
NAVO soldaten in Afghanistan kregen zelfs het bevel om deze cultureel-religieuze wantoestanden te
negeren. ‘Vrouwen zijn voor kinderen, jongetjes voor plezier’, luidt het NAVO-credo ten aanzien van de
islamitische kinderverkrachters. Maar in Den Haag, Berlijn, Brussel, Parijs, Londen en andere Europese
hoofdsteden wil men het niet weten. Dat 95% van de Pakistaanse vrachtwagenchauffeurs er een
‘schandknaapje’ op nahoudt, waar ze hun lusten onderweg op botvieren, wordt eveneens simpelweg
genegeerd. Dus importeren onze regeringen deze anti-humane praktijken zonder tegenspraak en zonder
noemenswaardig protest naar Europa. Van de asielindustrie, die miljarden verdient met de komst van
miljoenen moslims, hoeven we om die reden eveneens geen enkele medewerking te verwachten.
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Ja, nu doet het gemaakt geschokte links/liberale/christendemocratische establishment eventjes alsof
‘Taharrush’ in Köln hen compleet heeft verrast – een draaiboek, dat in een krankzinnigengesticht moet zijn
geschreven en daar had moeten blijven, ware het niet dat juist dit soort mensen het beleid in Europa en
Nederland bepalen. (1)
Waarom heeft Europa hiervoor zijn grenzen geopend?
Ook de ‘Nieuwe Realist’ (Joos Niemöller) zet in het artikel ‘Ook na Keulen ontkent Rutte het bestaan van een
verkrachtingscultuur’ een groot aantal voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, onderbouwd met officiële
statistieken van Womanstats, op een rijtje, zoals het bizarre gegeven dat Afghaanse vrouwen met hun
verkrachters moeten trouwen, de Afghaanse politie zelf ook kinderen verkracht, en een Pakistaans meisjes
werd verbrand omdat ze zich tegen haar verkrachters verzette.
Zelfs in toekomst EU-lid Turkije vindt 30% van de agenten dat een vrouw het verdiend heeft als ze wordt
verkracht (2). We kunnen alleen maar gissen waarom de Europese elite schijnbaar zo gefascineerd is met
deze verkrachtingscultuur en aanverwante religie, dat ze onze grenzen wagenwijd hebben opengezet voor
miljoenen praktiserende volgelingen ervan.
Xander - (1) KOPP (2) Joost Niemöller (3) MM News (4) Hartgeld / Multikulti

Eén-wereld-religie: Paus verklaart dat alle geloven naar zelfde God leiden
Het Catholic News Agency bericht dat paus Franciscus afgelopen
dinsdag zijn allereerste videoboodschap met zijn maandelijkse
gebedsoproep heeft gepubliceerd. Daarin stelde hij dat ‘velen
verschillend denken en voelen over God, hem op verschillende
manieren zoeken of ontmoeten. In deze menigte, deze soorten
religies, hebben we voor iedereen slechts één zekerheid: we zijn
allemaal kinderen van God.’ Inde video komen tevens een
boeddhist, een Joodse rabbi, een priester en een islamitische leider
aan het woord, die allen deze God met hun eigen titels aanspreken: Boeddha, G*d, Jezus Christus en Allah.
De paus en de andere religieuze leiders in de video zien zichzelf verenigd in hun gemeenschappelijke geloof
in ‘liefde’. Franciscus hoopt dat de kijkers van zijn video ‘mijn gebedsverzoek van deze maand, dat oprechte
dialoog tussen mannen en vrouwen met verschillende geloven de vruchten van vrede en rechtvaardigheid
zullen produceren, zullen verspreiden.’
Franciscus liet sinds zijn aantreden begin 2013 al veel vaker blijken dat hij de exclusiviteit van het Bijbelse
evangelie –enkel verzoening met de enige ware God door Jezus Christus- heeft losgelaten, en grote
stappen zet richting het samenvoegen van de grote religies tot een één-wereld-religie. Als eerste zouden het
christendom en de islam moeten worden samengevoegd tot wat sommigen al jaren ‘chrislam’ noemen.
Paus: Moslims aanbidden de enige god
Om dat te bereiken gaf hij al snel toestemming voor islamitische gebeden en het voorlezen uit de Koran in
het Vaticaan, iets wat nog nooit eerder was gebeurd. Tijdens zijn laatste bezoek aan de VS maakte hij in de
St. Patrick Kathedraal in Manhattan heel duidelijk dat hij gelooft dat christenen en moslims dezelfde God
aanbidden: ‘Ik wil graag twee gevoelens voor mijn moslimbroeders en -zusters uitdrukken. Ten eerste groet
ik hen vanwege de viering van het offerfeest. Ik zou graag hebben gezien dat mijn groet warmer had kunnen
zijn. In het licht van de tragedie in Mekka (het omkomen van vele moslims tijdens de hadj – X.) druk ik mijn
gevoelens van nabijheid uit, en zeg ik dat ik zeker voor jullie zal bidden. Ik verenig mijzelf met jullie allen in
een gebed tot ‘almighty god, all merciful’ – de Engelse vertaling van een van de bekende aanspreektitels van
Allah. Met dezelfde bewoordingen had de paus Allah al tijdens zijn eerste oecumenische concilie
aangesproken: ‘Ik groet u allen en dank u vanuit mijn hart, beste vrienden van de andere religieuze tradities:
ten eerste de moslims, die de enige god, levend en genadig, aanbidden, en hem in hun gebeden
aanroepen... Ik zie een tastbaar bewijs van de wil om te groeien in wederzijds respect en samenwerking
voor het gemeenschappelijke goed van de mensheid.’
Eén-wereld-religie in wording
Ook katholieken kunnen nu nauwelijks meer ontkennen dat paus Franciscus werkt aan de totstandkoming
van een één-wereld-religie. Daarin zal ook volgens zijn eigen woorden echter geen plaats zijn voor
christelijke fundamentalisten, die hij ‘een ziekte’ noemde. In het christendom worden gelovigen en kerken die
vasthouden aan de al genoemde exclusiviteit van het Bijbelse evangelie inmiddels tot deze
‘fundamentalisten’ gerekend, en dat terwijl de Katholieke Kerk zelf eeuwenlang hetzelfde standpunt heeft
verdedigd. Eind vorig jaar predikte de leider van het Vaticaan nog de uiterste sombere boodschap dat de
kerst van 2015 wel eens de laatste zou kunnen zijn die de mensheid zal vieren, omdat de wereld een jaar
later ‘onherkenbaar veranderd’ kan zijn door grote oorlogen, opstanden en instortingen. Zijn gewenste éénwereld-religie past dan ook precies in zijn pleidooien voor de snelle oprichting van een Marxistische Nieuwe
Wereld Orde onder leiding van een soort VN-wereldregering.
Xander - (1) End of American Dream (via Infowars)
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Het Grote Plan – Deel I – de geboorte van het Kapitalisme
by Jesse Jeremy • 23 september 2014
Al eeuwenlang is het een mysterie. Wie of wat is God? Wat is de
juiste religie? Wat komt er na de dood? Is er überhaupt meer dan
dit leven?. De antwoorden op deze vragen variëren dan ook enorm.
Maar vaak willen mensen het gewoon simpel houden. Volg de
leider, en vertrouw op zijn oordeel. En als de leider dan twijfelt raakt
een groep verdeeld. Gelukkig blijft de mens evolueren en beginnen
we langzaam meer inzicht te krijgen op het spirituele. In dit artikel
wil ik graag vanuit de nieuwste spirituele inzagen en veronderstellingen de aandacht vestigen op een
specifiek boek uit de bijbel dat vaak te moeilijk wordt gevonden om te lezen, en in sommige vertalingen zelfs
word weggelaten. Op zoek naar een heldere kijk op het boek Openbaringen (Revelations) en wat hebben we
er aan vandaag de dag? Wat is het grote Plan?
Eerst even kort een overzicht in hoeverre de mensheid is gekomen in een speurtocht naar het spirituele. De
zon, de sterren, de maan, de natuur, het weer en in enkele gevallen zelfs een dier. Allemaal krachten die
sterker zijn dan de mens. De mens bedacht hiervoor goden. Als verklaring voor schuldgevoel, gerechtigheid
en allerlei andere menselijke gevoelens bedacht men dat vele gebeurtenissen de wil van een ‘God’ was. Zo
werd bijvoorbeeld 585 v.Chr. een jarenlange oorlog beëindigd omdat tijdens de slag bij Halys (rivier in
Turkije) een zonsverduistering plaatsvond en men dat als een teken van de goden zag. Vele, vele leiders
voelden zich ‘als gedragen door de wind’ in hun missies zoals bijvoorbeeld Joan of Arc maar ook Adolf
Hitler, om maar even twee uitersten te noemen. Ieder deel van de wereld bedacht voor deze onzichtbare
krachten en natuurverschijnselen een eigen verhaal. In het Westen werden we Christen, in het Oosten
werden we Hindoe en in het Zuiden werden we Moslim, om maar even grofweg geografisch te
generaliseren. Deze drie religies kennen vele, vele vertakkingen die mensen in sommige gevallen prettiger
of logischer vonden om te geloven naar hun eigen levenservaringen. Veel vaker nog werd religie gebruikt
door elite machthebbers om het volk onder de duim te houden en zo hun persoonlijke wil op te leggen.
Het boeddhisme echter kwam met een veel meer doordachte visie. Men had het
inzicht verkregen dat al die goden waar mensen tegenop keken niet per se een
god hoefde te zijn. Een onzichtbare kracht was niet te ontkennen, en men
ondervond dat alle mensen contact konden leggen met deze onzichtbare kracht
door in contact te komen met hun eigen lichaamsenergie, hun Chi. Dit is inmiddels
wetenschappelijk bewezen dat men deze ‘Chi’ kan voelen en sturen. Ook is
bewezen dat positieve en negatieve energie invloed heeft op alle levende
organismen. Het word in het Oosten dan ook al geruime tijd gebruikt in hun
levensstijl met lichaamsbeweging en vechtsporten zoals Tai-chi en Kungfu. Deze
Chi zou verbonden zijn alle andere energieën op aarde (en daarbuiten). Daar
werden dan weer regels en theorieën aan verbonden die eigenlijk gewoon konden helpen bij het mediteren
(om zo contact te leggen met je Chi) of misbruikt worden om mensen te controleren.
De tussenstand
Tegenwoordig zijn we dankzij ervaringen uit eeuwenlange geschiedenis en professionele psychologie er
achter gekomen dat elke vorm van theologie vaak harder misbruikt dan dat het nuttig wordt gebruikt of hulp
bied bij verdere spirituele groei. Het gaat erom dat elke regel uit elke religie met een korreltje zout genomen
zou moeten worden. Vasten bijvoorbeeld is een regel in vele religies. Vasten helpt om in contact te komen
met je spirituele zelf. Je kunt er een regel of een gewoonte van maken, maar het blijft gewoonweg een
hulpmiddel. Gezond is het niet, dus ieder zou met gezond verstand voor zichzelf moeten bepalen wanneer
dit wel of niet te doen. Een ander voorbeeld is gedrag. Als jij een ander persoon benadeeld of verkeerd
behandeld veroorzaak je verdriet of pijn. Dit is negatieve energie die gecreëerd word. Dit kan op een zelfde
of andere vorm op jouw terugkomen, maar dit is niet wetenschappelijk bewezen. Feit is wel dat je een
negatieve energie de wereld in brengt, en dat is dus aan ieder zelf of je dit wel of niet wilt doen. De
consequenties of het ontkomen daaraan zijn ook je eigen verantwoordelijkheid. De wetenschap heeft
inmiddels bewezen dat negatieve energie een slechte invloed heeft op alle levende organismen. Positieve
energie heeft echter een goede invloed op alle levende organismen.
Kortom, wij zijn met zijn allen relatief met elkaar verbonden, maar men is niet perse bewust ‘ingeplugd’
omdat het een groeiproces is. Echter zijn veel mensen nog onder de veronderstelling dat dit gevoel van
verbondenheid God, Jezus, Allah, Krishna of wie dan ook is. Maar goed, volgens het Boeddhisme zijn alle
wegen een weg naar God, dus zijn ze in ieder geval goed op weg. Natuurlijk is het fout om de ene God
boven de ander te stellen, want we zijn immers allemaal verbonden met dezelfde energie. We verzinnen we
er alleen een eigen verhaaltje bij terwijl niemand eigenlijk weet hoe het werkelijk zit. Daar zijn wij, als
mensen, gewoonweg niet intelligent genoeg voor om te bevatten, nog niet in ieder geval. En dat is dus de
tussenstand anno 2014: We zijn allen verbonden, we beseffen het nog niet allemaal, en velen hebben er nog
een verhaaltje bij verzonnen om het makkelijker te kunnen bevatten.
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De geboorte van het kapitalisme
Dan moeten we even gaan bekijken hoe de wereld er nu voor staat voordat we de ‘toekomst gaan
voorspellen’ of liever gezegd, om niet te zweverig te klinken: ‘de logische ontwikkelingen van de mens
voorspellen dankzij het bestuderen van het verleden.’
Zover we terug kunnen kijken zijn mensen elkaar altijd maar de kop aan het
inslaan. Je hebt leiders en volgers. Volgers kijken altijd op naar leiders, totdat ze
te ver gaan, en dan gaan ze rebelleren, maar dat gebeurd ook weer onder
leiding van iemand. Leiders kunnen zich verantwoordelijk voelen, maar vaak is
het zo dat macht vroeg of laat corrupt maakt. Het is ergens ook wel begrijpelijk
als je als leider ziet hoe veel mensen verdwaald kunnen raken zonder leiding.
Het kan een enorme egoboost geven. Daarnaast heb je nooit genoeg macht en
geld, ook al heb je al het geld van de wereld. Maar goed, genoeg psychologie
voor nu, het gaat erom dat mensen al eeuwenlang de wereld proberen te
veroveren, en hoewel men misschien denkt dat we daar in de vrije wereld van de democratie nu wel klaar
mee zijn, is het tegenovergestelde het geval. Door middel van oorlog en veroveringen hebben leiders door
de eeuwen heen overal ter wereld macht genomen en verloren en dat is nog steeds zo het geval.
Nu kwam er in de late middeleeuwen langzaam een keerpunt in de historie wanneer de mensen in macht
doorkregen dat gewone mensen geen oorlog willen voeren. De gewone boer, kapper of kruidenier om de
hoek heeft geen hekel aan de buurman en heeft geen behoefte aan ruzie. Ook kwam men tot inzage dat
economische macht een veel effectievere manier van macht uitoefenen kan zijn. Het kapitalisme werd
geboren. Het stond echter nog in de kinderschoenen.
De Schot John Law liep in deze kinderschoenen. Law had een interessant
verleden. Papa Law had een mooi fortuintje opgebouwd waarschijnlijk als
goudsmid of bankier. Met de erfenis van zijn vader verhuisde hij vanuit Edinburgh
naar Londen en ging daar economie studeren, gespecialiseerd in het
kredietwezen. In een duel om de hand van Elizabeth Villiers (ooit een scharrel
van Willem III van Oranje-Nassau) te winnen vermoorde hij Edward Beau Wilson.
De familie Wilson vond dat hij vals had gespeeld, want hij aangeklaagd, schuldig
bevonden en ter dood veroordeeld. Hij werd eerst naar de Newgate gevangenis
gestuurd in Londen. Deze gevangenis is vooral bekend uit de verhalen van
Charles Dickens en kende inzittende zoals Daniel Dafoe, de schrijver van
Robinson Crusoe, William Pen (de stichter van de staat Pennsylvania), piraat Captain Kidd, criminele Mary
Bryant en vele anderen. In die tijd was het voor iemand met goede connecties en veel geld niet moeilijk om
daar te ontsnappen. Dat deed hij dus ook en daarna vluchtte naar Nederland.
Amsterdam was destijds, tijdens de ‘Gouden Eeuw’, het financiële hart van Europa. De wisselbank in
Amsterdam taxeerde geld en wisselde geld in tegen edelmetaal. Handelaren konden daar een rekening
openen en zo girale betaling doen naar andere handelaren en andere wisselbanken in het buitenland. De
bank gaf papieren ‘wissels’ uit om de waarde van een transactie te dekken. Hier deed John Law zijn
inspiratie op voor een nieuwe manier van bankieren met waardepapieren. Hij kreeg echter weinig steun voor
zijn plannen toen hij terugkeerde naar Schotland. Reizend door west Europa kreeg hij audiëntie bij Filips van
Orléans, de regent van Frankrijk in 1715. Frankrijk zat, door vele oorlogen, financieel compleet aan de grond
en Law kreeg daarom de bevoegdheid een centrale bank op te zetten, Banque Générale Privée.
Hier werden alle waardevolle betaalmiddelen opgeslagen zoals gouden
en zilveren munten. Als bewijs van storting kreeg men een papiertje
uitgeschreven, het eerste bankbiljet. Om het systeem geloofwaardig te
maken mocht men met deze papiertjes ook belasting betalen en inruilen
voor gouden en zilveren munten. Men deed dit echter zelden, omdat uit
puur gemak men liever de waardepapieren op zak hield. Op een gegeven
moment had de bank tienmaal zoveel waarde aan papieren uitgegeven
dan dat het aan waarde in de kluizen had. De economie bloeide op en de
centrale bank werd omgezet naar een staatsbank, de Banque Royale en
de waardepapieren werden officieel een wettig betaalmiddel.
Law liet het hierbij niet zitten. De staatsschuld was weldra aan het verminderen, maar de koloniën in het
buitenland, met name Louisiana, draaiden nog steeds verlies. Hij zette een handelsbedrijf op dat de handel
tussen Frankrijk en de kolonie moest regulieren, De Compagnie d’Occident. Om de handel hier te
stimuleren, begon hij te propaganderen. Hij verspreidde pamfletten dat er bergen met goud en edelstenen te
vinden waren in de Nieuwe Wereld. Deze speculaties verspreidden zich onder de elite en de aandelen in de
Compagnie stegen snel. Gretig bracht Law met de nieuw gewonnen winsten nieuwe aandelen uit, maar de
Compagnie maakte geen winst. Er waren gewoonweg teveel papieren aandelen in omloop en de illusie van
financieel herstel verdween.
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Het koffiehuis aan de Kalverstraat in Amsterdam, Quincampoix,
speelde hierbij een grote rol. Hier werd de handel in aandelen gedaan,
door Toneelschrijver Pieter Langedijk ook wel ‘windhandel’ genoemd.
Bij de Aandelenhausse in 1720 werd daar het interieur kort en klein
geslagen. Buitenlandse investeerders verloren veel geld en zochten
hun heil elders. Frankrijk verloor snel alle edelmetalen en goud en
bleef achter met een hoop waardeloze papieren. Enkelen hadden flink
geld verdient, maar de meesten hadden een hoop geld verloren,
waaronder ook Law. Later vluchtte hij naar Venetië zonder enig
kapitaal.
Men kon hier veel van leren. Er viel dus geld te verdienen uit het niets. De massa was te manipuleren door
hen illusies voor te schotelen. Het moest alleen beter aangepakt worden. Enkele kolonisten die zich in de
nieuwe wereld gingen vestigen gingen deze plannen dus een stuk slimmer aanpakken.
Lees meer hierover in deel 2…
http://www.hetvrijenieuws.nl/het-grote-plan-deel-i-de-geboorte-van-het-kapitalisme/
Het Grote Plan – Deel II – de onzichtbare greep naar macht
by Jesse Jeremy • 19 januari 2015 • Reacties staat uit voor Het Grote Plan – Deel II – de onzichtbare
greep naar macht
In het vorige artikel heb ik uitgebreid verslag gedaan over hoe het kapitalisme in Parijs en
de
Amsterdam van de 18 eeuw zijn oorsprong vond. Het kapitalisme stond echter nog in zijn
kinderschoenen, de elite hadden genoeg ideeën en het enige wat er nog aan ontbrak was iemand die
de kans ging grijpen om een kapitalistisch bankwezen op te bouwen met het doel een wereldwijd een
monopolie te verkrijgen.
Het was 23 februari 1744, wanneer de Duits-Joodse Amschel Moses Bauer een zoontje kreeg, Mayer
Amschel Bauer. Hij groeide op in het getto van Frankfurt am Main. Vader Amschel Moses was een goudsmid
en verhuurde panden. Mayer Amschel verkreeg de naam Rothschild vanwege het rode schild dat op de
voorgevel van de smederij hing. Hoe kwam deze goudsmid aan zijn financieel vermogen? De goudsmid in
die tijd was degene die het beheer hield over goud. Wanneer een transactie plaatsvond werd het goud dat
verdiend werd door een willekeurige partij, opgeslagen bij de goudsmid. Op het moment dat dit goud weer
geïnvesteerd moest worden in een andere aankoop, werd het goud weer opgenomen en betaald aan een
andere willekeurig partij waar handel mee werd gedreven. Deze partij sloeg het goud dan weer op bij
(dezelfde) goudsmid. Om dit proces te vergemakkelijken (lees: meer controle te verkrijgen) werden er
cheques uitgeschreven die het goud in de kluis moesten dekken.
Dit was een enorm voordeel voor de goudsmid omdat hij nu cheques kon uitgeven over goud dat niet eens
in de kluis lag. Dit was mogelijk omdat het grootste deel van het goud het meeste van de tijd toch in de kluis
werd bewaard en omdat het proces niet gemakkelijk te controleren was. Uit ervaring bleek dat nooit meer
dan 10% van de eigenaars al zijn goud in één keer kwam ophalen. Dit betekent dat voor iedere klomp goud
tienmaal het aantal cheques uitgeschreven kon worden voordat de fraude ontdekt zou worden wanneer
iemand zijn goud zou komen ophalen en een lege kluis treft.
Zoon Mayer Amschel ging aan het werk bij het bankwezen van de Oppenheimers in
Hamburg. Daar wist hij zich snel op te werken en in contact te komen met belangrijke
mensen die weer connecties hadden met de mensen van Adel in die tijd. Toen zijn vader
overleed, nam hij echter ontslag en nam de zaak van zijn vader over. Het idee was
simpel: Buitenlands geld werd gewisseld voor binnenlands geld en andersom. Bij elke
transactie werd een klein bedrag gevraagd, en zo werd snel geld verdiend in de handel
met het buitenland. Met verworven geld werden leningen uitgegeven die met rente
terugbetaald moest worden. Het klinkt als een logisch systeem, omdat er een dienst
wordt verleend waar geld voor word gevraagd. Maar wat er feitelijk gebeurde is dat er
meer geld word gevraagd over een lening dan er wordt uitgegeven. Dit extra bedrag dat terugbetaald moest
worden over elke lening moest ook ergens vandaan komen. Dit komt meestal uit verdienste van handel of
arbeid, maar dat geld komt indirect weer bij diezelfde bank vandaan. Bij al het geld dat uitgeleend wordt,
moet er (indirect) meer geld worden geleend om de rente daarover terug te betalen. Daarnaast kon nog
eens, net als vader Rothschild met het goud deed in zijn smederij, een X aantal maal het aantal leningen
worden uitgeschreven dan dat de banken zelf in bezit hadden. Lang verhaal kort: Geld dat de bank niet heeft
wordt uitgeleend aan een klant die daar meer geld over moet terugbetalen. Een slimme manier van slavernij
die tot op de dag van vandaag nog steeds in werking is. Het kapitalisme wass geboren, de bank grijpt in het
geheim naar macht terwijl de massa de indruk krijgt dat het financiële systeem zich in volle glorie ontpopt.
Een imperium van banken werd opgebouwd met behulp van connecties en snel verworven fortuin. Mayer
Amschel trouwde en kreeg vijf zonen en vijf dochters. Wat hij geleerd had aan ervaring en verworven aan
fortuin speelde hij door naar zijn nageslacht. Alle vijf van zijn dochters trouwde met een bankier en zijn vijf
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zonen stuurde hij naar filialen door geheel Europa. Zijn oudste zoon bleef in Frankfurt am Main, de volgende
gingen naar Wenen, Londen, Napels en de jongste naar Parijs. Het duurde niet lang of het grootste deel van
de aristocratie in Europa had enorme schulden bij de Rothschilds. Geld werd uitgeleend aan de politieke
partijen, machthebbers en regeringen. Dit is het punt waar de Rothschilds de controle verkregen over politiek
Europa. Er was genoeg geld hun eigen ideeën door te laten werken en zodra er een overheid of politieke
partij niet eens was met de manier waarop de Rothschilds hun imperium wilde vergroten, konden ze
simpelweg de geldkraan dichtdraaien. Was dit niet genoeg, was er meer dan genoeg fortuin om
groeperingen op te richten die een regering een bepaalde kant op kon dwingen door middel van opstand en
rellen.
De Slag bij Waterloo, de onzichtbare greep naar macht
Het eerste duidelijke voorbeeld was de Slag bij Waterloo. De Franse tak van
de Rothschilds financierde de peperdure (qua mensenlevens) missies van
Napoleon die Duitsland binnenviel, waar de Duitse tak van de Rothschilds
het fortuin van Prins Wilhelm wist te ‘bewaren’ door ermee naar Denemarken
te vluchten, te investeren in andere zaken om vervolgens het fortuin veel
later zonder rente terug te geven, slechts nog een fractie van het bedrag dat
het intussen had opgeleverd. Ondertussen wist Nathan Rothschild, de
Engelse tak van de familie in Londen flink te profiteren met de uitkomst van
de oorlog. Zo hadden familieleden door laten schijnen aan de Franse regering dat het Britse goud over het
kanaal richting Frankrijk werd gestuurd. Ze lieten echter niet weten waar het heen ging. Waar ging het heen?
Het ging richting de Pyreneeën, om daar de Engelse generaal Wellington te financieren voor een oorlog
tegen Napoleon wanneer hij terug zou komen na een gefaalde veldtocht tegen de Russen. De Fransen
dachten dat met de uitvoer van al het goud de positie van Engeland hiermee zou verzwakken, maar het
tegendeel was waar, zodat Napoleon bij de Slag bij Waterloo verrassend ten onder ging. Nathan had aan
beide kanten van het conflict spionnen zitten die hem via postduiven zouden berichten over de uitkomst van
de veldslag. Vervolgens begon hij met zijn enorme invloed op de aandelenmarkt zijn Britse aandelen te
verkopen. Dit gaf de andere beurshandelaren juist het idee dat de Britten de oorlog hadden verloren. Uit
paniek begon iedereen zijn aandelen te verkopen waardoor de waarde van de aandelen flink begon te dalen
en de markt volledig instortte. Het wachten was nu op de boodschappers van Wellington. Die zouden met
het nieuws komen dat Engeland de oorlog zojuist gewonnen hadden waardoor de aandelen weer flink
zouden stijgen. De timing was perfect. Minutenwerk, vlak voordat de boodschappers het nieuws konden
brengen had Nathan via anonieme werknemers de gehele markt voor een prikkie op weten te kopen. Vanaf
dit moment gingen de oorlogen niet meer om territoriale expansie, maar om financiële macht. Hiermee
verkregen de Rothschilds enorme macht over Europa, geheel achter de schermen. En ze bleven maar
doorgaan, onvermoeibaar kapitaliseren.
Europa was na de oorlog toe aan de wederopbouw en zowel Frankrijk
als Engeland hadden flinke bedragen nodig die zij weer van de
Rothschilds moesten lenen. Maar het was nog niet genoeg. Veel
Europese landen probeerde op eigen houtje fortuin te bewerkstelligen,
buiten de macht van de Rothschilds om, die toen al door enkelen gezien
werden voor wat ze werkelijk waren.
Maar ondanks ze nog een lange weg te gaan hadden voor totale macht,
gaven dit soort acties de Rothschilds de mogelijkheid naar eigen wil de
industriële revolutie voort te zetten. Spoorlijnen, staal en kool fabrieken,
olieraffinaderijen en het delven van diamanten waren de grootste bronnen van nog meer en meer inkomsten.
Frankrijk werd geholpen een imperium op te bouwen in Afrika, voor de buitenwereld een greep naar macht
voor Frankrijk, maar de Rothschilds gingen er met de buit vandoor. Ook de olie en Rusland en de VS moest
massaal geworven worden, en dit is waar de Rockefellers in beeld komen. De National bank en Standard Oil
werd onder Rockefeller opgezet in de VS. Het geld werd zo van vader op zoon in de familie gehouden en er
werd alleen met neven en nichten getrouwd, zodat de familienamen zich wel uitbreiden naar Warburg,
Morgan en Rockefeller, die allemaal via huwelijkspolitiek in de Rothschildsfamilie terecht zijn gekomen.
De Amerikaanse revolutie
Tijdens de koloniale uitbreiding door Europese landen in de nieuwe wereld kwam er
enorme hoeveelheid nieuwe grondstoffen en handel vrij. Dit ging natuurlijk niet
zomaar. Vele grondstoffen lagen onder territorium van de inheemse bewoners. Het
gewoonweg uitmoorden en het dwingen tot slavernij van ‘inboorlingen’ werd al
geruime tijd betwijfeld en werd als ‘niet beschaafd’ gezien. Dit moest dus anders
aangepakt worden. Nu waren er in de nieuwe wereld die nu bekend staat als Noord
Amerika vele verschillende indianenvolken. Enkele daarvan waren bedreven in het
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oorlogvoeren, zoals de Apache en de Pawnee. De meeste leefden echter vreedzaam en in harmonie met de
natuur. Gewoonweg oorlogvoeren was niet iets waar de kolonisten voor naar Amerika waren gekomen. De
oplossing was toch al snel gevonden. Amerikaanse huurlingen verkleedde zich als Indianen en vielen
onschuldige kolonisten aan en slachtte iedereen af. Ze lieten Indiaanse voorwerpen zoals veren en
tomahawks achter en namen alle rijkdommen mee. Wat ze echter nalieten is om elk kledingstuk,
lichaamsdeel, meubelstuk of wat voor goederen de kolonisten dan ook bij zich hadden, ook mee te nemen.
Indianen die indringers van hun land wilden hebben (iets dat slechts door weinig indiaanse volken gedaan
werd omdat men niet geloofde dat men land kon ‘bezitten’) waren wel zo slim om alles mee te nemen wat ze
konden gebruiken. Het leven in de natuur door de eeuwen heen had hen geleerd alles wat maar op één of
andere manier waarde had te gebruiken. Vervolgens kwam het nieuws aan bij de plaatselijke sheriffs dat
Indianen kolonisten aanvielen. Deals werden gesloten tussen Indianenvolken en de nieuwe bewoners zodat
kolonisten vrije doortocht werd gegeven zonder aangevallen te worden, maar die werden op deze wijze
gewoonweg door een derde partij gebroken. Met veel agressie en weinig menselijkheid werden overal waar
Indianen op kostbare grond leefden op deze manier zwart gemaakt. Het volk trapte er in en vervolgens leek
daar reden genoeg voor de lokale bevolking en wetsdienaars om de Cavalerie in te roepen. Zo werden de
Indianen systematisch uitgemoord en verdreven naar hun reservaten. De false flag operatie was geboren.
Dan moest er vervolgens controle worden verkregen over de nieuwe wereld. Groot-Brittannië, Frankrijk en
Spanje waren de grootste winnaars qua gewonnen land. Andere landen zoals Portugal, Nederland en
Zweden hadden het meeste, of al hun land al verloren aan één van deze drie grootmachten. Nu de staten
van Amerika slechts nog een kolonie waren van Groot Brittannië, viel men daar nog onder de wetten van de
Britse Monarchie. Deze waren echter gemaakt om de economie van het vaderland te steunen maar bleken
echter nadelig te zijn voor de Staten. Men werd namelijk onder de zogenaamde ‘Currency Act’ verplicht
alleen geld te lenen van de Centrale Bank van Engeland, alle andere valuta werden ongeldig verklaard. Het
waren de Founding Fathers, denk aan Washington, Jefferson, Paine en Franklin, die nieuw besef brachten
onder de kolonisten. De Amerikaanse revolutie werd ingeleid door de Republikeinen. Nu er een oorlog op
komst was, konden de Rothschilds alleen maar winnen, ongeacht de uitkomst. Zou Engeland winnen, bleven
ze controle houden over de markt in de koloniën, zou Amerika winnen, dan zouden de kosten voor de oorlog
en heropbouw dermate zijn opgelopen dat alleen de Rothschilds hun van een lening konden voorzien. In
1775 begon de oorlog in het Noorden en deze breidde zich echter snel uit tot internationaal niveau waarbij
Spanje, Frankrijk en ook de koloniën over de rest van de wereld betrokken raakte. Frankrijk en Spanje
werden vervolgens vriendjes met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië moest alle zeilen bijzetten om zijn
andere koloniën te behouden en ook nog eens de Amerikaanse opstand in de kop te drukken. Voor ‘straf’
werden handelsposten, havens en kuststeden geplunderd, gebombardeerd en vernietigd. Daarnaast werd
de oorlog zo lang mogelijk gerekt door de Britse gestationeerde soldaten daar zo lang mogelijk schuil te
laten houden. Zolang de kosten maar hoog genoeg opliepen, waren de Rothschilds tevreden.
In 1783 werden de vredesonderhandelingen ingezet om uiteindelijk
onafhankelijkheid te verkrijgen als de Unie van de Verenigde
Staten met in 1789 George Washington die als eerste President
fungeerde. Hoe al deze uitersten in revolutie en tegenstand werden
bereikt kun je jezelf natuurlijk afvragen. Maar als je verder de
geschiedenis induikt en dan ziet dat er in 1791 de eerste Centrale
Bank van Amerika werd opgericht door Nathan Rothschild, die in
Groot Brittannië woonde (!), lijkt de geschiedenis zich alweer te
herhalen tijdens de Napolitaanse oorlogen zoals beschreven
eerder in dit artikel. Deze bank had echter een looptijd van 20 jaar, en nadat deze looptijd was verstreken in
1811, wilde het Amerikaanse congres de looptijd niet verlengen. Nathan’s reactie:
“Either the application for renewal of the charter is granted, or the United States will find itself involved in a
most disastrous war.”
De Amerikanen weigerde echter waarop Nathan zei:
“Teach those impudent Americans a lesson. Bring them back to colonial status.”
En zo geschiedde. England verklaarde in 1812 de oorlog aan de Verenigde Staten. Engeland won de oorlog
in Europa tegen Napoleon en wist zelfs Washington te veroveren en het Witte Huis in
brand te steken, maar de Amerikanen wisten hun uiteindelijk toch nog te verdrijven,
hoewel dit echter weinig waarde had aangezien de vrede al getekend was. Rothschild
had zijn zin gekregen en kreeg in 1816 het beheer over The Second Central Bank of
the United States.
Vervolgens ontstond er nog een patroon. De onmacht van de Presidenten van
de
Amerika. Andrew Jackson, 7 President van de VS, voerde campagne met slogans
zoals ‘Jackson and no Bank’. Hij haalde het geld van de Second Bank of the United
States en stortte dit op Democratische banken. Op 30 Januari 1835 werd er een

NIEUWSBRIEF 240 – 21 JANUARI 2015 – PAG. 41

aanslag gepleegd, maar die mislukte. Aldus slaagde Jackson erin om de Rothschild bank uit de Verenigde
Staten te verdrijven. Maar dit was slechts tijdelijk, en dit zou niet de laatste President zijn waar een aanslag
op gepleegd worden. In 1861 wilde President Lincoln geld lenen voor de Amerikaanse Burgeroorlog. De
Rothschilds zagen hier geen goud in en boden hem een lening aan met een woekerrente die hij onmogelijk
kon betalen. Lincoln ging dus maar zelf geld drukken en de Russische Tsaar wilde Lincoln hulp bieden in de
burgeroorlog. Rusland wilde namelijk ook geen centrale bank toelaten en dacht op deze manier een vuist te
maken tegen het kapitalisme. Het resultaat pakte echter anders uit. 14 April 1865 werd Lincoln vermoord en
de Russen stond ook nog wat te wachten…
De Rothschild broers in Londen berichtten op 25 juni 1863 hun zakenpartners in New York:
“De weinigen die het systeem zullen begrijpen, zullen zo geïnteresseerd zijn in haar winsten of zo afhankelijk
zijn van haar gunsten, dat er geen oppositie in deze klasse zal zijn, terwijl anderzijds de grote massa aan
mensen, geestelijk onbekwaam om de enorme voordelen te begrijpen…. de last zonder klachten zal dragen,
en wellicht niet door zal hebben dat het systeem vijandig is aan hun grootste belangen.”
ste
Hoe dit systeem in de 20 eeuw verder werd opgezet lees je in deel 3
http://www.hetvrijenieuws.nl/het-grote-plan-deel-ii-de-onzichtbare-greep-naar-macht/
Het Grote Plan – Deel III – de hele wereld in oorlog
by Jesse Jeremy • 28 januari 2015 • 0 Comments
Tot dusver hebben we de voorgeschiedenis van een opkomende
wereldmacht bekeken. Maar wie is die wereldmacht nu? Zijn het de
Verenigde Staten, die in het oog van het publiek momenteel de leidende
ste
wereldmacht zijn, is het de Verenigde Naties, die door de gehele 20 eeuw
enorm veel grondgebied heeft verworven in hun quest naar wereldwijde
democratie? Zijn het de Russen of de Chinezen die beide rustig achter de
schermen van de westerse media afwachten? Of zijn het de extremistische
Moslims die zich momenteel verzetten tegen het democratiseren van het
Midden Oosten? In deel drie ga ik vertellen hoe dezelfde patronen in de
wereldgeschiedenis zich herhalen en hoe de elite hun vinger in de pap hebben om de gele wereld in
oorlog te storten.
Intussen was de Nationale Bank in Duitsland onder toezicht gekomen van de staat zelf. In 1901 werd de
Rothschildbank in Frankfurt van Amschel, broer van Nathan, opgeheven omdat hij geen kinderen had. Ook
broer Salomon in Wenen en broer Carl in Napels wisten geen opvolger te bewerkstelligen waardoor de
Rothschilds langzaam hun grip over centraal Europa verloren. Dit maakte het mogelijk dat in het begin van
de twintigste eeuw Duitsland tot een economisch grootmacht uitgroeide, op een eerlijke hardwerkende
manier. ‘Arbeit macht frei’, ofwel arbeid maakt vrij, vrij van de geprivatiseerde banken in dit geval. Duitsland,
bondgenoten van Oostenrijk-Hongarije en Italië, stonden op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog
tegenover de geallieerden van Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland, die grotendeels onder de macht
stonden van de geprivatiseerde banken van Nathan (in Londen) en James (in Parijs) Rothschild. De
geschiedenisboeken vertellen vaak dat het verwerven van koloniale territoria hier een grote rol speelt. Als je
naar de feiten kijkt klopt dit echter niet. Duitsland was, ondanks het gebrek aan koloniën economisch sterker
dan Frankrijk en Engeland, die beide veel meer koloniën bezaten. Wilde één van die twee meer koloniën in
bezit krijgen, zouden zij dus eerder tegen elkaar moeten vechten in plaats van zich samen sterk te maken
tegen Oostenrijk-Hongarije en Duitsland. Dit motief kunnen we dus uitsluiten. Wat waren wel de motieven?
Eerst gaan we even de situatie bekijken aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.
Ondertussen werd er in Amerika volop gepland om de controle daar weer terug te krijgen. De Second
Central Bank of the United States was al sinds 1836 opgeheven en de Rothschilds moesten dit vroeg of laat
opnieuw gaan bewerkstelligen. Hoewel men sinds de moord op Lincoln het geld moest lenen bij de
geprivatiseerde banken, was de macht van de banken nog beperkt zolang de staat niet onder controle stond
van één centrale bank. Om dit te bewerkstelligen komen we weer terecht bij een grote cover-up. Nu was het,
zoals ik in het eerste artikel al had uitgelegd, voor de banken gewoon geworden om meer geld uit te lenen
dan zij eigenlijk in de kluis hadden. Het probleem kwam echter pas aan het licht wanneer mensen meer geld
kwamen ophalen dan dat er in de kluis lag. Denk maar aan hoe de eerste bank in Frankrijk van John Law
onderuit ging (zie mijn artikel ‘De eerste bank ging ook al op zijn gat’). De rijke Rothschilds en aangetrouwde
bankiers waren zich hier als geen ander van bewust. Zij hadden intussen genoeg fortuin om elkaar te
dekken wanneer één van hun zoiets overkwam. Om geprivatiseerde concurrenten uit te schakelen hielp J.P.
Morgan, ook aangetrouwde familie van de Rothschilds, in 1907 een rumoer de wereld in dat onder andere
de Knickerboxer Trust Company, één van zijn grootste concurrenten, geen geld meer had in hun kluis. Er
ontstond een massale bankrun, die zelfs tot in Europa nog invloed had. De concurrerende banken waren nu
massaal gedwongen geld te lenen, en van wie? Van de Rockefellers (schoonvader van J.P. Morgan, dus
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ook aangetrouwd aan de Rothschilds) en de Morgans. Als helden kwamen ze naar voren wanneer ze vele
miljoen in de bank staken om die zogenaamd te redden.
De bankrun creëerde zoveel angst onder de bevolking en de regering
waardoor in 1913 de bankiers hun zin wisten door te drijven een
wetsvoorstel door te laten voeren die het mogelijk maakte om de
centrale bank het geld te laten ‘regulieren’ (lees : controleren). Hier
werd dus hun gebruik gemaakt van de angst van het gewone volk op
voor een nieuwe depressie, een depressie die zij zelf hadden
veroorzaakt. En laten we onszelf niets wijsmaken, bij falen hadden ze
het gewoonweg opnieuw geprobeerd. Om weer als held naar voren te
komen stelden zij voor het geld te regulieren en het recht om geld te
drukken zodat er altijd genoeg geld zou zijn. Bij afwezigheid van een
groot deel van het Amerikaanse Congress tekende Woodrow Wilson, destijds President van Amerika, op 23
december 1913 de Federal Reserve Act. Deze derde bank van Amerika moest meer controle geven aan de
regering zelf. Men koos dus voor de naam Federal Reserve Bank, in plaats van Third Central bank of the
United States zodat het leek alsof het een instelling van de overheid was zodat het vertrouwen van het volk
gewonnen kon worden. Om er nog meer schijn aan te geven dat de FED (Federal Reserve Bank) een
instelling van de Amerikaanse overheid zou moeten zijn, liet men in het wetsvoorstel de President 12
senatoren aanstellen als adviseurs over de subdivisies van de FED. Feit was echter dat het gewoonweg een
privébank werd van Nelson Aldrich, schoonvader van de zoon van J.D. Rockefeller, dus van de Rothschilds
en dat de staat wettelijk niets meer in te brengen had. Het werd weer tijd om een flinke oorlog te laten
losbarsten zou je zeggen.
De burgemeester van New York, John F. Hylan, waarschuwde in 1911:
“Het werkelijke gevaar van deze tijd is de onzichtbare regering, met aan het hoofd deze groep bankiers, die
als een octopus onze stad, staat en natie in zijn greep heeft.”
De Eerste Wereldoorlog
Officieel begint de Eerste Wereldoorlog met het vermoorden
van Franz Ferdinand. 28 juni 1914 werd Ferdinand en zijn
vrouw doodgeschoten tijdens een bezoek aan Bosnië en
Herzegovina. Servië werd door Oostenrijk-Hongarije
verantwoordelijk gehouden van het vermoorden van hun
troonopvolger. Pas een paar weken later, op 23 juli kwam
Oostenrijk met een ultimatum voor Servië. Er waren tien
punten die binnen 48 uur voldaan moesten worden. Punt 6
hield in dat ze onder leiding van Oostenrijks-Hongaarse
officials juridische maatregelen moesten nemen tegen de
moordenaars van Franz Ferdinand. Servië vond het toelaten van de Oostenrijks-Hongaarse politie te ver
gaan, ging niet in op die eis en vervolgens verklaarde Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan Servië. Iedereen
die een beetje geschiedenis heeft gestudeerd weet dat hier meer achter moet zitten. Natuurlijk waren er veel
etnische spanningen en men stond met de industriële revolutie op het punt in de geschiedenis dat
oorlogvoeren supersnelle ontwikkelingen doormaakte. Vliegtuigen, tanks en stalen schepen maakte
oorlogvoeren heviger dan ooit tevoren. Er zijn dus partijen die aan de ene kant graag zouden kapitaliseren
op de nieuwe manieren van oorlogvoeren en aan de andere kant zouden regeringen ook angstiger kunnen
zijn voor het voeren van oorlog. Een kat in het nauw maakt rare sprongen en dat zou er dus ook toe kunnen
hebben bijgedragen de knoop door te hakken. Maar wat de echte redenen zijn die de doorslag hebben
gegeven zijn nooit in de geschiedenisboeken opgeschreven. Hier kunnen we alleen op zoek gaan naar
motieven.
Winston Churchill, destijds Brits staatsman, had onderzoek laten doen wat de
politieke impact zou zijn als de Duitsers een Amerikaans passagiersschip zouden
laten zinken. Kolonel Edward Mandell House, hoofdadviseur van President Wilson,
en Sir Edward Grey, secretaris van buitenlandse zaken in Engeland spraken
elkaar over dit onderwerp. Grey vroeg aan House wat er zou gebeuren als de
Duitsers een boot met Amerikaanse passagiers zou laten zinken. House
antwoordde dat dit genoeg zou zijn om Amerika te laten meedoen in de oorlog.
Een paar dagen later voer de Lusitania 1200 passagiers van New York richting
Liverpool. Hoewel Engeland in oorlog was en deze wateren dus eigenlijk te
gevaarlijk was om er passagiers door te laten varen, drong Churchill erop aan
zoveel mogelijk vaarverkeer te bewerkstelligen tussen Amerika en Engeland. Wat bijzonder was aan de
Lusitania, was dat ondanks het feit dat het hier om een passagiersschip ging, het schip volgepropt werd met
munitie. Officials hebben dit jarenlang ontkend, maar uiteindelijk kwam de waarheid toch naar buiten toen
men de wrakstukken vond. Duitsland waarschuwde het Amerikaanse volk nog niet aan boord te gaan omdat
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er gevaar bestond dat deze tot zinken gebracht zou worden, zeker als er zoveel
munitie aan boord zou zijn. De Lusitania werd echter geraakt door een torpedo bij de
zuidkust van Ierland waardoor er een kleine explosie ontstond door de inslag van de
torpedo, gevolgd door een grote explosie, wanneer de munitie zelf ontplofte.
Vervolgens werd er in de Amerikaanse media massaal bericht gedaan van 1260
doden waaronder minstens 100 kinderen jonger dan 2 jaar en zeker 128 Amerikanen.
Dit zorgde ervoor dat Amerika mee ging doen in de oorlog. Duitsland kreeg de schuld
van de oorlog, hoewel Oostenrijk-Hongarije deze begonnen was. Het Verdrag van
Versailles werd opgesteld, buiten de aanwezigheid van Duitsland om en vervolgens
werd Duitsland gedwongen deze te ondertekenen. Onder de vele voorwaarden werd
uiteindelijk in 1921 een geldbedrag van 132 miljard goudmark geëist. Duitsland kwam onder de macht te
staan van nationaal socialisten, die geld uitleende aan het volk, zonder rente. Dit zorgde ondanks de
oorlogsschuld, die de Duitsers zeer onterecht vonden, voor een enorme spurt in de economie, de media
sprak van ‘the German Miracle’ en Adolf Hitler, sinds 1933 leider van de nationaal socialistische partij,
verscheen zelfs op de cover van Time magazine als ‘man of the year’ dankzij dit economische herstel.
Duitsland was niet verslagen en de Rothschilds en familie hadden geen vaste voet aan de grond weten te
krijgen in Duitsland. Wel moesten zowel Frankrijk, Engeland als Amerika om de kosten van de oorlog en
wederopbouw te dekken, enorme bedragen geld gaan lenen van de bank. Alleen Amerika al moest 30
Miljard dollar lenen van de Federal Reserve. Eigenlijk is het allemaal heel simpel voor de magnaten. Zorg
voor oorlog zodat de regering enorme bedragen moet steken in het wapenen van het land. De grootste
wapen, staal en olie-industrie, allemaal onder controle van de Rothschild familie, verdienen hier al flink op.
Maar dat is slechts het begin. Na de oorlog moet het land in wederopbouw en moet enorme bedragen lenen
van diezelfde magnaten om het land opnieuw op te bouwen. Bedragen die weer uitgegeven worden aan
staal en oliemaatschappijen onder controle van dezelfde magnaten. Daar bovenop komt nog de enorme
rente die jarenlang betaald moet worden. Dit is dus niet een win-win, maar een win-win-win-win situatie voor
de elite. Woodrow Wilson begon in te zien wat hij had gedaan en zei:
“I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its
system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our
activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most
completely controlled and dominated Governments in the civilized world no longer a Government by free
opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion
and duress of a small group of dominant men.”
De roaring 20s
En hoe. De pogingen om geld en dus macht te vergroten stapelden zich op. Nu Amerika weer onder één
centrale particuliere bank stond, kon het volgende patroon zich laten zien. De Eerste Wereldoorlog was in
volle gang en er moest enorm veel geld uitgeleend worden aan een aantal landen. De Federal Reserve
besloot meer geld bij te gaan drukken en dat vervolgens uit te lenen. Door het bijdrukken van het geld
verloor het langzaam zijn algemene waarde, dat noemen we inflatie. Het uitgeleende geld was dus bij
terugbetalen minder waard en feitelijk moest er meer arbeid verricht worden de hetzelfde hoeveelheid geld.
Daarnaast moest er ook nog rente betaald worden over het bedrag. Meer controle voor de elite, die alle
kansen aangrijpen om zichzelf meer en meer te verrijken.
In de jaren na de Eerste Wereldoorlog begon de FED druk leningen aan jan en
alleman uit te lenen waardoor de geldvoorraad bijna verdubbelde. Vervolgens
begonnen ze in 1919 grote delen van de uitstaande leningen op te eisen. Het
resultaat? De volgende crisis in 1920. Meer dan 4000 kleinere banken gingen op
hun gat. Na een klein economisch herstel ging de FED gewoon doodleuk verder
met geld uitlenen aan bedrijven. De geldvoorraad ging weer omhoog met 62%.
In 1929 werd er weer en nieuwe crash gemanipuleerd. Een nieuwe manier van
beleggen, de ‘margin loan’ was een manier van beleggen waar je 90% van je
belegging een lening is. Deze manier van beleggen was enorm populair geworden
omdat het veel toegankelijker was voor veel mensen. Morgan en vriendjes verkochten
stilletjes hun aandelen en de leningen moesten plots massaal betaald worden. Er ontstond weer een run en
ditmaal gingen er 16.000 banken er aan onderdoor. Amerika zat economisch op zijn knieën en de elite
konden met hun fortuin (bijna gratis) boodschappen doen en naar hartenlust het ene na het andere bedrijf en
de ene na de andere bank overnemen.
Weer zien we het patroon terugkomen hoe tegenstanders worden uitgeschakeld, zoals bij Abraham Lincoln,
of hoe gepoogd worden ze uit te schakelen, zoals bij Andrew Jackson, als wij in de geschiedenis duiken van
politicus Louis Thomas McFadden. Hij was tegenstander van het federale banksysteem en poogde een
groepje Joodse bankiers te openbaren die de controle zouden hebben over het Witte Huis ten tijde van
President Roosevelt. Hij zag precies wat wij hier hebben besproken in de afgelopen drie artikelen en
probeerde dit aan de kaak te stellen. Vervolgens werd hij bestempeld als Nazisympathiesant en hij werd
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zelfs door de nazi’s werd geprezen voor zijn visie. Dat ging niet ten goede van zijn reputatie in de States,
waar flinke anti-nazi propaganda op gang was gezet (later meer hierover). Hij hield niet op met zijn missie en
zelfs niet toen ze voor zijn leven kwamen. Eerst werd hij beschoten en vergiftigd maar overleefde beide
pogingen. Uiteindelijk moest hij de geest geven toen hij opnieuw vergiftigd werd tijdens een etentje in New
York City op 3 oktober 1936.
Zogenaamd om de stabiliteit van de regering te vergroten werd in 1933 de
goudstandaard verbroken. De Dollar was voorheen nog in te ruilen voor goud, maar nu
moest al het goud van de bevolking naar de regering met straffe van 10 jaar indien men
dat niet deed. Nu had de regering weer al het goud in bezit, maar deze moest
goudcertificaten aan de FED uitgeven om het geleende geld te dekken. Met andere
woorden, het beetje fortuin wat het volk nu had, moest verplicht naar de regering die het
weer schuldig was aan de FED. De waarde van de Dollar was nu alleen nog maar
afhankelijk van de hoeveelheid er in omloop was. Dat betekend dat vanaf dat punt de
FED, die als enige legaal geld mag drukken, de totale macht over de economie heeft.
Ondertussen in Rusland
ste
Aan het begin van de 20 eeuw stond Tsaar Nicolas II van de Romanov dynastie aan de macht in de
Russische Monarchie. In 1904 zag hij Japanse bewegingen richting Korea en China. Dit waren gebieden
waar Rusland economische en militaire strategische belangen had. Nicolas II ging er toe over om oorlog te
verklaren aan Japan. Japan had hulp gekregen van Groot-Brittannië en was voorzien van zeer voordelige
leningen om deze oorlog te voeren, een duidelijke aanwijzing voor kapitalistische inmenging. Rusland had dit
echter niet en de oorlog had een zeer negatief effect op de toch al arme, Russische bevolking die
grotendeels afhankelijk was van de landbouw. Het zwakkere Russische leger verloor de oorlog van Japan.
Dit leidde tot vele, bloedige opstanden en muiterijen door geheel Rusland heen. Dit is enerzijds vreemd,
aangezien de Tsaar verantwoordelijk was voor het verkorten van arbeidsuren, instellen van
arbeidsongevallen compensatie en door het instellen van de leerplicht wiste hij het analfabetisme flink terug
te dringen. Ook wist hij de langste spoorlijn ter wereld te realiseren, van Moskou naar Vladivostok. Dit had
economisch weer veel goed gedaan. De Tsaar geloofde in het overleven van de sterkste, en met het idee
dat welwillende Russen mogelijkheden werd geboden zich uit d armoede te werken. Dit werd moedwillig
verkeerd begrepen en Nicolas werd gedwongen om in 1905 een parlement op te stellen zodat het
(ambitieuze) volk meer inmenging kreeg in de politiek. Mannelijke arbeiders en boeren kregen stemrecht en
drie politieke partijen zagen voor het eerst het levenslicht in Rusland, de Sociaalrevolutionaire partij, de
Mensjewieken en de Bolsjewieken.
William Taft, President van de Verenigde Staten van 1909 tot 1913 zei over de Tsaar:
“The labour laws that Your Emperor has enacted are so perfect that no democratic
country can boast anything similar.”
Toch werd de strenge Nicolas afgeschilderd als een monster toen Rusland weer zware
verliezen leed tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hoewel aangesloten bij Engeland en
Frankrijk, hadden ze geen steun weten te krijgen en werden ze verslagen door de
Duitsers. Dit betekende het einde van het Russische Tsarisme. De Februarirevolutie in
1917 was door het Russische leger niet meer de kop in te drukken, soldaten schoten hun
eigen officieren neer, en het volk zelf kwam massaal in opstand. Regeren met de harde
hand werd nu tegen het koningshuis zelf gebruikt. De Romanovs en hun hele staf werden
eerst gevangengenomen en later geëxecuteerd. In eerste instantie namen de democratisch ingestelde
mensjewieken de macht over maar dat duurde maar kort. De Bolsjewieken onder leiding van Lenin namen
de macht over na de Oktoberrevolutie, ingezet door de ontevredenheid van het volk door de inmenging in de
Eerste Wereldoorlog. Lenin speelde op het feit de oorlog te stoppen en hiermee kreeg hij het grootste deel
van het volk met zich mee. Toch gaven de Mensjewieken zich niet over. De ‘Witte Legers’ bestreden de
‘Rode legers’ van Lenin nog 3 jaar lang in een burgeroorlog. In 1921 besloot men dan toch een meer
kapitalistisch systeem toe te gaan passen om het herstel van de economie te bewerkstelligen. Hoewel de
rust grotendeels teruggekeerd was, was dit niet het einde van de mensjewieken. Incidenteel waren er nog
steeds ongeregeldheden in een poging Rusland te kapitaliseren. Daarnaast was er zware propaganda tegen
het Communisme in de VS gaande. Denk maar aan de ‘1st Red Scare’ in 1912 toen er massaal
bombardementen plaatsvonden in de huizen van prominente Amerikanen, waaronder de Rockefellers.
Vreemd genoeg kwam er niemand om en waren er op de plekken van de aanslagen Communistische
pamfletten gestrooid. Was dit alles de wraak van de Rothschilds voor het meehelpen van Rusland aan
Lincoln? Een herhaling van patronen, vele bloedige opstanden en miljoenen doden die aanwijzen dat dit
inderdaad het geval was. In 1927 Stierf Lenin waarna in 1928 Stalin de macht overnam. Hij maakte een
einde aan het kapitalistisch gezinde economisch systeem en ging over tot het Communisme.
Zo hebben we gezien hoe men van Duitsland tot Engeland, van Engeland tot de VS, van de VS tot Japan en
van Japan tot Rusland door middel van kapitaal oorlogen heeft gefinancierd met het doel de vrije hand te
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krijgen over de economie. Toch was men nog niet klaar, nog vele jaren van moord, corruptie, oorlogen en
bedrog stonden nog te wachten voor de gehele wereldbevolking. Meer hierover in deel IV.
http://www.hetvrijenieuws.nl/het-grote-plan-deel-iii-de-hele-wereld-in-oorlog/
Het Grote Plan – Deel IV – het tijdperk van de onzichtbare macht
by Jesse Jeremy • 18 maart 2015
De Eerste Wereldoorlog is voorbij. De wereld ligt op zijn gat. De bevolking
verschrokken en getraumatiseerd. Wat de wereldbevolking nodig heeft is
vrede en welvaart. En dat lijken ze ook te krijgen wanneer de Volkenbond
(The League of Nations) word opgericht. Maar wat gebeurt er werkelijk
achter de schermen bij de Volkenbond en welke bekende patronen in
corruptie en mysteries blijven zich voordoen? Sterker nog, nieuwe
patronen beginnen zich te ontwikkelen die alleen maar meer corruptie en
hebzucht aantonen.
De eerste Wereldoorlog is voorbij en Duitsland heeft de schuld gekregen zoals we dat in vorig artikel al
besproken hadden. Het Verdrag van Versailles werd opgesteld, buiten de aanwezigheid van Duitsland om
en vervolgens werd Duitsland gedwongen deze te ondertekenen. Onder de vele voorwaarden werd
uiteindelijk in 1921 een geldbedrag van 132 miljard goudmark geëist. Duitsland kwam onder de macht te
staan van nationaal socialisten, die geld uitleende aan het volk, zonder rente. Dit zorgde ondanks de
oorlogsschuld, die de Duitsers zeer onterecht vonden, voor een enorme spurt in de economie, de media
sprak van ‘the German Miracle’ en Adolf Hitler, sinds 1933 leider van de nationaal socialistische partij,
verscheen zelfs op de cover van Time magazine als ‘man of the year’ dankzij dit economische herstel.
Duitsland was niet verslagen en de Rothschilds en familie hadden geen vaste voet aan de grond weten te
krijgen in Duitsland. Dit betekent voor de elite bankiers en familie de Eerste Wereldoorlog niet al zijn doelen
had bereikt. Duitsland moest opnieuw aangepakt worden. Eerst gaan we even kijken wat er op het
wereldtoneel gebeurde na de oorlog en hoe zo het tijdperk van de onzichtbare macht begon.
De Volkenbond
Nog nooit had de wereld zo op zijn kop gestaan als tijdens de Eerste Wereldoorlog. De geschiedenisboeken
leren ons dat Woodrow Wilson de Volkenbond heeft opgericht. In 1919 kreeg hij zelfs de Nobelprijs voor
Vrede hiervoor. Dit is dezelfde Woodrow Wilson die besefte zijn vaderland overgeschreven te hebben aan
een groepje bankiers. Maar goed, de bond was opgericht en landen leerden voor het eerst problemen op
hoog diplomatiek niveau te bespreken. Dit was echter niet zonder valkuilen. Engeland en Frankrijk waren
ondertussen goede maatjes geworden, beide onder controle van de Centrale banken. De Verenigde Staten,
inmiddels ook onder controle van de Centrale banken, zou ook mee doen, maar het Amerikaanse volk bood
teveel tegenstand om zich te bemoeien met oorlogen die zich aan Europa voordeden. De Eerste
Wereldoorlog had het Amerikaanse volk meer dan 110.000 slachtoffers gekost en dat deed pijn.
Desalniettemin zou het gevaar zitten en geallieerde landen onder controle van de Centrale banken samen
meer invloed zouden hebben dan de individuele landen die lid waren van de Volkenbond. De Volkenbond
werd dan ook al snel gezien voor wat het was door een aantal landen, zoals Duitsland en Italië en viel
langzaam uiteen.
De geschiedenisboeken vertellen ons dat ‘dictators’ zoals Hitler en Berlusconi de
oorzaak zijn voor het falen van de Volkenbond en dat hun de Tweede Wereldoorlog
zijn begonnen. Duitsland is feitelijk ook de Tweede Wereldoorlog begonnen en
Berlusconi was inderdaad vriendjes met Hitler. De vraag is echter hoe kan het dat
Duitsland na het Verdrag van Versailles en alle schulden die daarmee meekwamen in
staat was om binnen twee decennia weer een ‘dreigende wereldmacht’ op poten te
zetten. Ook laten de geschiedenisboeken een fatsoenlijke of logische verklaring weg
waarom Hitler zo geliefd was bij zijn eigen volk, waarom hij zo graag alle Joden wilde
uitroeien en waarom hij zijn leger inzette om Europa en Rusland binnen te vallen. De
uitleg is vaak: Hitler was gek. En weer ontstaat er een nieuw patroon. De vijand is gek.
Geen uitgebreid of logisch psychologisch profiel, nee hij is gewoon gek. Voor mij een onvolledig antwoord en
dus tijd voor meer onderzoek.
Het Nazi regime
Duitsland was de gebeten hond. Van werelds rijkste economie naar 132 miljard Goudmark in de min. Het
Duitse volk had zich tientallen jaren lang alleen maar ingezet voor een betere economie en een beter leven.
Toch hadden ze deze schuld meegekregen. Adolf Hitler kon hier goed op inspelen. Net als Rotschild en
familie was Hitler van Joodse afkomst. Sterker nog, mijn onderzoek stuit op het feit dat de oma van Hitler
deel maakte van de huishoudelijke staf van Rotschild. Zijn opa, Lionel Nathan Rothschild was vreemd
gegaan met de staf en vader Alois Hitler zag zo het levenslicht. Adolf wist dus waarschijnlijk als geen ander
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waarom miljoenen landgenoten werkeloos waren en vele zelfs omkwamen van de honger. Toen Hitler in
1933 officieel aan de macht kwam trof hij maatregelen om deze armoede aan te pakken. Hier kunnen wij wat
van leren met onze huidige leeneconomie. De titel ‘man of the year’ die hij van Time magazine had gekregen
datzelfde jaar had hij dik verdiend. Hoe?
Ten eerste begon hij de armste laag van de bevolking bij
te staan. Hij liet deze mensen kleine voorwerpen,
kunstobjecten en handigheidjes maken. Als beloning
hiervoor werden massaal donaties gedaan voor deze
mensen door de rest van de bevolking, een goede stap
naar sociale gelijkheid. Boeren werden gestimuleerd om
meer voedsel in de economie te brengen doordat er vele
duizenden boerderijen in opdracht van de ‘furher’ werden
gebouwd. Om de economie verder te versterken begon hij
met het aanleggen van snelwegen, de zogeheten
‘Autobahn’. Deze autobanen moesten natuurlijk bereden worden. Auto’s waren toentertijd in verhouding nog
duurder dan nu en Adolf vond dat deze voertuigen beter beschikbaar moest worden voor het gewone volk.
Als resultaat kwam hij met een wagen voor het volk, de ‘Volkswagen’ economisch, betrouwbaar en efficiënt.
Deze auto was een stuk goedkoper dan zijn concurrenten en was een goede impuls voor de Duitse
economie. Kleding, katoen en andere luxe stoffen moesten veelal over de grens naar binnen worden
gehaald. Oplossing hiervoor was meer kleding te gaan verwerven met Duitse wol. Naast voedsel, kleding en
de economie vond hij ook dat het gezin gesteund moest worden. Zo kregen kinderen gratis toegang tot alle
scholen, inclusief universiteiten, ongeacht de sociale klasse waarin het kind geboren was. Ook vader en
moeder werden geholpen. Zo waren de hypotheken op huizen stukken voordeliger dan dat wij die ooit
gekend hebben. Maar dat was niet eens het mooiste. Zodra vader en moeder een kindje kregen, werd 25%
van de hypotheek kwijtgescholden. Bij vier kinderen betekende dat dus een gratis huis. Onnodig te
vermelden hoeveel Duitsers plots vier kinderen of meer hadden! Maar dat is nog niet eens alles, als
slagroom op de taart werden vakanties zo goedkoop, dat Duitsers voor een paar Mark er al een paar weken
ertussenuit konden. Te mooi om waar te zijn. En dat was het ook.
Tegen wil en dank werd Duitsland tot oorlog gedwongen. Engeland ging voorop. Zo riep Winston Churchill in
1936 op de radio: “We will force this war upon Hitler, if he wants it or not.”
Na de oorlog bekende Churchill aan President Truman:
“The war wasn’t only about abolishing fascism, but to conquer sales markets. We could have, if we had
intended so, prevented this war from breaking out without doing one shot, but we didn’t want to.”
Dat ook deze oorlog van begin af aan gefabriceerd was blijkt wel uit de bewijzen die je overal op het internet
kunt vinden over het financieren aan Hitler door het Standard Oil van Rockefeller waar de Duitse Luftwaffe
op vloog. Amerikaans bedrijf IG Farben leverde 84% van de explosieven waar de Duitsers vele Europeanen
en Amerikanen mee opbliezen. Ook is bekend dat het Nazi regime geld leende van Union banking, met als
vicepresident opa Prescott Bush. Ja dat is de opa van die President die tijdens de ramp met de Twin Towers
een klas met kinderen aan het voorlezen was uit een boek dat hij ondersteboven vasthield.
Hitler ondertussen zag hoe zijn volk in eerste instantie aan het lijden was dankzij de
Joodse bankiers. Hun waren het die er met de duiten vandoor gingen na de Eerste
Wereldoorlog. Hun waren het die complete naties als leenslaven aan het inlijven waren.
Op YouTube zijn talloze filmpjes te zien hoe Hitler zijn volk aanspreekt over het probleem
van de Joodse bankiers en het kapitalisme. Zijn inzicht in deze situatie leverde hem als
eerste een beter idee op hoe een volk wel te moeten leiden. Maar dankzij vele politieke
druk, het Verdrag van Versailles en de ongelofelijke anti-Duitsland propaganda die de
Verenigde Staten verspreidde en waarschijnlijk nog vele factoren die ons onbekend zullen
blijven, veranderde Hitler zijn alertheid en goede insteek op een betere wereld in haat.
Waar hij deze lijn overgestapt is, is niet geheel duidelijk. Een theorie die goed mogelijk is, is het feit dat hij
daar zijn persoonlijke dokter dagelijks tientallen verschillende medicijnen voorgeschreven kreeg. Het zal zeer
zeker van invloed zijn geweest. In ieder geval richtte hij zijn haat tot alle Joden, totaal onredelijk, aangezien
de elite bankiers slechts een fractie was, en nog is, van de totale Joodse bevolking.
Hitler voelde zich genoodzaakt preventieve stappen te nemen en viel als eerste Oostenrijk binnen. In Polen
werd de Duitse bevolking onderdrukt en gevangen genomen, Polen was
dus als volgende aan de beurt en de rest van Europa volgde al snel. Als
we dan kijken naar het oostfront zien we Rusland oorlog voeren met
Finland, Roemenië en Bulgarije. Het woord paranoïde schiet toch door je
hoofd heen als we zien hoe snel Hitler hier preventieve maatregelen nam
tegen Rusland. Rusland werd in eerste instantie overrompeld, waarbij ze
bijna hun volledige luchtmacht verloren. Maar Rusland was nog lang niet
verslagen en toen dankzij de Japanse aanval op Pearl Harbor – ja nu
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komt er weer een patroon naar voren – ook Amerika betrokken werd in de oorlog deed het niet lang voordat
het afgelopen was met de Duitse tegenstand.
Meer patronen duiken op
Dat de Verenigde Staten gemotiveerd werd om aan de Eerste Wereld mee te gaan doen bleek succesvol
met het zinken van de Lusitania. Amerika moest weer geschokt worden om zich weer in de oorlogen van de
Britten te mengen. Een verrassingsaanval op Pearl Harbor, die al weken van te voren bekend was bij de
autoriteiten was genoeg. De Japanners waren al die tijd al dwarsgelegen door de ‘neutrale’ Amerikanen.
Japanse assets werden bevroren, alle handel met het land werd gestopt, waaronder ook de o zo belangrijke
olietoevoer. Daarnaast werden zowel Engeland als China financieel gesteund om de oorlog te financieren
tegen beide fronten in de Tweede Wereldoorlog. Beide partijen voelden zich uiteindelijk genoodzaakt oorlog
te voeren en zowel de Japanners als de Duitsers werden binnen korte tijd aangepakt en gekapitaliseerd
onder het mom van vrede. De falende Volkenbond werd nieuw leven ingeblazen als de Verenigde Naties en
met de Bretton Woods act werden miljoen Europeanen weer opnieuw eigendom van de bank.
Zo zien we de Verenigde Staten met behulp van de
Verenigde naties sindsdien meer dan zestig oorlogen
voerde. Vrijgegeven documenten zoals die van Operation
Northwoods in Cuba laten zien hoe Amerika bereid is false
flag operaties uit voeren ten koste van het leven van
Amerikaanse burgers, puur alleen om de politieke controle
te verkrijgen. Zo zien we dat in Vietnam in de Golf van
Tonkin aanzet was tot de oorlog met Vietnam, terwijl later
blijkt dat het gehele incident zich niet eens had voorgedaan.
Zo zien we ook dat naast Abraham Lincoln en Andrew
Jackson, leiders zoals John F. Kennedy gewoonweg uit de
weg geruimd werden. John F. Kennedy wilde ook het eigen
beheer over het drukken van geld, daarnaast waarschuwde
hij via de mainstream media voor geheime organisaties.
Lees maar eens de kortebiografie over Kennedy op deze
website. Dit patroon herhaalt zich tot op de dag van
vandaag. Dictator Saddam Hoessein, eerst goeie vrienden
met de Verenigde Staten in de oorlog tegen Iran, wil zijn olie
gaan verkopen voor de Euro in plaats van tegen de
Amerikaanse Dollar. Lees maar eens het artikel over
Saddam Hoessein en de oorlog in Irak op de website. Plots
zien we twee vliegtuigen door de Twin Towers vliegen en
word er via de massamedia opgeroepen om te vechten in de
oorlog tegen terrorisme. Saddam Hoessein word
opgespoord en opgehangen. Van je vrienden moet je het
hebben denk je dan, want Osama Bin Laden, getraind door de CIA voor de oorlog in Afghanistan tegen
Rusland, krijgt de schuld van de aanslag op de Twin Towers en een aantal jaar later word hij ook
opgespoord en uitgeschakeld. Dan kun je ook nog denken aan het voorbeeld van Khadaffi. In mijn artikel
over Khadaffi en Libië na de oorlog is duidelijk te zien hoe goed het vertoeven was onder ‘dictator’ Khadaffi,
maar na het bekend maken aan de Afrikaanse Unie om een eigen Afrikaanse munt samen te stellen komt
een kleine groep, goed geklede opstandelingen in opstand tegen de zogenoemde dictator en word ook hij
opgespoord en uitgeschakeld. Gewoonweg worden deze leiders zonder duidelijk motief als gek beschouwd,
dictators en terroristen.
Dan wil ik nu nog niet eens ingaan op de controle van de massamedia en de vele artiesten zoals Michael
Jackson, John Lennon, Jimi Hendrix, Tupac Shakur en nog vele anderen die een boodschap van liefde en
vrijheid naar buiten wilde brengen door middel van hun muziek en die elke keer op mysterieuze wijze de
dood vonden en de waarheid nooit boven tafel is gekomen over wie de daders waren. Een goed onderwerp
voor een artikel later. Elke keer herhaalt de toekomst zichzelf in deze patronen en is het voor de wakkere
kijker overduidelijk dat de nieuwsberichten niet kloppen. De wereld word geleid door een onzichtbare groep
mensen die overduidelijk controle hebben op het geld, de media en de oorlogsmachines.
In het volgende artikel wil ik deze reeks afsluiten met de conclusie van het Grote Plan en hoe dit van begin
af aan lijkt opgezet en in de loop der eeuwen vorm heeft gekregen. Daarnaast wil ik vanuit een realistisch
standpunt, niet vanuit een religieus standpunt, het bijbel boek Openbaringen erbij pakken en kijken hoe een
deel van deze ‘voorspellingen’ al is uitgekomen of we erachter kunnen komen wat we kunnen verwachten in
de nabije toekomst.
http://www.hetvrijenieuws.nl/het-grote-plan-deel-iv-het-tijdperk-van-de-onzichtbare-macht/
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De grote les – deel V
En dan nu deel V. In de eerste vier delen heb ik verteld
wat er grotendeels achter de schermen is gebeurd de
afgelopen twee en halve eeuw betreffende onze
maatschappij. Ik ben op zoek gegaan naar patronen
die zich herhaalden, elke keer wanneer een grote, of
een minder grote verandering in de
wereldgeschiedenis plaatsvond. Zo is gebleken dat in
grote lijnen de controle over het drukken van geld
steeds weer moest uitkomen bij de centrale banken, in bezit van particulieren en slechts onder
gelimiteerd toezicht van de overheid. Veel mensen van belang of aanzien, van president tot religieus
leider en van wetenschapper tot artiest die deze belangen tegenwerkten of tegenspraken vonden de
dood. Elke regering die niet mee wilde werken aan het opzetten van een centrale bank is onder het
mom van democratie binnengevallen of de leiders zijn omvergeworpen via een coup. Momenteel zijn
er nog slechts drie landen die nog niet gezwicht zijn. Cuba, Iran en Noord Korea. Hoe is de situatie
nu en wat kunnen we verwachten in de toekomst? In hoe verre heeft het boek Openbaringen deze
dingen voorspeld, en in hoeverre kunnen we dat serieus nemen? En zo ja, wat staat er ons te
wachten in de nabije toekomst?
De situatie nu is hectisch. Nooit waren er zoveel brandhaarden in de wereld als nu. Nooit was het klimaat
zover uit balans als nu. Nooit waren de nieuwsberichten onduidelijker dan nu en lieten nooit zoveel vragen
bij de burger achter dan nu. Cuba is ondertussen aan het kapitaliseren onder broer Castro, maar Noord
Korea wordt nog even knettergek, zo niet nog gekker afgebeeld dan voorheen en Iran word nog steeds
gedwongen zijn atoomwapens in te leveren bij de vijand die hun land al tientallen jaren onrust bezorgt. De
Palestijnen worden onder goedkeuring van de VN systematisch uitgeroeid door de Israëlieten en de
spanningen tussen de VS en Rusland stijgen verder en verder met de EU in het midden. Vliegtuigen
verdwijnen in het niets, worden van grote hoogten uit de lucht geschoten of zogenaamd naar beneden
gehaald door een copiloot met zelfmoordneigingen. Achter de schermen proberen Amerikaanse bedrijven
stukje bij beetje kapitaal in Europa over te nemen en stiekem handelsverdragen af te sluiten waar de burger
niets vanaf weten mag. Marihuana is ondertussen gelegaliseerd in veel Amerikaanse Staten en blijkt een
effectief geneesmiddel te zijn tegen vele kwalen en ziekten, vooral in olievorm. Dan blijkt nog dat we allang
zitten te broeden op een geneesmiddel tegen kanker, maar dat dit slechts nu pas naar buiten komt omdat
het niet winstgevend genoeg was voorheen. Men wil water gaan privatiseren en alleen in de VS al komen
zo’n tienduizenden mensen zonder schoon drinkwater te zitten. Voedsel blijkt, vooral in de VS, zo vol met
chemische stoffen te zitten dat in vele andere landen deze voedselproducten verboden worden wegens de
schadelijke effecten. Ik kan nog even doorgaan, maar veel vrolijker worden we er niet van.
Kortom, de economie wordt compleet gecontroleerd door kapitalistische
bedrijven die het wereldwijd voor het zeggen hebben. Of deze bedrijven nu
allemaal in het bezit zijn van één klein elite groepje dat alle fortuin binnen de
familie houd of niet, het doet er niet eens toe. Duidelijk is dat 99% van de
wereldbevolking het moet doen met het kleinste deel van de liquide middelen
tegenover de hebzuchtige 1%, die gewoon vele malen meer heeft dan dat ze
ste
nodig hebben. Welkom in het kapitalisme, de slavernij van de 21 eeuw.
Wat ik hier niet ga doen is je proberen te overtuigen van één bepaalde opvatting
die volgens mij bij het boek past. Velen hebben dit gedaan voor mij, en velen
hadden een goed punt, maar allemaal hadden ze ook foute of nutteloze
opvattingen. Nuchter dat Het Vrije Nieuws is, zal het dus slechts een theorie gaan bespreken. Misschien
helpt het je je visie te vergroten en een beter begrip te krijgen over het hele plaatje. Vanuit daar kan ieder
zijn eigen conclusies trekken en misschien in de loop van de tijd daar steeds verder in groeien. Voordat ik
dat ga doen wil ik eerst een stapje terug zetten naar het idee van een kleine groep elite die uit zijn op ultieme
macht. Dit omdat we compleet open moeten staan over wat het boek Openbaringen ons vertelt, en dus ook
door WIE het word verteld, of wie het heeft geschreven. Johannes is de naam van de schrijver, maar waar
stond Johannes voor, en hoe kwam hij tot deze visioenen die hij opschreef? Kortom, als ik even terugkom op
de elites dan wil ik het hebben over een groot plan dat zij zelf hebben opgeschreven, iets dat ze altijd doen
met het uitvoeren van hun plannen.
Eerst even een ander boek
Ik wil het eerst even hebben over de ‘Protocols of the Learned Elders of Zion’. Vanaf deel I van dit artikel
word de vraag gesteld, wat is het Grote Plan? Dit document beschrijft duidelijk een plan met de wereld die al
voor een groot deel uitgevoerd lijkt te zijn en nog in uitvoering is. Het complete document is hier direct van
het internet af te halen :
https://archive.org/details/TheProtocolsOfTheLearnedEldersOfZion
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Mocht de link alweer verouderd zijn, of de website gebanned of van het internet gehaald zijn, raad ik je ten
zeerste aan heel even te googelen naar het originele document. Het is niet moeilijk te vinden.
In vierentwintig hoofdstukken word beschreven hoe de wereld en de mensen daarop
gecontroleerd moeten worden. Het maakt onderscheid tussen de Joden en de Goyim,
ofwel tussen de Joden en de niet-Joden of Heidenen. Ik denk dat het belangrijk is even te
benadrukken dat het hier over slechts een kleine groep Joden gaat. Wanneer je het
document doorleest, onderscheid het verschillende rassen, met verschillende
karaktereigenschappen, bijna alsof ze allemaal van een andere planeet komen. Het is in
ieder geval duidelijk dat de schrijver of de schrijvers van deze boekrollen zich superieur
voelen tegenover andere rassen en dat ze denken het recht hebben over inferieure
mensen te regeren.
Ga je verder zoeken op internet over de echtheid van dit document, merk je dat op sites
zoals www.isgeschiedenis.nl enwww.wikipedia.nl vooral gezegd word dat dit anti-Joodse propaganda is
gebruikt door Hitler, de Russen en Moslims, kortom, alle vijanden van de westerse wereld. Motieven worden
niet gegeven. Ik zou zeggen, zoek zelf de informatie op, en oordeel zelf. In hoeverre is dit meer dan 100
oude document nu al uitgekomen, en welke agenda’s worden momenteel nagevolgd achter de schermen?
Waarom haal ik dit boek nu naar voren? Puur uit neutraal standpunt. Het is namelijk goed mogelijk dat ook
de bijbel, hetzij geschreven in oude tijden, uiteindelijk vertaald is naar eigen interpretatie. Sowieso zijn er al
verschillende vertalingen van de bijbel die vandaag de dag te verkrijgen zijn. Katholieken, Mormonen en
Jehovah’s Getuigen bijvoorbeeld gebruiken allemaal de bijbel, hoewel de Mormonen nog een extra boek
erbij hebben geschreven, geloven ze allemaal in hetzelfde boek. Toch komen er totaal verschillende
toekomsthopen in voor. De Katholieken geloven in de hemel, de Mormonen geloven in een spirituele wereld,
een opstanding en Jehovah’s Getuigen geloven in een paradijs op aarde. Interessant genoeg zijn er wel een
aantal verontrustende overeenkomsten te vinden in deze religies. Alle drie zijn het non-profit organisaties, en
als we even het Leger de Heils aan de Katholieke kerk verbinden, dan zien we drie organisaties gefinancierd
worden door vrijwillige bijdragen van zowel particulier en bedrijf. Het Leger de Heils word zelfs gefinancierd
door de overheid. Waar wil ik heen met dit punt?
Gaan we wat dieper graven, zien we dat de oprichter van de Mormonen, Joseph Smith de zoon was van een
vrijmetselaar. Als we kijken naar het Rode schild van het Leger des Heils, zien we het Rode Schild van de
familie Rothschild. Ik daag je uit zelf verder te zoeken naar aanwijzingen. De vraag hier is waarom er
mensen zijn die een vinger in de pap hebben in deze religieuze takken? Verdiep je in de gedragsregels en
zie hoe deze mensen leven. In feite zijn deze mensen al slaven en doen braaf hun werk zonder vragen te
stellen in de hoop dat het ooit goed met de wereld gaat. Link dit met het plan om een groot deel van de
wereldbevolking uit te roeien, hoef je ze alleen maar wijs te maken hoe ze zich van de rest van de wereld te
onderscheiden, en het uitroeien kan beginnen. Eén scenario kan zijn dat deze mensen in een FEMA kamp
worden geplaatst en dat voor de rest van de wereld het uitroeien kan beginnen. En wat blijft er over? Een
paar honderd miljoen mensen die de kleine groep elite kan voorzien van alle rijkdommen waar zo niet
zonder kunnen. De vraag is of dit daadwerkelijk het precieze plan is, of dat het misschien slechts een
optioneel plan is. Er is in ieder geval wel over nagedacht hoe deze mensen te controleren zijn, en het is
bijzonder effectief. Veel van deze mensen willen hun leven geven voor hun geloof.
De Profetie
Met dit in gedachte is de gehele vraag wat het boek Openbaringen ons wilt vertellen misschien niet
belangrijk meer. Het maakt eigenlijk niets uit wat het boek ons probeert te vertellen, want het is heel goed
mogelijk dat de informatie in het boek gebruikt word om mensen te manipuleren, net als veel andere
informatie die ons voorgeschoteld word. Maar dat is slechts één manier om het te bekijken.
Wat nu als wij, als mens (geholpen door buitenaardse krachten en/of wezens of niet), in een
ontwikkelingsfase zitten, en dat wij al deze dingen door moeten maken om als geheel te groeien? Hoe kom
ik bij deze conclusie? Eerder hebben we al vastgesteld dat wij, als mens, verbonden zijn met elkaar. Zie
Deel I van dit artikel onder het kopje ‘tussenstand’. Veel mensen geloven dat deze verbintenis is met een
God (die trouwens minder groot en vergevingsgezind is dan vele mensen in de geschiedenis zijn geweest).
Veel andere mensen voelen zich helemaal niet verbonden met een ‘hogere macht’ of een energie. Voor
deze mensen kan ik niet veel betekenen. Je kunt alleen je ogen openen wanneer je wakker word. Slapen is
net zo belangrijk als wakker zijn en er is een tijd om te slapen en een
tijd om wakker te zijn.
De natuurwetten
Voor die mensen die nu wakker moeten zijn, wil ik graag het idee
van natuurwetten onder de aandacht brengen. De natuur en de
menselijke psychologie zijn aan bepaalde wetten verbonden. In de
natuur ben je onderhevig aan de wet van de zwaartekracht. Stap jij
van een rotswand af, val je naar beneden. Dat is een feit, je zult er
rekening mee moeten houden op één of andere manier door het
dragen van een parachute of windglider bijvoorbeeld. Zo is dat in de

NIEUWSBRIEF 240 – 21 JANUARI 2015 – PAG. 50

psychologie ook. Wanneer jij (ik noem maar een voorbeeld) constant tegen de mensen om je heen liegt om
ze een beeld voor ogen te scheppen hoe ze over jouw moeten denken, dan probeer jij, uit angst wat mensen
over jouw denken, jouw imago te controleren. Dit patroon houd alleen nooit stand in het leven. Het leven
heeft zo zijn manier om dit soort processen te doorbreken. Mensen zijn niet gek (of juist wel) en denken over
jouw wat hun willen, niet wat jij wilt. Op een gegeven moment, vroeg of laat, gaan mensen door hebben dat
je hun gewoonweg aan het voorliegen bent. Als resultaat gaan mensen jouw zien als een leugenaar, en niet
zoals die persoon die jij wilt dat mensen jouw zien. Een logisch gevolg is dat je hierdoor vele of al je vrienden
zult verliezen. Dat ga je niet leuk vinden. Maar er komt dan een punt in jouw leven dat je je fout beseft. Je
hebt dan spijt van je acties en beseft dat je moet veranderen. Vanaf dat moment ga je de waarheid vertellen.
Je hebt niet meer onder controle wat mensen van jouw denken, maar hoopt dan maar dat het voldoende is
voor jouw om een goed genoeg imago te verkrijgen. Dit heet transformatie. Eerst moet je pijn lijden voordat
je inziet dat je moet veranderen, beter worden. Ik kan nog talloze voorbeelden noemen die dit proces
weergeven. Als je hier nieuwsgierig naar bent raad ik je aan om de psychologie achter de tarot kaarten te
ontdekken. In principe – en dat kan ik niet genoeg benadrukken – dit heeft niets met waarzeggerij of andere
duistere occulte zaken te maken, maar gewoonweg met de menselijk psychologie. De onontkoombare
natuurwet van de menselijke psychologie. Dingen moeten eerst erger worden voordat er verbetering komt.
Welke transformatie zijn wij dan als mens in het algemeen aan het ondervinden? Kijk maar
naar de geschiedenis. Al sinds dat er mensen zijn die konden schrijven, zijn er andere
mensen die graag de macht hebben over de meerderheid. Hier draait het dus allemaal om.
Macht en hebzucht. Materialisme en angst. Een kleine groep elite moet de macht hebben
omdat ze dit kunnen. Deze macht werkt verslavend en er is geen weg terug. De massa is
materialistisch. Hier is misbruik van te maken door de mensen in macht. Door middel van
angst weten deze mensen de wetten voor te schrijven. Wat als er geen politie is? Dan wordt
het chaos. Uit angst voor chaos word de politie in werking gesteld. Nu zal menig persoon
zeggen dat er zonder politie inderdaad een hele hoop dingen verkeerd kunnen gaan. Dat is
zeker zo, maar er is niet altijd politie geweest, en er was niet altijd chaos toen er nog geen politie was. De
chaos die er wel was, was er niet omdat er geen politie was, die was er omdat de één macht wilde hebben
over de ander. Omdat de één meer bezittingen wilde hebben dan de ander. Toch geloven we nu dat we niet
zonder deze wetten kunnen. En daarom trappen we er allemaal in. Waarom moeten de belastingen
omhoog? Omdat er vredesmissies moeten komen om terroristen aan te pakken. Waarom moeten die
terroristen aangepakt worden? Anders bombarderen ze de hele boel plat in Europa en de VS. En iedereen
slikt het als zoete koek. Feit is alleen dat onze eigen criminaliteit en onze eigen corruptie alleen al voor meer
doden, gewonden, psychologische en materiële schade zorgen dan de zogenaamde terroristische
aanvallen, hetzij het wel of niet false-flag operaties zijn. De media maakt ons echter wijs dat we bang
moeten zijn voor terroristen.
De mens is nu eenmaal niet bedoeld om over een ander te regeren. Dat is de les die wij als mensen al
honderden jaren aan het leren zijn. Geluk zit hem niet in het hebben van macht of spullen. Dat is de les. Nu
hebben vele mensen dit al ingezien en gaan ergens leven op een hutje of zetten zich in voor
vrijwilligerswerk. Geleidelijk zullen dit meer en meer mensen worden, zolang deze mensen niet massaal
afgeslacht worden. Om de massa te overtuigen moet er dus iets gebeuren om ze tot dit inzicht te brengen.
Wat er moet gebeuren hebben wij niet direct in de hand. Het hele probleem met de natuurwet van de
menselijk psychologie is dat mensen van nature vaak niet willen leren. Om de les te leren die wij als mens
moeten leren, moet er iets gebeuren dat of door je onderbewuste word gecontroleerd, of door de mensen
om je heen. Het is in ieder geval niet een bewust plan van één mens of een kleine groep mensen, hoe
‘verlicht’ deze zogenaamde Illuminati ook denken te zijn. Als ze denken dat ze uiteindelijk de totale controle
hebben over de wereld, slaan ze de plank mis. De hang naar vrijheid zal nooit en te nimmer onderdrukt
kunnen worden, hoe mak sommige mensen ook kunnen zijn. Deze ‘makke schapen’ zullen vroeg of laat op
zoek gaan naar groei, dat zit nu eenmaal in ons DNA. Dit proces kan misschien lang duren, misschien gaan
er wel een aantal generaties overheen, maar een kind zal altijd meer hang naar vrijheid hebben dan zijn
onderdrukte ouders.
Wat zegt Openbaringen over wat er te gebeuren staat?
Nu komt het interessante gedeelte van het verhaal. Het boek Openbaringen geeft duidelijk aanwijzingen dat
er heel wat te gebeuren staat. Laten we eerst even in het kort bekijken wat het boek te vertellen heeft. Het
boek beschrijft een visioen van de schrijver, Johannes. Hij ziet iemand geboren uit de dood, en die persoon
heeft een boodschap voor zeven steden uit een gebied wat nu Turkije is. Eén voor één worden de
boodschappen voor elke stad beschreven. Vervolgens beschrijft hij een visioen over iemand die op een
troon zit. Deze persoon heeft een boekrol met zeven zegels. Niemand is waardig deze boekrol te openen,
behalve een schepsel dat als een lam wordt beschreven. Het lam opent de zegels één voor één. Uit de
eerste vier zegels komen vier paarden die elk niet veel goeds komen bezorgen. De vijfde zegel beschrijft
een groep dode zielen die vragen om wraak wegens hun dood. De zesde zegel spreekt over een aardbeving
en zon en maansverduisteringen. Het spreekt ook over 144.000 uitgekozen personen en een grote schare
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die deze natuurrampen overleven. De zevende zegel komt met zeven engelen aanzetten die elk één voor
één op hun trompet blazen en zo ieder zijn boodschap meebrengt. Deze komen met vele plagen, in
symbolische vormen opgeschreven, tot dat de laatste met een geheime boodschap aan komt zetten die later
bekendgemaakt moet worden. Het geheim spreekt over een eeuwig koninkrijk en een ark van het verbond.
Ondertussen zijn we al halverwege het boek en spreekt het boek
vanaf hoofdstuk 12 over een vrouw in barensweeën en een draak
die klaar staat om de gebaarde zoon te verslinden. Het kind word
echter weggerukt door de man op de troon in de hemel en de draak
word uit de hemel gegooid. Vervolgens word er gesproken over een
wild beest dat uit ‘de zee’ opstijgt en een wild beest dat uit ‘de aarde’
opstijgt. Deze hebben een grote invloed op de mensen op aarde.
Daarna komen er een aantal engelen vanuit de hemel naar de aarde
een boodschap brengen, opgevolgd door nog eens zeven engelen
die zeven plagen komen brengen over de aarde. Ieder brengt zijn plaag door middel van een schaal die hij
als het ware uitgiet over de aarde. Dan wordt er over Babylon de Grote, een hoer gesproken, die op het
wilde beest rijd, het wilde beest dat volgens eerdere beschrijvingen uit de zee opsteeg. Deze hoer word
uiteindelijk opgevreten door het wilde beest wat met zowel rouw als vreugde word beantwoord.
Vanaf hoofdstuk 19 spreekt het boek over een vrouw van het lam, de bruiloft van het lam en het
voorbereiden van een feestmaal. Verder in het hoofdstuk beschrijft het een man die ‘getrouw’ en ‘waarachtig’
word genoemd. Hij voert een rechtvaardige oorlog en heerst met een ijzeren staf. Dit loopt uit op een pak
slaag voor het wilde beest die in een vurig meer word geslingerd. Daarna komt er een engel uit de hemel die
een sleutel van de afgrond in zijn hand heeft, de draak in de afgrond smijt en hem opsluit voor duizend jaar.
De dode zielen die gedood waren voor het niet volgen van de draak en het wilde beest kwamen tot leven om
te regeren met de ‘Christus’, voor duizend jaar lang. Na deze duizend jaar zal de draak losgelaten worden
voor een korte tijd, die vervolgens zijn uiterste best gaat doen om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te
verzamelen om de opgestane zielen aan te vallen in de heilige stad. En wanneer ze deze stad omsingeld
hebben worden ze allemaal verslonden door vuur uit de hemel. De draak zelf word in het meer van vuur en
zwavel gegooid om dag en nacht gepijnigd te worden tot in alle eeuwigheid. Dan komt het happy end voor
iedereen die zich braaf heeft gehouden. Johannes schrijft over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Geen dood, geen rouw, geen pijn en ga zo maar door.
Wat is dan goed en kwaad? Vraag je je dan misschien af. Dit is eigenlijk heel simpel. Je vind het terug in de
natuur. Het is wetenschappelijk bewezen dat planten onder invloed van positieve klassieke muziek vele
malen beter groeit dan zonder die positieve trillingen van muziek. Diezelfde plant onder invloed van
negatieve muziek zoals die van Hardrock muziek, waar frustratie, boosheid en verdriet word geuit is echter
dodelijk voor het levende organisme. Concluderend dat levende cellen groeien bij positieve gedachten of
trillingen en sterven bij negatieve gedachten of trillingen. Het is een natuurwet. En zo werkt dat dus precies
met liefde en haat. Liefde is een positieve energie en haat een negatieve energie. De natuurwetten, die
onveranderlijk zijn laten ons zien dat op elke actie een reactie staat, vroeg of laat. Alle positieve en
negatieve acties kunnen dus weer een positief of een negatieve reactie hebben. Sommige negatieve acties
lokken weer andere negatieve acties uit. Sommige positieve acties lokken weer andere positieve acties uit.
Soms zijn er negatieve reacties op positieve acties en positieve reacties op negatieve acties. Het ligt
compleet in onze handen. We moeten het alleen met zijn allen doen. Als je met dit besef opnieuw kijkt naar
het boek, word het geheel al misschien iets duidelijker.
De man op de troon
Lang verhaal kort, God (de man op de troon) is goed en de Duivel (de draak) is slecht. De goede mensen
worden enorm onderdrukt en de slechte mensen worden gruwelijk gestraft. Tenminste, dat is wat veelal
gedacht word. En opeens klinkt het allemaal niet zo interessant meer. Want zo maakt het eigenlijk geen
donder uit of je goed of kwaad doet. Als je goed doet word je enorm onderdrukt en er is een grote kans dat
je gedood word. Als je dan opgewekt wordt krijg je eeuwig leven in een soort van paradijs. Lijkt misschien
heel leuk, maar dat wil je ook niet. Je voelt je namelijk het gelukkigst wanneer je eens verdriet hebt gekend,
en als je voor eeuwig gelukkig bent betekent dat geluk op een gegeven moment ook niets meer voor je.
Daarnaast kun je ook niet veel meer bijleren of groeien als persoon, want de meest bijzondere personen zijn
gevormd door de meest moeilijke situaties in het leven. Het eeuwige paradijs op aarde is sowieso een
fabeltje volgens de natuurwetten van de psychologie van de mens. Als je dan besluit slecht te doen, kun je
jezelf lekker uitleven en doen waar je zin in hebt, en nog voordat je het zat word wordt je doodgemaakt.
Eigenlijk niet eens zo’n onaantrekkelijk idee als je het zo bekijkt.
Wie is die man op de troon dan, en waarom denken mensen dat deze persoon God is? Ten eerste moet je
beseffen dat er geen god is als een man die ergens op de wolken zit. Er is geen Allah, er is geen Jezus en
er is geen Krishna en Boeddha is al lang geleden overleden. Veel mensen kunnen dit niet geloven omdat ze
een connectie voelen met één van die goden. Wat deze mensen echter niet beseffen is dat vele mensen, en
dit aantal groeit naarmate dit besef groeit, ook die connectie voelen zonder dat er een van die goden bij te
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pas komt. Die connectie kunnen we allemaal voelen, als mensen onder elkaar die verbonden zijn. In feite
zou je dus kunnen zeggen dat we allemaal goden zijn. Wij hebben die energie, die levenskracht, de
Chinezen noemen dat ‘Chi’, die we van elkaar kunnen aanvoelen. Wij doen de dagelijkse dingen die de boel
bepalen. Wij zijn diegene die acties ondernemen op de aarde. Lang verhaal kort, we kunnen niet de
verantwoordelijkheid op een God afschuiven, we moeten zelf de strijd tussen goed en kwaad winnen. De
man op de troon is dus het Universum, of de universele levenskracht waar we allemaal aan verbonden zijn.
De Engelen
Dit besef maakt het ook gemakkelijker de rest van de spelers in het verhaal te
identificeren. Engelen, dat moeten mensen zijn, hetzij levende zielen op aarde
of overleden zielen, of energieën, als je dat zo liever ziet, die hun invloed
kunnen uitoefenen hier op aarde. De mogelijkheid dat deze engelen levende
zielen van een andere planeet dan aarde komen, is ook geen optie die je mag
uitsluiten. Dit kan hun acties, die veel invloed hebben op onze toekomst
verklaren. Dan is het alleen nog de vraag hoe deze ‘engelen’ deze invloed
kunnen uitoefenen. In het geval van buitenaardse wezens is het
hoogstwaarschijnlijk gewoonweg een kwestie van geavanceerde
technologieën of persoonlijke ontwikkelingen door middel van evolutie die dat ras heeft ondergaan. Als wij
zelf deze ‘engelen’ zijn, kan het ook een kwestie van evolutie zijn, alleen is het dan nog niet duidelijk hoe en
wat zij kunnen doen. Wat we wel kunnen zien is dat veel mensen in deze tijd de vrijheid krijgen zich
spiritueel te ontwikkelen. Wij worden niet meer op de brandstapel gegooid wanneer we zogenaamde
visioenen hebben. Mensen hebben helende krachten, hoewel niet in sterke mate, maar genoeg om
alternatieve geneeswijzen te bevorderen. Positieve levenskrachten die door middel van aanraking of slechts
aandacht bevorderd de genezing van vele kwalen. Ook zijn er meer en meer mensen die ‘voorgevoelens’
hebben. Het is geen exacte wetenschap, maar men voelt dingen aankomen. Ook de connectie tot het
onderbewuste en het ‘lot’ of de ‘levensstroom’ is iets waar steeds meer mensen aan kunnen tappen. Ik daag
de lezer uit zelf een open mind te houden en eventueel zelf onderzoek naar deze dingen te doen. Hoe
spelen de rest van de spelers dan een rol in deze visie op het verhaal?
De vier ruiters
Het Lam is diegene die de zegels opent waar alle onheil vandaan komt.
Eerst komen de vier ruiters naar voren die één voor één iets mee brengen
naar de aarde. Het eerste paard is een wit paard. Er zit een ruiter op die
een kroon droeg, gewapend met een boog en hij kwam overwinning
brengen. Niets in deze tijd lijkt meer op dit paard dan de VN. Denk maar
aan hoe de wereld plots veranderd was na de Tweede Wereldoorlog. Niet
alleen omdat de VN vrede en overwinning bewerkstelligd door middel van
oorlog, maar ook door de tweede ruiter die aan komt zetten. Een rood
paard, en de ruiter, gewapend met een zwaard werd de macht gegeven
om vrede weg te nemen. Hij brengt oorlog en vernieling. Sinds de VN zogenaamd vrede en veiligheid komt
brengen zijn er meer oorlogen geweest dan ooit tevoren, overal op aarde is er onrust of strijd. Meer dan 70
oorlogen sinds de val van Hitler zijn het resultaat geweest van de ruiter op het rode paard. Deze oorlogen
brengen massale winsten voor een kleine groep elite mensen, die de controle hebben over de olie, staal en
wapenfabrieken. Daarmee hebben zij de controle over het grootste deel van de liquide middelen op aarde.
Dat brengt ons bij de derde ruiter, die op een zwart paard zit en een weegschaal draagt. Deze ruiter brengt
honger en voedseltekorten. Niet alleen in Afrika, India en andere derde en tweede wereldlanden is honger.
In het Westen word het ook steeds erger. De VS kent meer daklozen dan ooit, en ook hier in Nederland
leven steeds meer mensen onder de armoedegrens. Langzaam, stukje bij beetje worden we uitgeknepen
totdat we net genoeg, of niet meer genoeg hebben om te overleven. Nu, vooral sinds de aanslag op de Twin
Towers in 2001, is er meer honger dan ooit op de wereld. Nu is het moment dat de ruiter op het zwarte
paard aan komt rijden. Vervolgens kom de vierde ruiter aandraven. Hij zit op een vaal paard en zijn naam
was de Dood. Door middel van oorlog en honger word hem de macht gegeven te doden. Een vierde deel
van de aarde. Wat dit vierde deel inhoud is niet precies duidelijk, maar het is in ieder geval een aanzienlijk
deel. Hoewel er veel mensen nu al de dood vinden, stijgt de wereldbevolking – volgens de VN dan – nog
steeds. Helaas staat er waarschijnlijk voor velen van ons dus een onplezierige dood te wachten. Gezien de
geografische machtsverdeling zullen wij hier in het Westen waarschijnlijk het minste last van hebben. Of hier
letterlijk over de dood word gesproken kun je niet met zekerheid zeggen, we zullen het zien.
De rest van de zegels
Maar er zijn nog wat zegels over. Het vijfde zegel spreekt over dode zielen die wraak komen nemen over
hun dood. Wie zijn deze dode zielen en hoe nemen zij wraak, en op wie? Eén theorie is natuurlijk dat deze
dode zielen niet per se dood hoeven te zijn. Waar hebben wij mensen ooit uit de dood opgewekt zien
worden? Deze dode zielen kunnen mensen zijn, blind door verdriet en haat over wat de Westerse
maatschappij hun heeft aangedaan. Hier in het Westen noemen wij ze terroristen, maar in andere delen van
de wereld worden ze soldaten van Allah genoemd. Dit kunnen de mensen zijn die wraak komen nemen over
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hun vermoorde geliefden die gestorven zijn in de oorlogen van de VN. Hoewel de media het flink opblaast en
in veel gevallen zelfs liegt over terroristische aanvallen, lijkt dit toch de enige tafereel hoe dit zich momenteel
afspeelt op de voorspelling in Openbaringen. Anders moet het boek spreken over een situatie die zich nog
niet ontwikkeld heeft.
Zegel nummer zes spreekt over maansverduisteringen,
zonsverduisteringen en een grote aardbeving. Letterlijk zijn deze dingen
natuurlijk al vaker voorgekomen, misschien doelt het boek op een
langdurige zon of maansverduistering en een aardbeving die zijn gelijke
nog niet heeft gekend. Anderzijds, als we het symbolisch gaan bekijken,
dan word het licht van dag en nacht ons afgenomen. Worden we
verblind voor de waarheid? Verliezen we door middel van een grote
aardbeving of natuurramp of misschien wel een meteoriet onze
technologie? Hoe het ook is, we zullen er weinig aan kunnen doen. Wat
er ook gebeuren zal, het zou zo moeten zijn. Een lichtpuntje in dit
doemscenario is dat een ‘grote schare’ de boel overleeft. Ook spreekt het over 144.000 uitgekozen figuren
om te regeren in de hemel met god. En dat is nu juist weer iets waar je je zorgen moet gaan maken.
Nog steeds een kleine groep mensen die regeert over de meerderheid? Ik heb zo mijn twijfels. Zijn dit de
elite die zich met al hun macht en fortuin zichzelf hebben weten te beschermen tegen welk onheil dat zich
voltrekt zal hebben? Het getal 144 is het kwadraat van 12, een gros of twaalf dozijn. Het gaat hier dus om
een niet geringe hoeveelheid, maar niet groot genoeg om ze niet te kunnen tellen. En die grote schare, zijn
dat de brave, makke schapen die veilig opgeborgen zijn in kampen of grotten? Het is in ieder geval nog niet
over.
De zevende zegel brengt zeven engelen met zeven trompetten die ieder nog meer plagen komen brengen
over de aarde. Waarschijnlijk hebben we de boel dermate verpruts dat er even goed de bezem door gehaald
moet worden. Anderzijds is God gewoonweg een compulsieve pyromaan. De zevende engel komt echter
met iets anders aanzetten dan een plaag. De zevende engel spreekt over een eeuwig koninkrijk en een ark
van het verbond. Na al dit negatieve gedoe, dood en verderf is alles flink uitgeteld, de mensheid, maar ook
de aarde zelf. Weer kun je terugkijken op de natuurwet van de menselijke psychologie. De cyclus van het
leven. Na de dood is er ruimte voor nieuw leven. Is dit dan eindelijk het punt waar de mensheid leert dat het
allemaal om liefde draait? Wie zal het zeggen… Duidelijk is in ieder geval wel dat het hier om een lange
periode gaat. Dit zijn niet dingen die van de één op andere dag gebeuren. Hetzelfde geld voor alle andere
rampen en schalen waar het boek verder over spreekt. Eventuele ‘sprinkhanen’ of andere rare wezens
kunnen natuurlijk geïdentificeerd worden als buitenaardse wezens. Hoe het ook zij, de uitkomst leid niet tot
totale vernietigingen en er is dus plek voor nieuw leven na alles wat vernietigd is.
Het Lam
Maar wie is dan het Lam toch? Niemand is waardig genoeg deze zegels te openen, behalve het Lam.
Waardig in welk opzicht? Sterk genoeg, slim genoeg, machtig genoeg, wijs genoeg? En wat betekent het dat
hij de zegels opent? Betekent dit dat het Lam diegene is die al deze dingen in werking heeft gezet? Of
betekent het dat het Lam diegene is die het inzicht heeft al deze dingen te begrijpen, en te zien hoe deze
voorspelling uit komen? Misschien wel beide. Is het één van de elites die al deze dingen in werking heeft
gesteld. Is één van de elites, of zijn de elites in het algemeen ‘in werking’ gesteld om deze dingen te gaan
doen? De natuurwet van de menselijke psychologie laat hier geen ruimte voor. Ultieme macht is niet
weggelegd voor de mens. Het is een negatieve energie die vroeg of laat ten einde moet komen om ruimte te
maken voor nieuw leven.
Het Wilde Beest
Er wordt gesproken over een wild beest dat uit de zee en een wild beest dat uit de aarde opstijgt. Volgens
sommige bronnen is de zee een symboliek voor de mensen. Dat zou dus moeten betekenen dat er iemand
onder ons op zou moeten staan en de leiding moeten gaan nemen over de mensheid of die dit al gedaan
heeft. Het Wilde Beest had namelijk grote invloed op de mensheid volgens het boek. Als je echter de zee en
de aarde als elementen bekijkt, dan kom je op een veel logischere conclusie uit. De zee, of water staat in
veel spirituele visies voor gevoel en emoties. De aarde staat voor bezit, genot en vastigheid. Materialisme.
En dat zijn nu juist de twee dingen die de mensheid uit balans brengen, verdriet en hebzucht. Verder zien we
dat Babylon de Grote, van wie we nog gaan bespreken wie dat voor moet stellen, op het Wilde Beest dat uit
de zee opstijgt rijd. Ze gebruikt dus gevoel of emotie om haar zin te krijgen. En dat is precies hoe de
mensheid vandaag de dag gemanipuleerd word. De massa volgt het beest dat uit de aarde opstaat na, het
materialisme. Een diep gesprek met hun aangaan zal niet lukken, maar als je het over de nieuwste telefoon
of model auto hebt, dan heb je al hun aandacht. Ook is dit hoe de wetten worden voorgeschreven. Op deze
manier volgen mensen het wilde beest dat uit de zee (emotie) opstijgt. Waarom is het gerechtvaardigd om
oorlog te voeren in het buitenland? Waarom sturen we onze zonen naar Mali, Afghanistan, Irak en waar het
maar ook nodig zou zijn om in te grijpen? Uit angst voor terrorisme. Waarom is er politie op straat? Uit angst
voor chaos. Maar misdaad gebeurd nog steeds. Nu speel ik geen advocaat voor iemand die graag in alle
vrijheid de wet wil overtreden, dus laat ik maar eens een simpel voorbeeld noemen. Overal ter wereld mag je
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gewoonweg iemand een klap voor zijn hoofd geven zonder in de gevangenis te komen. De politie zal je in 9
van de 10 landen uitlachen wanneer je aangifte komt doen. Maar in Nederland mag dat niet. Je word direct
opgepakt en er staat je na een nachtje cel een boete of een taakstraf te wachten. En waarom is deze regel
zo in Nederland? Als we die regel weg zouden laten werd het chaos krijg je dan als antwoord. Maar dat klopt
niet, want in andere landen, waar één klap niet strafbaar is, is de chaos niet veel groter dan hier. Geloof me,
ik ben blij dat er politie is op straat, maar mijn punt hier is, niets meer of niets minder: Menselijke regels zijn
gewoonweg gebaseerd op angst. Angst dat dingen fout gaan. En daar kan op ingespeeld worden zoals dat
ook word gedaan door de mensen die hun oorlogen rechtvaardigen door middel van kromme denkbeelden.
Babylon de Grote
Wie is dan Babylon de Grote die op het Wilde Beest rondrijd? Juist dat
is, of dat zijn diegene die grote invloed op de mens uitoefenen door
middel van angst. De wereldleiders en de elite met een agenda. Maar
het wilde beest werpt Babylon de Grote af en verslind haar vervolgens.
In deze opvatting is dit natuurlijk goed nieuws. Het boek zegt dat op
deze gebeurtenis word gereageerd met zowel vreugde als verdriet.
Natuurlijk zullen mensen blij zijn wanneer deze elite mensen het niet
meer voor het zeggen hebben. En natuurlijk zullen veel mensen die
financieel hiervan profiteren daar verdrietig om zijn.
Een andere opvatting van Babylon de Grote is dat het staat voor de valse religie. Wat valt daar over te
zeggen? Eigenlijk weinig. Valse religie is, of die nu vals is of niet, niet diegene die de boel controleert. Al
lang niet meer. Nu zijn er tijden geweest dat orakels, wijsgeren en spirituele leiders het voor het zeggen
hadden binnen een maatschappij, maar die tijd is allang voor bij. Het is vandaag de dag eerder zo dat religie
word gebruikt door de politiek om zo een wit voetje te halen bij (een deel van) de bevolking. In deze versie
zou je zelfs kunnen concluderen dat Babylon de Grote al is afgeworpen.
De Draak
Wie is die draak die een zwangere vrouw staat op te wachten om haar kind te verslinden
zodra die geboren is? Christenen zullen zonder twijfel gelijk de Duivel erbij halen. Het is
Satan de Duivel! Zeggen ze dan vol overtuiging. Al het kwaad dat vernietigd moet worden.
Om de trend van nuchterheid aan te houden geloven we natuurlijk niet in een duivel die
ergens in de hel regeert. Als wij met zijn allen verbonden zijn en alle acties en
consequenties in onze eigen hand hebben, dan is de duivel ook iets van ons of iets dat in
ons zit. Het zit in onze persoonlijkheid. Het zijn onze fouten, onze lusten, onze verlangens.
Het is onze negatieve energie die moet afsterven om daar plaats te gaan maken voor iets
nieuws. En dat schijnt er ook te gebeuren hier. De vrouw baart een kind, het is nieuw leven.
Het nieuwe leven waar plaats gemaakt voor moet worden na de dood van oud leven. We hebben het hier
niet letterlijk over leven, maar over de menselijke psychologie. Het afsterven van een oude gewoonte maakt
ruimte voor een nieuwe gewoonte (leven). Dat is een natuurwet, en een natuurwet is in tegenstelling tot
menselijke wetten onveranderlijk en niet gebaseerd op angst of gemaakt uit machtswellust. De duivel, of het
negatieve in ons, waarschijnlijk in de vorm van een gewoonte of een emotie, wil niet dood en staat de
zwangere vrouw met nieuw leven op te wachten om te voorkomen dat er nieuw leven zal komen. Want komt
er nieuw leven, dan is dat het bewijs dat het oude leven ten einde moet komen. En de draak, de duivel of de
negatieve energie in ons wil niet dood.
Uiteindelijk mocht het niet baten, de vrouw en het kind worden in veiligheid gebracht en de draak word in het
meer van vuur en zwavel gegooid. Eerst is het ‘slechts’ voor duizend jaar, maar uiteindelijk na een
beproeving moet hij er toch aan geloven. Uiteindelijk sterven onze oude, negatieve gewoontes en emoties
om zo plaats te maken voor het nieuwe. Later denk je er nog misschien aan terug, misschien word je zelfs in
verleiding gebracht om opnieuw te beginnen. Maar dan herinner je alle negatieve dingen die een gewoonte
of een gevoel met zich meebracht en dan laat je het definitief achter je.
Dus wat is dan uiteindelijk het plan?
Het Grote Plan is de mensheid te leren wat het betekent een mens te zijn. Goed en kwaad te accepteren als
twee gelijken, omdat kwaad nodig is om groei te bewerkstelligen en de goede kant van het leven te ervaren.
Hoe kun je eenmaal genieten van het goede als je niet weet wat kwaad is? Het Grote Plan is nu dus om de
mensheid te leren dat conflict en ruzie destructie brengt, en geen gerechtigheid. Het Grote is dat
materialisme geen geluk maar slavernij brengt. Het Grote Plan is dat machtswellust oneindig is en tot totale
vernietiging leid. Wat kunnen wij dan doen om ons zo goed mogelijk te wapenen tegen wat er te komen
staat? Ten eerste zou je jezelf moeten realiseren dat wat er ook gebeurt, niet alles in de hand hebt. Zul je
dood gaan, dan is het gewoon je tijd. Zul je verlies leiden, dan moest het zo zijn. Moeilijk als het kan zijn, het
negatieve zul je moeten accepteren daar waar het niet te voorkomen valt. Zie het als een kans om te
groeien, wanneer je daar eenmaal klaar voor bent.
Hoe doen we dat dan? Denk aan de bruiloft en aan de man op de troon. Die connectie is er. Geloof niet wat
ik jouw zeg, geloof niet wat iemand anders zegt op het internet die zegt dat hij is wakker geworden en geloof
al helemaal niet de kapitalistische media die angst, verwarring en verdeeldheid zaait onder de massa.
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Geloof dat ene stemmetje in jouw zelf. Het stemmetje zal je leiden naar goede of kwade dingen, die hetzij,
goed of kwaad, zo zouden moeten zijn. Dat stemmetje is jouw weg naar de connectie met God. Dat
stemmetje vertelt je wat je lot is wanneer het zover is.
Laat alle angsten los en doe wat je moet doen. Want dat is het Grote Plan, dat iedereen naar deze manier
van leven toe groeit.
http://www.hetvrijenieuws.nl/het-grote-plan-deel-v-de-grote-les-slot/

Regio in Bayern zit vol, stuurt migranten per bus door naar Merkel in Berlijn
Meisjes op scholen in Salzburg dagelijks aangerand, mishandeld en geterroriseerd door Syrische en
Afghaanse ‘vluchtelingen’, directie doet pas na 3 maanden aangifte – ‘Geïntegreerde’ moslimscholieren:
Duitsers zijn walgelijk, ze mogen allemaal verdwijnen (video)
31 Syrische migranten zijn vrijwillig op de bus gestapt naar
Berlijn.
De 66 (!) grote en kleine AZC’s in het district Landshut
(Bayern) zitten vol, bomvol met moslimmigranten. De
gemeenteraad van de stad heeft daarom besloten om een
bus met tientallen Syrische asielzoekers naar het bureau
van bondskanselier Angela Merkel in Berlijn door te sturen.
Daarmee geven ook deze lokale politici een duidelijk signaal
af: sluit onmiddellijk de grenzen. Merkel wil daar vooralsnog
niets van weten. Bezorgde inwoners van Landshut willen
een burgerwacht oprichten, zeker nadat een asielzoeker in
het saunagedeelte van het zwembad met een erectie de Duitse vrouwen aan het ‘bewonderen’ was. (1)
Dat jonge vluchtelingen soms ook slachtoffers zijn, bleek in Köln, waar een 15 jarige Syriër een 6 jarig
jongetje wekenlang ernstig seksueel heeft misbruikt. De enige ‘straf’ die de dader kreeg was overplaatsing
naar een ander AZC. (3)
Steeds meer CDU/CSU’ers voor sluiten grenzen
CDU/CSU afgevaardigden verzamelen inmiddels handtekeningen om Merkel er alsnog toe te brengen de
grenzen in ieder geval voor illegalen die uit veilige derde landen komen, te sluiten. Dinsdagavond hadden al
meer dan 40 van de 311 parlementariërs de brief ondertekend. Omdat Duitsland vrijwel volledig door veilige
landen wordt omringd, gaat dit verzoek om praktisch alle ‘vluchtelingen’ die nog steeds dagelijks met
duizenden tegelijk het land binnenstromen. (4)
‘Duitsers mogen allemaal verdwijnen’
Op deze video is tet zien hoe ‘geïntegreerde’ moslimscholieren over het Duitse volk denken. Zowel jongens
als meisjes geven aan niet één Duitse vriend(in) te hebben. Op de vraag waarom dat niet zo is, antwoorden
ze: ‘Omdat ze niet bij ons horen. Ik kan niet zoals hen zijn.’ Een ander meisje: ‘Ze eten varkensvlees. Eerlijk
gezegd walg ik van ze. Kijk, als alle migranten nu in Duitsland blijven, en alle Duitsers op een dag zouden
verdwijnen, zou niemand dat opmerken.’ (5)
Asielzoekers mogen alles?
Duitse burgers maken de meest krankzinnige zaken mee met asielzoekers. Een vrouw die net
boodschappen had gedaan en haar auto aan het inladen was, zag tot haar ontzetting dat 4 Afghaanse
mannen in haar auto gingen zitten. Die weigerden weg te gaan, waarop ze de politie belde. Die wilde echter
niets doen, waarop de Afghanen haar compleet uitlachten. Vervolgens belde ze haar man, die samen met 5
vrienden de migranten uit de auto werkten. Ook daar keken de agenten slechts bij toe. (6)
Schoolmeisjes maandenlang aangerand en mishandeld
Ook in buurland Oostenrijk zijn er voortdurend grote problemen met asielzoekers. De directie van een school
in Salzburg heeft eindelijk aangifte gedaan tegen 3 Afghaanse jongens (14, 15 en 16) en 1 Syriër (16), die
de afgelopen drie maanden dagelijks 3 meisjes van 14, 14 en 15 hebben geterroriseerd, mishandeld en
talloze malen hebben aangerand. Aanvankelijk bagatelliseerde de school de situatie, maar uiteindelijk
werden de asielzoekers geschorst, alle ouders geïnformeerd en werd er psychologische hulp voor de
slachtoffers ingeschakeld (2).
Xander - (1) T-Online Nachrichten / Hartgeld / Multikulti / 10.30 ; (2) Epoch Times ; (3) Epoch Times ; (4)
Epoch Times ; (5) YouTube / Infowars ; (6) Hartgeld / 13.01 / 17.42
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Regio-in-Bayern-zit-vol-stuurt-migranten-per-bus-door-naarMerkel-in-Berlijn
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Radicale uitspraken over “chemotherapie”
Dit bericht werd gepost on 13 januari 2016 by Silvia Videler
Dr. Mark Sircus is vrij radicaal in zijn uitlatingen over Chemotherapie. Over Chemotherapie zegt Dr. Mark
Sircus het volgende in zijn gesprek met Desiree Röver: Oncologen hebben geen enkel idee wat een patiënt
nodig heeft om te herstellen. Deze artsen beschouw ik als Barbaren, omdat ze mensen vergiftigen.
Chemotherapie is een verouderd idee dat afkomstig uit NAZI Duitsland, van I.G.Farben. Chemotherapie
vergiftigt mensen en vernietigd hun immuunsysteem.
Eén van de redenen waarom mensen kanker krijgen is omdat hun immuunsysteem onvoldoende of niet
functioneert. De behandelingen van kankerpatiënten bestaan o.a. uit operaties, chemotherapie en nucleaire
straling.
They Fukushima You!
Ze zouden mensen met kanker ook een vliegticket kunnen geven naar de reactor van Fukushima voor een
rechtstreekse behandeling. Om te zien of je kanker hebt zetten ze je voor een röntgenapparaat en om te
zien hoe je reageert op de behandeling. Of de chemo aanslaat. Effect heeft.
Als je kankervrij genoemd bent, kom je om de zoveel tijd voor controle terug bij de oncoloog en word je
wederom aan röntgenstralen blootgesteld. Elke keer wanneer je wordt getrakteerd op dergelijke straling,
wordt de kans dat je kanker gaat ontwikkelen vergroot. En ze komen er nog mee weg ook!
Deze artsen zijn opgeleid tot medische duivels of milder gezegd, tot farmaceutische terroristen.
Luister zelf naar een kort fragment uit het zeer verhelderende interview van hem met Desiree.
https://www.youtube.com/watch?v=8DmIZFhKeCs
Dr.Mark Sircus behandelt mensen met natuurlijke en goedkope middelen.
Via deze link kom je bij een afspeellijst met korte video’s van een twee uur durend subliem interview.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRRTHFFklAxlZgigxGh28j8Yv6jUlg5G7
Deze link brengt je bij het volledige interview. Twee uur informatie van Dr.Mark Sircus:
https://www.youtube.com/watch?v=pw8Kc-yfIls&index=24&list=PLRRTHFFklAxmLEpDJvTViwS9l0oorMg_n

Wereldeconomie knarsend tot stilstand; geen vrachtschepen op Atlantische Oceaan
Het afgelopen weekend is er voor het eerst geen enkel vrachtschip gesignaleerd op de Atlantische Oceaan.
Terwijl wereldwijd de beurzen bezig zijn aan hun vrije val stagneert de wereldhandel.
vesselfinder.com
Vrachtschepen liggen aan wal en wachten op voldoende
goederen om de oversteek te maken. Een reder vertelde aan
website Zerohedge dat hij momenteel geen schepen op zee
heeft. Zou hij toch uitvaren dan betekent dit een onherroepelijk
verlies. Wanneer we de maritieme trackingwebsite Vesselfinder
raadplegen zijn we getuige van een uitgestorven oceaan. De
handel tussen Europa en Noord Amerika is volledig tot stilstand
gekomen. De Baltic Dry Index, een graadmeter van het vervoer
van belangrijke grondstoffen over zee, was sinds de vorige
maand al op een record-dieptepunt en is de afgelopen week
nog verder gezakt.
De doodsimpele reden is dat er nog steeds weinig of geen vertrouwen is in economisch herstel. Retailers
houden de voorraden minimaal op peil. Op hun beurt hebben fabrikanten weinig te produceren en worden er
geen grondstoffen besteld. De vrachtschepen blijven nu voor anker.
De wereldeconomie zakt langzaam weg. De een na de andere luchtbel stijgt op uit het drijfzand. Met
draaiende geldpersen hoopt de Europese Centrale Bank zich een weg uit de malaise te drukken terwijl op
hetzelfde moment de beurzen wereldwijd kelderen. Met name in China vindt al enkele maanden een heftige
correctie plaats. De banken hebben daar te horen gekregen dat ze geen Amerikaanse dollars meer mogen
kopen en tal van Chinese miljardairs zijn spoorloos verdwenen. Ook vandaag doken de beurzen weer diep in
het rood.
In 2008 tijdens de start van de financiële crisis gebeurde iets soortgelijks. Drie dagen lang lag de
wereldwijde scheepvaart stil omdat rederijen niet zeker wisten of de ontvangers wel kredietwaardig genoeg
waren. Die crisis werd in de VS afgewend door een enorme hoeveelheid geld bij te drukken. Het was een
tijdelijk uitstel van executie. Een volgende financiële crisis zou wel eens veel heftiger kunnen zijn.
Let de komende tijd op lege schappen in je supermarkt.
https://wordthettochnoggezellig.wordpress.com/2016/01/11/wereldeconomie-knarsend-tot-stilstand-geenvrachtschepen-op-atlantische-oceaan/
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Saudi-Arabië zoekt confrontatie met Iran
13-01-2016 Martin Janssen beeld AFP
Saudi-Arabië ziet overal om zich heen een groeiende Iraanse
macht en invloed. Het land zoekt daarom een open confrontatie met
Iran die zowel islamitische landen als het Westen moet dwingen
partij te kiezen, betoogt Martin Janssen.
De komende weken en maanden zal in een aantal Arabische
landen de jaarlijkse herdenking plaatsvinden van hun revolutie in
2011, de zogeheten Arabische lente. Vier jaar later is er echter
weinig meer over van de hoop en idealen van weleer.
In 2011 maakten veel westerse politici en intellectuelen zichzelf het verwijt dat ze decennialang in het
Midden-Oosten altijd de voorkeur hadden gegeven aan stabiliteit, wat in de praktijk het stilzwijgend
accepteren van dictators had betekend. Anno 2016 lijkt de belangrijkste vraag te zijn hoe men weer voor
enige mate van stabiliteit in de Arabische wereld kan zorgen.
Traditioneel had het Westen in Saudi-Arabië altijd een stabiliserende factor gezien. Daarbij werd genegeerd
dat precies dit land een ideologie exporteerde die militante soennitische groeperingen voortbracht. Na het
uitbreken van de Arabische lente gedroeg Saudi-Arabië zich als een conservatieve macht die de oude orde
wilde behouden. De gevluchte Tunesische president Zayn al-Abedin vond een nieuw onderkomen in het
Saudische koninkrijk, dat tot op het laatste moment trachtte te voorkomen dat de Egyptische president
Mubarak het veld moest ruimen.
Iran daarentegen juichte al de ontwikkelingen rond de Arabische lente toe omdat deze in Teheran werden
gezien als een voortzetting van de eigen sjiitische revolutie van 1979. Deze situatie veranderde echter
dramatisch door de Syrische crisis toen de Iraanse bondgenoot Bashar al-Assad in zwaar weer
terechtkwam. Iran vertoonde geen enkel enthousiasme voor een revolutie in Syrië, terwijl het autocratische
Saudi-Arabië plotseling begon te spreken over de democratische aspiraties van het Syrische volk, waar
uiteraard de medesoennieten mee werden bedoeld.
Op Syrische bodem ontwikkelde zich een krachtmeting tussen deze beide landen waarbij steeds meer
partijen betrokken raakten. Vooral in Syrië bleek de destabiliserende uitwerking van wat eerder was
omschreven als een Arabische lente.
Met de komst van Islamitische Staat (IS) en zijn kalifaat veranderde ook de westerse perceptie van het
conflict. In westerse media verschenen steeds vaker artikelen waarin gewezen werd op de gelijkenissen
tussen de ideologie en praktijken van IS en het wahabitische Saudi-Arabië.
Tot ontzetting van Saudi-Arabië kreeg Iran steeds meer zijn oude rol toegewezen, doordat het Westen Iran
begon te beschouwen als de nieuwe stabiliserende en terrorismebestrijdende macht in het Midden-Oosten.
Met als gevolg dat de Saudische politiek van voorzichtig manoeuvreren werd ingeruild voor een nieuwe,
agressieve koers.
De Saudische militaire interventie in maart 2015 in Jemen kon nog worden gezien als een reactie op de
veroveringstocht van de sjiitische Huthi’s die eerst de hoofdstad Sanaa hadden veroverd en vervolgens de
Jemenitische president Hadi dwongen tot aftreden. Saudi-Arabië zag hierin slechts de lange arm van Iran in
zijn achtertuin.
De executie op 2 januari van de sjiitische geestelijke Nimr was echter een pure provocatie die Saudi-Arabië
aanvankelijk een pr-probleem opleverde. Wereldwijd werd er afkeurend gereageerd. De Iraanse ayatollah
Khameini maakte hier dankbaar gebruik van door op zijn website een cartoon te publiceren. In deze cartoon
werden de executies van de „zwarte IS” vergeleken met die van de „witte IS” waarmee Khameini de
vermeende overeenkomsten tussen IS en Saudi-Arabië wilde benadrukken.
Saudi-Arabië kwam in een benauwende situatie terecht, maar opvallend genoeg was het net Teheran dat te
hulp schoot. Nadat Iraanse demonstranten het Saudische consulaat in Mashhad en de Saudische
ambassade in Teheran in brand hadden gestoken, keerde de wereldopinie zich tot opluchting van de
Saudiërs tegen Iran.
De Iraanse regering werd hier duidelijk onaangenaam door verrast en president Ruhani noemde de
brandstichtingen onvergeeflijk. Andere Iraanse politici lieten zich in gelijke bewoordingen uit. De vraag is
daarom welke groepering verantwoordelijk was voor de brandstichtingen.
In Iran kan zich bij wijze van spreken nog geen vlieg bewegen zonder toestemming van de
veiligheidsdiensten. Op beelden was echter te zien dat de demonstranten geen strobreed in de weg werd
gelegd. Alles voltrok zich bovendien in een ontspannen sfeer en demonstranten maakten lachend selfies
met de brandende Saudische ambassade op de achtergrond. Ze voelden zich dus duidelijk veilig. Het deed
denken aan de aanval in 2011 op de Britse ambassade in Teheran die het werk was geweest van de Basij –
de jongerenvleugel binnen de Iraanse Republikeinse Garde.
Dat Saudi-Arabië na de brand zijn diplomatieke relaties met Iran zou verbreken, was te verwachten en
daarom dus waarschijnlijk beoogd. Het Saudische leiderschap is geobsedeerd door Iran en ziet overal om
zich heen een groeiende Iraanse macht en invloed. Het zocht daarom een open confrontatie met Iran die
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zowel islamitische landen als het Westen zou dwingen partij te kiezen. Het had hierbij vooral de
Amerikaanse president Obama op het oog, omdat in de Saudische zienswijze Obama geobsedeerd is door
Iran. Obama deed concessie na concessie aan Iran om een nucleair akkoord met Iran te kunnen sluiten, dat
zal leiden tot het opheffen van de economische sancties tegen Iran.
Het Saudische koningshuis hoopte dat Iran op de executie van Nimr zou reageren op een wijze die de
nucleaire overeenkomst met het Westen in gevaar zou brengen. Het hierbij op zijn wenken bediend. Ook in
Iran zijn krachten en groeperingen actief die dit akkoord willen saboteren omdat ze van de economische
sancties profiteren. Dit geldt vooral voor de Iraanse Republikeinse Garde, die een volledige
schaduweconomie runt. Het opheffen van de sancties en de te verwachten toestroom van buitenlandse
investeringen zullen dit imperium echter beëindigen. De garde is niet gebaat bij liberalisering van de
economie.
Met de brandstichtingen in Mashhad en Teheran werd bovendien de boodschap afgegeven dat buitenlandse
diplomaten en handelslui niet werkelijk veilig zijn in Iran. Deze Iraanse groeperingen zoeken net als SaudiArabië een open confrontatie. Het illustreert nogmaals de vaak ondoorzichtige machtsstructuur in Iran.
Sinds 2 januari is het conflict tussen Iran en Saudi-Arabië verder geëscaleerd. Syrië zal hiervan het
belangrijkste slachtoffer worden. De maskers zijn afgelegd. De koude en verborgen oorlog die beide landen
in Syrië voerden, zal nu met open vizier worden uitgevochten. Regionale staten die getracht hebben een
neutrale positie in te nemen, zullen gedwongen worden kleur te bekennen.
De auteur is arabist. Hij woont in de Jordaanse hoofdstad Amman.
http://www.refdag.nl/opinie/saudi_arabie_zoekt_confrontatie_met_iran_1_965400

Migrantencrisis: Duitse politie verwacht oorlog, wil met spoed burgers opleiden
Agenten: ‘De grote knal zal komen’; ‘95% migranten jonge alleenstaande mannen’
Geen complot, geen gerucht, maar echt waar: op de achtergrond
de advertentie om lid te worden van de ‘waakpolitie Sachsen ‘.
Nadat moslimmigranten in ‘Köln’ en vele tientallen andere steden
een ware seks-jihad tegen Duitse vrouwen en meisjes begonnen,
durven in heel het land steeds meer agenten zich eindelijk uit te
spreken over de schrikbarende toestanden met asielzoekers in
hun steden en dorpen. De politie in Dresden en Leipzig, die door
de bezuinigingen de helft van zijn personeel zijn kwijtgeraakt,
zoekt zelfs burgers om met spoed op te leiden tot een soort
hulpagent. De burgerwachten die zo ontstaan zullen
waarschijnlijk al op korte termijn heel hard nodig zijn, omdat er een ware islamitische blitzkrieg tegen de
autochtone bevolking wordt verwacht. Officieel mag er natuurlijk niets worden bevestigd, want de regering
Merkel wil de Duitse bewolking zo lang mogelijk onwetend laten over wat komen gaat. Volgens inwoners
heeft de politie in Dresden de afgelopen 2 weken posters opgehangen met oproepen om ‘waakman/vrouw’
bij de politie te worden. Ook op de lokale radio is het onderwerp ter sprake gekomen; de spoedcursus zou
slechts enkele weken duren, een indicatie dat extra hulp binnenkort dringend nodig zal zijn. (1)
Kanonnenvlees
Critici vragen zich af wie er zo gek zal zijn om dit te gaan doen, omdat deze mensen straks zonder enige
bescherming (geen wapens) een door de oorlog gehard -en vermoedelijk door de Amerikaanse en Duitse
geheime diensten zwaar bewapend- leger van tienduizenden jonge moslimmannen, die vermomd als
‘vluchtelingen’ naar Europa zijn gehaald, moeten bevechten. Met andere woorden: een baan om dienst te
‘mogen’ doen als kanonnenvlees. Zelfs de bestaande bewapende Duitse politie zal vermoedelijk geen schijn
van kans maken en de hulp van het leger nodig hebben.
‘95% jonge alleenstaande mannen’
Nu tal van agenten met hun verhalen komen, blijkt opnieuw hoe onvoorstelbaar de bevolking in Europa werd
en wordt voorgelogen over de ware omvang van de migrantencrisis. Een agent die werkzaam is bij het
opvangen van ‘vluchtelingen’ op het station in München en de grensovergangen in Passau en Freilassing,
zegt dat er alleen in het eerste begin van de crisis gezinnen met enige opleiding naar Duitsland kwamen,
maar dat inmiddels 95% van de ‘vluchtelingen’ bestaat uit alleenstaande jonge mannen.
En hoe het er werkelijk aan toegaat wordt voor het publiek verborgen gehouden. Voorbeeld: een asielzoeker
wilde een andere zijn keel doorsnijden. In het politiebericht werd dit ‘toebrengen van gevaarlijk letsel’ in
plaats van ‘poging tot moord’. ‘Dat staat beter in de statistieken,’ aldus de agent. ‘In de laatste paar maanden
heb ik maar één proces verbaal tegen een Duitser geschreven. De rest waren enkel vluchtelingen.’
‘De grote knal komt, als die er al niet is’
Seksueel geweld is aan de orde van de dag. Op het station van München worden vrouwen regelmatig betast
en uitgescholden. ‘Als wij hen dan de toegang ontzeggen, schreeuwen ze tegen ons: You are not my police!
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You are racist!’ Migranten die weigeren mee te werken mogen niet worden vastgehouden, maar moet men
laten lopen. ‘Want anders zou dat ‘lichamelijk geweld’ (tegen hen) zijn. Intern betekent dat: liever laten
lopen.’
Een agent in Köln luidde de noodklok. ‘We hebben sterkere controles nodig, mee agenten en meer steun
van de politiek. Anders komt op zeker moment de grote knal, als die er niet al is.’ (2)
Eén dag multiculti in Duitsland:
Alleen al in de nacht van 10 op 11 januari kwamen er uit heel Duitsland vele tientallen politieberichten over
nieuwe aanrandingen en andere misdaden door asielzoekers. Een greep:
* Aurich: 3 asielzoekers randen een 15 jarig meisje aan, een voorbijganger weet erger te voorkomen;
* Soest: Een 17 jarig meisje wordt in een bus door een 20 jarige migrant aangerand. Medepassagiers
schieten haar te hulp;
* Ellwangen: Twee ‘zuiderlingen’ randen een 35 jarige vrouw aan die net uit het station komt; door zich te
verzetten en te schreeuwen weet ze zichzelf te bevrijden;
* Hanau: 2 Syrische broers worden gearresteerd wegens het doodsteken van hun zwangere zus;
* Hamburg: Een 25 jarige man uit Eritrea randt in een ambulance een 24 jarige hulpverleenster aan;
* Hamburg: Een 48 jarige vrouw wordt bij een woonwagenkamp door twee Noord Afrikanen aangerand; ze
weet naar een tankstation te rennen en om hulp te vragen; de dader wordt niet gearresteerd;
* Hamburg: Twee 20 tot 25 jaar oude Arabische mannen randen twee 53 jarige vrouwen aan; een van de
mannen had hen eerst provocerend zijn potloodje laten zien;
* Hamburg: De politie arresteert een 23 jarige Somaliër die bij een school een 10 jarig Duits meisje op haar
mond had gekust; de dader wordt niet aangehouden, maar naar een ander AZC overgeplaatst;
* Hamburg: Een buschauffeur schakelt de politie in als 8 Afghaanse migranten van 17 tot 24 jaar oud een
vrouw aanranden en een glazen fles naar haar gooien als ze zich verzet;
* Hamburg: In een AZC wordt een 34 jarige vrouw door twee mannen verkracht; wegens gebrek aan bewijs
worden er vooralsnog geen arrestaties verricht;
* Puttgarden: Een 49 jarige Franse Jood wordt uitgescholden en gewelddadig beroofd door twee
vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan;
* Marburg-Biedenkopf: Een donkere man dringt zich extreem op aan twee jonge vrouwen, die een
voorbijganger om hulp vragen;
* Mannheim: Een 19 jarig meisje wordt op het station van Weinheim, net als ze in de trein wil stappen, door
twee ‘Zuid Aziatische mannen’ van 25 en 28 jaar oud aangerand;
* Oldenburg: In totaal vijf vrouwen worden door twee 20 en 24 jaar oude Algerijnse asielzoekers aangerand;
* Paderborn: Zo’n 8 tot 10 jonge ‘vluchtelingen’ uit Noord Afrika randen diverse vrouwen aan; enkelen van
hen worden gearresteerd en blijken illegalen te zijn; één van hen is zeer agressief en probeert het wapen
van een agent af te pakken;
* Hannover: In Gleidingen wordt een 45 jarige vrouw wordt door een Syrische ‘vluchteling’ aangerand; ook
hij toont zijn potloodje aan haar; als hij haar vastgrijpt schreeuwt ze om hulp, waarna hij op de vlucht slaat;
* Hannover: Een 28 jarige Soedanese asielzoeker randt op het toilet in een disco een 25 jarige vrouw aan;
* Trier: Een 13 jarig meisje wordt in een trein lastig gevallen en bijna bestolen en aangerand door twee
buitenlanders;
* Merzig: In een andere trein wordt een 17 jarige meisje door een ‘zuiderling’ die zich ‘Achmed’ noemt
aangerand; ze probeert te vluchten, en drie vrouwen schieten haar te hulp.
En nog steeds laat ook onze regering de grenzen wagenwijd openstaan.
Xander - (1) Hartgeld ; (2) Zuerst! Nachrichtenmagazin ; (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Migrantencrisis-Duitse-politie-verwacht-oorlog-wil-met-spoedburgers-opleiden

Vier jaar geleden overleed de ex van Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan
Op 11 januari jl. was het exact 4 jaar geleden dat de ex van de
Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan overreden
werd door een DPD busje aan de Johan Jongkindstraat. Door alle
hectiek van de terreuraanslagen en natuurlijk de dood van David
Bowie, kwam het er niet eerder van om hierover te schrijven. Toch
vond ik het de moeite waard om de dood van mevrouw Luit Tabak
nog even onder uw aandacht te brengen. Het is altijd goed om bij
dit soort indrukwekkende gebeurtenissen stil te staan.
Het blijft maar een raar verhaal dat ongeluk. Een van de weinige
getuigen van het ongeval was al enkele weken erna geëmigreerd, zo meldde de buurvrouw van die getuige
aan deze site. Opmerkelijk is ook dat er nauwelijks iets op het internet terug te vinden is over dit vreemde
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ongeluk (zoals het Parool het terecht noemde) met mevrouw Luit Tabak. Doet u maar eens een zoekactie op
Google. Het verhaal van de chauffeur was dat hij de plek goed kende, omdat zijn ouders in de buurt
woonden. Hij ging daar een steekkarretje ophalen. Op zich al opmerkelijk, want een organisatie als de DPD
zal toch wel beschikken over steekkarretjes? Of had hij deze even uitgeleend? Het verhaal van de man luidt
[citaat] De pakjesbezorger (40) verklaarde: ‘Ik reed vanuit de richting van de Derkinderenstraat in de richting
van de Comeniusstraat. Ik ging een steekkar ophalen nabij de flat aldaar. Ik ben bekend met de situatie daar
omdat mijn ouders in de buurt wonen.’ Hij reed achteruit over het fietspad en trottoir. ‘Ik hoorde een knal. Ik
dacht dat ik tegen een paaltje was aangereden. Ik ben gestopt en daarna vooruit gereden, zodat ik de
schade kon opnemen. Ik stapte uit en zag onder de auto een vrouw en een fiets liggen.’ Een getuige
verklaarde dat de bus stapvoets achteruit reed op het trottoir.
Ik wil geen onrust stoken of oud zeer naar boven halen, maar dit verhaal
is op een of andere manier altijd blijven knagen. Hoe kan het dat een
bestuurder van een DPD busje die de buurt zo goed kent denkt dat hij
tegen een paaltje gereden is, in de wetenschap dat daar geen paaltjes
staan? Hier ziet u het Google maps overzicht van de nog ongewijzigde
verkeerssituatie. Het moet duidelijk zijn dat een ervaren chauffeur die de
situatie kan overzien, weet dat daar geen paaltjes staan. En hoe kun je
iemand doodrijden als je stapvoets achteruit rijdt? En waarom rijd je
vervolgens ook nog eens vooruit? Omdat je een paaltje geraakt hebt?
Maar als je de buurt zo goed kent weet je toch dat daar geen paaltjes
staan? Op de 1e foto (boven) is te zien dat de man niet moet hebben gedacht dat hij de paal met het
fietsbord geraakt had, want daar was hij al aan voorbij. Hoe kun je überhaupt iemand stapvoets doodrijden?
Blijkbaar was het de rechters echter niet meer waard dan een geldboete en een voorwaardelijke ontzegging
van de rijbevoegdheid opgelegd voor een half jaar met een proeftijd van twee jaar.
Het is een verschrikkelijk verhaal en deze week moet dan ook ongetwijfeld ieder jaar weer een vreselijke
periode zijn voor de burgemeester en zijn kinderen. Ongetwijfeld zullen zij keer op keer terugdenken aan dit
vreemde ongeval. Het opmerkelijke is dat er nauwelijks iets over terug te vinden is in de media. Vrijwel niets.
Hoofdzakelijk bij het Parool nog, maar foto’s; getuigen? Niets van dat alles. Bizar. Het is verschrikkelijk dat
de moeder van je kinderen op deze wijze stapvoets van de fiets wordt gereden en zo komt te overlijden.
Laten we burgemeester Van der Laan dan ook een hart onder de riem steken.
Bron linkvermeldingen: parool.nl, parool.nl, parool.nl
http://www.beyondthematrix.nl/2016/01/14/vier-jaar-geleden-overleed-de-ex-van-amsterdamseburgemeester-eberhard-van-der-laan/

Geheime FBI-documenten: “Hitler zette eigen dood in scène en vloog na de oorlog naar Tenerife”
Robin de Boer 15 januari 2016
Adolf Hitler is aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog gevlucht naar Tenerife. Dat stelt
onderzoeker John Cencich op basis van FBIdocumenten die pas zijn geopenbaard.
Cencich besloot het 700 pagina’s tellende
dossier over de dood van de Führer door te
spitten. Algemeen wordt aangenomen dat
Hitler samen met Eva Braun zelfmoord heeft
gepleegd in zijn bunker in Berlijn.
In de vrijgegeven documenten valt te lezen dat Russische soldaten al hadden ontdekt dat het lichaam in de
bunker een stuk korter was dan Hitler zelf. “We weten dat Hitler en Braun een dubbelganger hadden,” zei
Cencich. Hij vindt het verdacht dat het lijk van Hitler al was weggehaald voordat het kon worden onderzocht
door de Britten en Amerikanen. In de stukken staat verder dat er geheime tunnels zijn ontdekt die van de
bunker naar het voormalige vliegveld Tempelhof leiden. Daar zou het stel per vliegtuig zijn gevlucht naar
Tenerife, om vervolgens per onderzeeër door te reizen naar Argentinië en zich te herenigen met andere
gevluchte nazi’s.
CIA-veteraan Bob Baer zei: “Wat de overheid ons vertelt is een leugen. Uit de FBI-stukken blijkt iets heel
anders.” Op één van de pagina’s in het dossier staat: “Amerikaanse legerfunctionarissen hebben het lichaam
van Hitler niet gevonden. Het is ook niet zeker dat Hitler dood is.” Rond het einde van de oorlog vluchtten
vele nazi’s naar Zuid-Amerika, zo blijkt uit de stukken. Velen van hen vlogen van Tempelhof naar de
Canarische Eilanden of Griekenland en vervolgden hun reis in een U-boot. [Express]
http://www.ninefornews.nl/geheime-fbi-documenten-hitler-zette-eigen-dood-in-scene-en-vloog-na-de-oorlognaar-tenerife/
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Nieuwe politiesoftware stelt jouw persoonlijke dreigingsniveau vast
Het aantal mogelijkheden waarmee de politie surveilleert op het web neemt met het jaar toe. Nu is er
software die in staat is om van iedereen zijn of haar persoonlijke dreigingsniveau te bepalen. Hoe gevaarlijk
ben jij?
De software wordt al volop gebruikt in de VS en heet Beware. Het
onderzoekt een bepaald adres, retourneert de namen van de
bewoners en scant deze tegen een reeks van beschikbare
gegevens. Een kleurcode geeft vervolgens het dreigingsniveau aan:
Groen, geel of rood.
Hoe de ontwikkelaar van Beware, de firma Intrado, tot de score
komt en welke algoritmen ze gebruikt is bedrijfsgeheim. Zeker is dat
er een greep wordt gedaan in miljoenen databases, in je posts op
social media en je online netwerk. Intrado omschrijft in haar
promotiemateriaal dat Beware kan onthullen dat de inwoner van een bepaald adres een oorlogsveteraan is
die lijdt aan een post-traumatische stress-stoornis. De software diept ook het strafblad van de persoon op en
maakt melding van zorgwekkende berichten die hij of zij op Facebook heeft geplaatst.
De controle over big data heeft de marketing van grote multinationals revolutionair veranderd. De kennis
waarmee onze gangen worden nagegaan en opgeslagen wordt nu doorverkocht aan politie en justitie.
Volgens politiechef Jerry Dyer in het Amerikaanse Fresno geeft de software hen een idee van wat ze op een
bepaald adres kunnen verwachten. “Onze agenten worden geacht om zoveel mogelijk te weten en het
ongeziene te zien,” zegt Dyer. “In een split-seconde moeten op basis van beperkte feiten beslissingen
worden genomen. Hoe meer informatie je dan kan putten uit allerlei informatie, des te veiliger kun je
reageren.” Maar niet iedereen is gerust op de nieuwe techniek. “Dit soort surveillance kan mensen alleen al
verdacht maken omdat ze hun mening op internet uiten,” aldus Matt Cagle van de Amerikaanse
burgerrechtenbeweging ACLU. “Social-mediamonitoring is een onderdeel van ongecontroleerde
surveillance. Het is weer een surveillancetool die zonder transparantie of aansprakelijkheid wordt gebruikt.”
Rob Navarro, een burgerrechten advocaat, is bezorgd over Beware. Hij is bang dat het uitbesteden van de
beslissing of een persoon wel of geen bedreiging vormt voor problemen gaat zorgen. Het feit dat alleen de
firma Intrado, niet de politie of het publiek, weet hoe Beware tot zijn conclusies komt vindt hij verontrustend.
Ook vreest hij dat een onschuldige post op Facebook of Twitter iemands dreigingsniveau ten onrechte zou
kunnen verhogen met alle gevolgen van dien. “Het is een zeer lompe techniek,” zegt Navarro over de
kleurcode niveaus. “De politie zou alles behalve een bedreiging moeten worden voor de burger.”
Of de politie in Nederland ook gebruikt maakt van deze innovatie is onbekend.
https://wordthettochnoggezellig.wordpress.com/2016/01/12/nieuwe-politie-software-stelt-jouw-persoonlijkedreigingsniveau-vast/

Islam 2015 Eritrea: 2425 kerken beschadigd of vernietigd
Posted on 13/01/2016 by Fubar
Noord-Korea staat voor de veertiende keer op de
eerste plaats van de Ranglijst Christenvervolging
2016, gevolgd door Irak. Op de derde plek staat
Eritrea, dat vorig jaar nog op de negende plaats stond.
De lijst van Open Doors is woensdag gepresenteerd.
De stijging van Eritrea op de lijst komt volgens Open
Doors door de toename van islamitisch extremisme in
de grensregio’s. Daarnaast accepteert de EritreesOrthodoxe Kerk –zelf ook slachtoffer– christenen van andere denominaties niet. Dat leidt tot onderdrukking.
En in Eritrea lijden christenen onder de dictatuur van president Afewerki. Volgens een functionaris van de
UNHCR in Italië is 22 procent van de vluchtelingen die daar aankomt Eritreeër.
Open Doors registreerde vorig jaar 7100 doden, 3000 meer dan in 2014. Ook zijn er in 2015 meer dan 2425
kerken beschadigd of vernietigd; twee keer zoveel als het jaar daarvoor.
De onderzoekers signaleerden drie trends. De eerste is een toename van vervolging in landen waar een
centrale overheid ontbreekt of ernstig verzwakt is. Zo komt Libië (nummer 10) voor het eerst voor in de top10 van de ranglijst. In het land strijden twee politieke groeperingen om de macht. Terwijl zij
vredesbesprekingen voeren, wint Islamitische Staat (IS) terrein. Hetzelfde geldt voor het volledig ontwrichte
Syrië, waar de burgeroorlog al bijna vijf jaar voortduurt. Ook daar oefenen IS en andere radicale groepen
grote druk uit op de christenen.
RD >> http://fubar.mobi/2016/01/13/islam-2015-eritrea-2425-kerken-beschadigd-of-vernietigd/
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10 statistieken bewijzen: 7 jaar Obama een drama voor de VS
Nog altijd aanbeden door de gevestigde orde, maar door steeds
meer gewone Amerikanen gehaat: ‘Liar in Chief’ Barack Hussein
Obama.
7 jaar zit hij nu in het Witte Huis, en zelf vindt hij zich nog steeds het
beste wat Amerika en de wereld had kunnen overkomen.
Onafhankelijke statistieken wijzen echter iets heel anders uit: onder
zijn leiding is het in de VS in tal van opzichten veel slechter gegaan
dan ooit tevoren. Bovendien gaan bijna alle belangrijke cijfers en
lijnen de verkeerde richting uit. Obama heeft nog iets minder dan
één jaar om het land totaal te doen instorten, iets waar hij volgens
veel analisten hoogstwaarschijnlijk in zal slagen.
In zijn laatste ‘State of the Union’ riep Obama het Amerikaanse
volk op om het geloof in de toekomst niet te verliezen, omdat ‘al
het gepraat over een economische neergang van de VS
gebakken lucht is’. Hetzelfde zou gelden voor uitspraken dat
Amerika zwakker wordt en zijn vijanden sterker.
Zijn eigen Democratische Partij was wederom vol lof voor de
president. Zijn gedoodverfde opvolger Hillary Clinton had het
zelfs over ‘zeven jaar vooruitgang. Daar moeten we op verder
bouwen, niet teruggaan.’ Ook de door links/liberaal beheerste
media zoals de New York Times vonden Obama’s woorden
‘inspirerend’.
De harde feiten
Heel wat minder inspirerend, en al helemaal geen gebakken
lucht, zijn de harde feiten en statistieken, waaruit blijkt dat
Obama in werkelijkheid zo ongeveer de grootste ramp is die de
Verenigde Staten tot nu toe heeft getroffen:
Studentenleningen (schulden) geëxplodeerd:
Uitgaven voor Amerikanen afhankelijk van voedselbonnen:
Schuldenlast bijna verdubbeld:
Geldpersen onbeperkt aangezet:
Zorgverzekering (‘Obamacare’) veel duurder:
Percentueel steeds minder mensen aan het werk:
Bruto inkomen naar percentueel laagste niveau ooit:
Gemiddeld gezinsinkomen ingestort, laatste 2 jaar iets hersteld: Aantal Amerikanen die eigen huis kunnen
betalen daalt scherp:
Bedrijven maken recordwinsten, gewone man verdient steeds minder:
Opgeteld bij Obama’s rampzalige buitenlandse beleid, waarmee hij bijna een oorlog met Rusland
veroorzaakte, het halve Midden Oosten in islamistische chaos stortte en daardoor een gigantische
vluchtelingenstroom en honderdduizenden doden veroorzaakte, komt Infowars dan ook tot de volgende
keiharde conclusie over 7 jaar ‘Liar in Chief’ Barack Hussein Obama: ‘Wat hij achterlaat zijn enkel leugens.’
(4)
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Als de VS over een jaar echt compleet is ingestort –en daar lijkt het heel hard naartoe te gaan-, kan Obama
met recht zeggen ‘Mission Accomplished’.

Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (2) Zero Hedge ; (3) Zero Hedge ; (4) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/10-statistieken-bewijzen-7-jaar-Obama-een-drama-voor-de-VS

De held van Köln: Kroatische kickboxer redde tal van vrouwen van verkrachting door migranten
Oudejaarsdienst in Dom Köln om 18.30 uur blijkt eveneens het doelwit van moslims te zijn geweest
De Kroaat Ivan Jurcevic (inzet foto), vijfvoudig wereldkampioen
kickboxen, blijkt tijdens de dramatische nieuwjaarsviering in
Köln (foto) –en in de dagen daarna- tal van Duitse vrouwen en
meisjes voor aanranding en verkrachting door
moslimmigranten te hebben behoed. De Duitse politie
beloonde hem echter door hem te arresteren. Klaarblijkelijk
hebben de Duitse autoriteiten liever dat hun eigen vrouwen,
dochters en zussen worden verkracht, dan dat ze door
moslims en hun eigen kanselier ‘racisten’, ‘rechtse
extremisten’ of ‘Dunkeldeutschen’ worden genoemd.
Jurcevic zei in een interview met de Britse Daily Mail dat vier Duitse meisjes, die ‘eruit zagen alsof ze in een
bank werkten, niets provocerends aanhadden, heel bang waren’ toen ze door vier Arabische sprekende
mannen werden aangevallen. ‘Ze zeiden dat ik me er niet mee moest bemoeien, omdat deze meisjes ‘van
hen’ waren.’
‘Ik zei tegen de meisjes dat ze achter me moesten gaan staan. Toen kwam het luidruchtigste lid van de
bende met een fles in zijn hand op me af, dus schopte ik hem tegen zijn borst, waardoor hij wegvloog. Een
ander probeerde het ook, dus die sloeg ik in zijn gezicht, en ook hij viel om. De leider bewoog zijn vinger
langs zijn keel en zei dat hij terug zou komen om me te vermoorden. Ik bleef staan, en toen gingen ze weg.’
De meisjes gingen vervolgens naar een hotel om zich daar te verbergen. Gedurende de hele nacht vielen
migranten op straat vrouwen aan. ‘Als vrouwelijke gasten van het hotel even naar buiten gingen om te roken,
drukten die Arabische mannen zich tegen hen aan en betastten hen. Ik moest hen zeggen dat ze weg
moesten gaan.’ ‘Eén vrouw smeekte me om haar over het plein te brengen naar waar haar man in zijn auto
op haar wachtte. Er liepen dronkenlappen, en er werd overal met vuurwerk gegooid. Ze was doodsbang.’
Gearresteerd wegens beschermen vrouwen tegen moslimaanranders
In de dagen daarna sloot Jurcevic zich aan bij spontane burgerpatrouilles om de straten te beveiligingen
tegen de moslimbendes die daar nog steeds rondhingen - totdat de politie hem arresteerde wegens
‘vigilantisme’. Klaarblijkelijk vindt de politiek-correcte gevestigde orde het aanvaardbaarder dat blanke
vrouwen en meisjes door migranten worden verkracht, dan dat moslimmigranten zich ‘gediscrimineerd’
voelen als autochtone mannen besluiten om hen van hun islamitische seksjihad te weerhouden.
Dom in Köln als symbool voor christelijk Duitsland ‘aangevallen’
Wat de media, politie en politiek tot nu toe verborgen wisten te houden is dat moslims doelbewust de
oudejaarsdienst in de Dom in Köln –die van 18.30 tot 19.45 duurde- verstoorden door massaal vuurwerk op
en tegen het gebouw te gooien. Het lawaai was dermate erg dat de duizenden kerkgangers er bijna van in
paniek raakten. (2).
Een bezoeker verklaarde tegen de Frankfurter Allgemeine Zeitung dat het overduidelijk was dat de Dom als
symbool van het christendom en van Duitsland door de moslimmigranten werd ‘aangevallen’. ‘Hierdoor was
tevens duidelijk dat de politie de situatie op het plein al om 19.00 uur niet meer onder controle had’ (3).
Xander - ; (1) Daily Mail via Shoebat ; (2) MM News ; (3) FAZ
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/De-held-van-Kln-Kroatische-kickboxer-redde-tal-van-vrouwenvan-verkrachting-door-migranten
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Programmeren bevolking in alle hevigheid losgebarsten (video)
Wanneer je de taferelen bekijkt zoals die afgelopen weekend zich
afspeelden in de Duitse stad Keulen dan waan je je weer terug in
1939.
De Duitse maatschappij is volkomen versplinterd dankzij het
vluchtelingenwapen en dus is het nu hoog tijd om te beginnen met de
programmering.
In een reactie op de gebeurtenissen in Duitsland op oudejaarsavond
vond er afgelopen zaterdag een protestmars plaats in Keulen van de
Pegida, een protestbeweging tegen de islamisering van Duitsland en Europa. Ongeveer 1.700 mensen
namen hieraan deel.
De oproerpolitie werd nu wel ingezet om een einde te maken aan deze protestmars en de menigte die opriep
tot het aftreden van Merkel en het uitzetten van de "rapefugees".
Daarna heeft een groep bikers, hooligans en uitsmijters huisgehouden in de stad en asielzoekers
aangevallen, waaronder een groep Pakistanen. Volgens de politie zijn er in totaal ongeveer 250 mensen
gearresteerd.
Tegelijkertijd vond er een tegendemonstratie plaats waarbij mensen
een ketting van lichtjes hadden gevormd rondom het centrum van
Keulen met een lengte van 3,5 kilometer.
Het fenomeen waar men op oudejaarsavond mee te maken had in
Duitse steden noemt men in Arabische landen Taharush.
Georganiseerde groepsaanrandingen tijdens grote evenementen zijn
in Arabische landen al langer een bekend probleem. El-taḥarrush,
zoals dit fenomeen wordt genoemd, lijkt nu ook Duitsland te hebben
bereikt.
Taḥarrush of 'Taharush ginsy' is de term die sinds enige tijd in de
Arabische wereld wordt gegeven aan georganiseerde aanrandingen van vrouwen, veelal tijdens grote
evenementen.
Hoe een dergelijke groepsverkrachting er in de praktijk uitziet, is te zien in de volgende video. Het betreft
hiereen Nederlandse journaliste die op het Tahir plein in Cairo op 30 juni 2013 door een groep mannen te
grazen wordt genomen.
https://youtu.be/gMGQAbEA23Q
De identiteit van de vrouw is, voor zover wij weten, niet bekendgemaakt.
We zien nu een soort ineenstorting van de Duitse maatschappij die nog steeds iedere dag te maken heeft
met een instroom van zo’n 3.000 asielzoekers/vluchtelingen/immigranten.
In die versplinterde maatschappij winnen de extreem rechtse bewegingen zoals Pegida steeds meer aan
kracht. Het klinkt misschien onwerkelijk, maar wat er nu gebeurt in Duitsland lijkt verdacht veel op een
herleving van het Deutsche Reich.
Terwijl de chaos in Europa in snel tempo nog veel groter gaat worden, wordt daar door de Jezuïeten
onderweg naar de hen gewenste New World Order heel handig op ingespeeld.
Hun man in het Vaticaan, de paus, roept nu openlijk op tot één wereld religie.
Er is een nieuwe gelikte video uitgebracht die de wereld ervan moet overtuigen dat alle verschillende religies
uiteindelijk tot dezelfde God leiden.
In die video zie je onder andere mensen van vier verschillende religies:
Een vrouwelijke lama verkondigt: “Ik heb vertrouwen in Boeddha”.
Een rabbi bevestigt: “Ik heb vertrouwen in God”.
Een priester verklaart: “Ik geloof in Jezus Christus”.
Een moslimleider zegt: “Ik geloof in Allah”.
Waarbij de Jezuïet Paus Franciscus dan weet te vertellen dat hoewel iedereen verschillend voelt en dat
iedereen op een verschillende manier God zoekt, we toch allemaal kinderen van God zijn. https://youtu.be/6FfTxwTX34
Hoe groter de puinhopen in onze maatschappij, des te meer zal de verraderlijke boodschap van de Jezuïet
bij de bevolking “resoneren”.
Dezelfde Jezuïet die ook afgelopen september een belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van de
nieuwe wereldregering, die aan het slapende publiek werd verkocht als “we moeten met zijn allen de planeet
redden”.
Wanneer je het spel eenmaal doorziet, wordt het steeds gemakkelijker om de grote lijnen te blijven volgen.
Dan besef je ook hoe kinderlijk eenvoudig het is om een slapende bevolking te programmeren en een
bepaalde kant op te sturen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10216:programmeren-bevolking-inalle-hevigheid-losgebarsten&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Een logische verklaring voor de vreemde geluiden (video)
Er lijkt een nieuwe rage te zijn ontstaan in ons land omdat steeds
meer mensen vreemde geluiden horen en er geen enkele verklaring
komt.
Terwijl er een logische verklaring is voor die geluiden en ook een
aantal andere vreemde zaken zoals die onder andere voorkomen op
Mars.
Het is verbazingwekkend te zien hoe men zich in allerlei bochten
wringt om toch maar met een wetenschappelijke verklaring voor de
vreemde geluiden te komen die nu al jarenlang overal ter wereld worden gehoord.
Het beste wat er dan klaarblijkelijk bedacht kan worden is het volgende:
Ook Läslo Evers van het KNMI kan geen natuurlijke bron bedenken voor het geluid dat overal in de wereld
wordt gehoord. Aardbevingen, vulkanen, meteorieten: allemaal maken ze geluid, maar dat zit net op, en
veelal onder de gehoorgrens. "Bij een zware beving klinkt de aarde als een klok, maar met een veel lagere
frequentie dan die van het trompetgeschal."
Evers houdt het erop dat het geluid een industriële oorsprong heeft. "Zo klinkt het mij in de oren. Tenminste,
wat ik op internet heb gehoord. Het kan natuurlijk ook dat iemand hier veel plezier aan beleeft."
Mensen horen die geluiden ook buiten Youtube filmpjes en in verschillende delen van ons land. Onze inbox
stroomt vol met meldingen (dank!). Daarmee komt dan al een einde aan de theorie van het KNMI.
Toch is er waarschijnlijk wel een wetenschappelijke verklaring voor de vreemde geluiden en ook waarom die
nu op dit moment plaatsvinden.
De reden dat die geluiden de laatste jaren overal worden waargenomen, heeft te maken met de opwarming
van ons zonnestelsel. Dat is heel wat anders dan de opwarming van onze aarde die dan door de mensheid
zou worden veroorzaakt.
Voordat de luiken naar beneden gingen en bijna de complete mainstream-media werd gedomineerd door de
grootste oplichting aller tijden, namelijk klimaatopwarming veroorzaakt door de mens, schreven
wetenschappers al over de opwarming van ons zonnestelsel.
Zoals bijvoorbeeld in een artikel op LiveScience uit 2007:
Earth is heating up lately, but so are Mars, Pluto and other worlds in our solar system, leading some
scientists to speculate that a change in the sun’s activity is the common thread linking all these baking
events.
Wanneer ons zonnestelsel opwarmt dan kan dit de vreemde geluiden veroorzaken zoals die nu worden
waargenomen.
Om dat aan te tonen gaan we naar het ECN energie onderzoekscentrum in Petten, waar men demonstreert
dat warmte kan worden omgezet in geluid. https://youtu.be/MNtgVzBvMUU
We weten nu dat zeg 20 jaar geleden dit soort geluiden niet voor kwamen, waardoor er iets moet zijn
veranderd waardoor dit nu wel gebeurt en we weten ook dat onze aardatmosfeer wordt opgewarmd door
invloeden van búiten onze planeet.
We weten nu ook uit de demonstratie dat opwarming van
bepaalde gassen vreemde geluiden kan veroorzaken.
Waarmee we dan een wetenschappelijke verklaring zouden
hebben voor de vreemde geluiden die een oorsprong hebben
van buiten de aarde, buitenaards dus.
De wetenschap ging er in 2007 nog van uit dat deze opwarming
van ons zonnestelsel veroorzaakt zou worden door een
toenemende activiteit van onze zon. Nu blijkt ook dat niet waar
te zijn want de laatste zonnecyclus heeft juist een hele lage
zonneactiviteit laten zien.
Daarmee heeft formeel niemand een verklaring voor de opwarming in ons zonnestelsel.
Al helemaal niemand kijkt naar het totaalbeeld van vreemde geluiden en
vreemde lichten. Want naast geluiden spelen er op dit moment ook
zaken rondom vreemde lichtstralen die de hemel inschieten, dikwijls
vanuit piramides zoals te zien op de volgende foto uit een eerder artikel:
De antwoorden op wat zowel de geluiden als de lichten veroorzaakt, zijn
te halen uit onze geschiedenis. Want alles wat er nu gebeurt, is eerder
gebeurd.
Door middel van tekeningen en oude manuscripten krijgen we een beeld
van wat er lange tijd geleden gebeurd is en wat zich nu lijkt te herhalen.
Navolgend een deel uit een eerder artikel van ons van enkele jaren
geleden.
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Als we dan uiteindelijk terechtkomen bij iets wat op geschreven documenten lijkt, dan zien we naast de
kleitabletten van de Sumeriërs iets wat de Kolbrin Bijbel wordt genoemd. Het is een verzameling van
oeroude teksten die vertaald zijn. De herkomst is het oude Egypte en daarna komen we ze weer tegen in de
Middeleeuwen. De manuscripten zouden gered zijn tijdens een brand in het klooster van Glastonbury Abbey
in 1184. Er gaat zelfs het gerucht dat de beroemde Nicola Tesla enkele van zijn wijsheden haalde uit de
Kolbrin Bijbel. Deze bestaat uit in totaal elf boeken, waarvan men zegt dat de eerste zes geschreven zijn
door Egyptenaren ten tijde van de Exodus. Het boek is nooit toegankelijk geweest voor het grote publiek,
maar werd altijd geheimgehouden bestemd voor een select groepje mensen. Tegenwoordig is er een
gedrukte versie beschikbaar via het Culdian Trust.
Uit de vele petrogliefen die wereldwijd zijn aangetroffen blijkt dat men bang was voor iets en dientengevolge
vluchtte naar hogergelegen gebieden. Dit vinden we ook terug in de Kolbrin Bijbel.
Zo staat er in het boek Manuscripts (3:6) het volgende:
“De mensen zullen in paniek overal naartoe vluchten. Ze zullen de trompetten horen en de strijdkreet van de
Verwoester en zullen hun toevlucht zoeken in de grotten op aarde. Ze zullen verlamd zijn van schrik en de
moed zal uit hen stromen zoals het water uit een gebroken kruik. Ze zullen worden opgegeten door de
wrekende vlam en de adem van de Verwoester”
Op de volgende foto zie je een rotstekening van mensen en dieren die wegvluchten naar de bergen. Op
deze tekening vind je ook iets waar wij nu veel last van hebben: dode vissen.
We noemden net de kleitabletten van de Sumeriërs en ook zij vormen onderdeel
van de oudste bronnen van geschreven informatie op deze aarde. Iemand die in
staat was om die kleitabletten te vertalen en dat ook voor een groot deel heeft
gedaan, is Zecharia Sitchin.
De mainstream wetenschap probeert dikwijls deze man zwart te maken door
hem een ufoloog te noemen, maar feit is dat hij een boek heeft uitgegeven
waarin geen woord door hemzelf is geschreven, maar wat een directe vertaling
is van de Sumerische kleitabletten.
Dat boek heet The Lost Book of Enki.
Wanneer je dat leest dan kom je fascinerende dingen tegen uit de oudheid.
Volgens de tiende kleitablet bouwden de Anunnaki de piramiden van Egypte als
bakens voor hun nieuwe ruimtestation op aarde nadat de oude waren weggevaagd
door de zondvloed. Die zondvloed, die bijvoorbeeld ook word genoemd in de bijbel,
werd gedeeltelijk veroorzaakt door de passage van het Nibiru zonnestelsel, maar
was niet de enige factor.
De piramides waren voor de ruimteschepen van de Anunnaki wat voor onze navigatie
de GPS systemen zijn.
De nu steeds vaker waarneembare lichtstralen zijn dan ook niets anders dan de
activatie van de oeroude navigatiebakens van de Anunnaki. Deze worden geactiveerd
door de nadering van het Nibiru zonnestelsel.
De lichtstralen schieten dan ook omhoog richting zon omdat dat is waar het mini
zonnestelsel zich nu bevindt.
Niet alleen op aarde werden dit soort navigatiestations gebouwd door de Anunnaki, dit
gebeurde eveneens op de planeet Mars.
Daarmee zou een ander mysterie, waar wij verschillende keren over hebben geschreven, ook verklaard
kunnen worden en dat zijn de vreemde lichten op Mars.
Je ziet een Mars landschap met in de verte een niet geïdentificeerde
lichtbron. Het vreemde is dat deze lichtstraal van de grond af naar
boven schijnt.
Dit zou natuurlijk een aanwijzing kunnen zijn dat er zich op dit moment
intelligent leven op Mars bevindt, een beschaving die mogelijk onder
de grond bivakkeert en licht gebruikt net zoals wij dat doen.
Het is geen zonnestraal of iets dergelijks en als het een kunstmatig
licht is dan wordt het door iets of iemand veroorzaakt en dat is niet
NASA.
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Wanneer de oude navigatiebakens op aarde worden geactiveerd op aarde door
de komst van Nibiru dan zal dit uiteraard ook gebeuren met de bakens op Mars.
Net zoals de opwarming behalve hier op aarde ook plaatsvindt op de andere
planeten in ons zonnestelsel.
Helaas mag men in de mainstream-pers bovenstaande zaken niet denken en
nog minder verwoorden. Behalve dan misschien het wegzetten als een theorie
van geflipte aluhoedjes.
Dus wordt zoals gewoonlijk de waarheid voor de mensheid verborgen gehouden,
net zolang tot er geen ontkennen meer aan is en de elite zich heeft verschanst in
hun goed bevoorrade schuilplaatsen. Er zijn talloze bewijzen, zoals ook
beschreven in dit artikel, dat in de oudheid men ook wist wat Nibiru zou veroorzaken en ging men daarom
ondergronds.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10225:een-logische-verklaring-voorde-vreemde-geluiden&catid=53:blijvend-actueel&Itemid=71

Afleiding door mobiele apparaten steeds vaker dodelijk
Enkele dagen na kerst wil een jongeman in de buurt van het
Amerikaanse San Diego een foto maken met zijn mobiel van een
zonsondergang.
Hij loopt al kijkend naar het scherm van zijn apparaat ongemerkt
naar de rand van een afgrond, valt en overleeft dit niet.
We kunnen ons geen leven meer voorstellen zonder mobiele
apparaten. We vinden het heel gewoon dat we vanaf iedere uithoek
van deze aarde gewoon met iedereen kunnen communiceren alsof
ze naast ons staan.
Veel mensen zijn zo ongeveer 24 uur online, iedere beweging die ze maken wordt bij voorkeur vastgelegd
op de sociale media en iedereen volgt elkaar.
Dit alles heeft natuurlijk gevolgen voor het leven wat wij ooit "het normale leven" noemden. Waarin je echt
oog in oog staat met mensen en het leven waar je je niet alleen virtueel, maar ook fysiek van A naar B
begeeft.
Daar zit nu tegenwoordig juist vaak het grote probleem. Je leest meer en meer verhalen waarbij mensen zo
afgeleid zijn door hun mobiele apparaten dat ze zonder het te merken het verkeer inlopen, in vijvers lopen of
van perrons afstappen vlak voor aanstormende treinen.
Het meest bizarre voorbeeld hiervan is misschien wel de 33-jarige Joshua Burwell die net na kerst van een
rotsviel in het Amerikaanse San Diego. Hij viel van de rots meer dan 10 meter naar beneden en was op slag
dood. Dit ongeluk gebeurde omdat hij al lopend naar het scherm van zijn mobiele telefoon keek omdat hij
een foto wilde maken van de zonsondergang.
Mobiele apparaten vormen nu het hart en de ziel van een generatie die volkomen verslaafd is aan deze
afleidingen. De mobiele apparaten beheersen deze mensen tot het punt waarop ze volkomen onbewust van
wat er om hen heen gebeurt, pardoes ergens in of tegenaan lopen met alle gevolgen van dien.
Het lijkt alsof mensen onder een soort duistere vorm van hypnose staan, een digitale trance waarbij de
werkelijkheid volkomen naar de achtergrond verdwijnt. Het lijkt alsof deze mensen hun ziel hebben verkocht
aan een non-stop digitaal bestaan zonder enige betekenis.
Het is alsof ze een operatie hebben ondergaan waarbij hun hart is vervangen door een computer chip.
Waarbij de glazige blik in hun ogen een reflectie is van de beelden uit de digitale wereld.
Deze mensen zitten opgesloten in een soort gevangenis waarbij ze zodanig ver van de werkelijkheid zijn
verwijderd dat ze medemensen die pal naast hen zitten of lopen niet opmerken.
Het probleem wordt voorlopig alleen maar groter omdat er
voor van alles en nog wat steeds meer apps ter beschikking
komen en met dat alles neemt het aantal ongelukken ook
nogal spectaculair toen.
De verslaving aan de mobiele apparaten is niet alleen een
maatschappelijk probleem, het begint steeds meer de
oorzaak te worden van ongelukken.
Ze heeft de Amerikaanse National Safety Council nu het
“volkomen afgeleid op straat lopen” als een belangrijke
oorzaak gedefinieerd voor ongelukken, waarvan sommige
met dodelijke afloop.
In de periode tussen 2005 en 2010 zijn dat soort ongelukken daar verdubbeld. Bij tien procent van alle
ongelukken waar voetgangers bij waren betrokken, bleek afleiding door een mobiel apparaat de oorzaak.
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Van alle bezoeken aan EHBO afdelingen van ziekenhuizen veroorzaakt door afleiding met mobiele
apparaten heeft 80 procent betrekking op mensen die zijn gevallen als gevolg van de afleiding.
De leeftijdsgroep waarbij dit het meest voor komt is in de leeftijd tussen 21 en 25.
Deze jongvolwassenen zijn zo afgeleid van de werkelijkheid en gaan zo op in de hypnose door de mobiele
apparaten dat het naar links en rechts kijken voordat ze een straat oversteken niet in hun hoofd op komt.
De meeste dodelijke ongevallen vinden plaats doordat mensen met hun hoofd gebogen tot op het scherm
van hun mobiele apparaat linea recta het verkeer inlopen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10224:afleiding-door-mobieleapparaten-steeds-vaker-dodelijk&catid=37:wereld&Itemid=50

Brekend! Rusland versplintert rapport Joustra #MH17
Door Joost Niemöller
Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheidsraad, liet bij de presentatie van het
slotrapport over MH17 vorig jaar weten dat ‘de Russen’ ook akkoord waren met de vaststelling dat MH17
geraakt zou zijn door een Buk raket. Joustra zoog dit uit zijn duim. Nergens heeft een officiële afgezant van
de Russische overheid dit ooit gezegd. Ook wie het rapport goed leest, vindt nergens een statement van de
Russische overheid hierover, of zelfs maar een aanwijzing dat de officiële Russische afgezant uitgenodigd
was bij het onderzoek. Het rapport publiceert in een van de bijlagen alleen maar een uitnodigingsbrief voor
Russische onderzoekers. Deze blijken, volgens de impressionistische weergave in het rapport, (er worden
geen namen in genoemd, er worden geen letterlijke quotes gegeven) soms bij een vergadering aanwezig te
zijn. Dat is dus iets heel anders.
Het officiële Russische hoofd van de Russische afvaardiging over de luchtvaart, Oleg Storchevoy (hoe
officieel wil je het krijgen), schreef vandaag een brief aan Joustra.
Deze brief is te zien via deze link in het Russisch. Klik de link helemaal onderaan de brief aan, waar dit staat:
Письмо О.Г. Сторчевого – english
En de Engelse versie verschijnt als Word document.
De brief bevat vele concrete punten. Er blijft niets heel van de conclusie van de Onderzoeksraad dat het een
Buk raket was. Ik pik er enkele uit.
De conclusie van de Raad dat MH17 was neergeschoten met een Buk raket is gebaseerd op de
karakteristieken van gevonden fragmenten en schadepatroon op de wrakstukken.
Thus, the conclusion that the aircraft was hit by a 9N314M warhead was based on the characteristics of the
fragments and the damage on the aircraft wreckage.
In de Russische brief wordt weergegeven wat de karakteristieken van die brokstukken zouden zijn. Het gaat
in werkelijkheid volgens dit rapport om twee hele kleine stukjes. Bovendien spreekt het rapport zichzelf
tegen. In een andere vermelding is er slechts sprake van één stukje:
Section 2.16 (Fig. 37, Table 11) of the Factual Information part of the final report indicates that a total of two
bow-tie shaped fragments consistent with the 9N314M warhead were found:
 Fragment 1: 14 × 14 × 4.5 millimeters, 6.1 grams, found in the cockpit;
 Fragment 2: 12 × 12 × 5 millimeters, 5.7 grams, found in the captain’s body.
Yet Section 2.12 of Annex X mentions only one fragment (14 × 14 × 4.5 mm) found in the cockpit (Fragment
1).
Maar het rapport geeft het gewicht van een van die stukjes verkeerd weer. Het is in werkelijkheid lichter:
The data provided in the final report is inaccurate, because the actual mass of Fragment 1 is 5.5 grams, not
6.1 grams, as evidenced by the photos made by members of the international investigation team during the
weighing of this fragment in February 2015 at the Gilze-Rijen air base.
In het rapport wordt niet weergegeven waar het fragment precies werd gevonden:
In addition, the final report does not specify where exactly the fragment was found in the cockpit.
Het zou gevonden zijn in een van de lichamen van de piloten, maar er is geen rapport dat dit lichaam
onderzocht zou zijn:
The captain’s body from which Fragment 2 was extracted did not undergo special examination (instead, the
body of the Team B captain, who was not present in the cockpit at the time of the accident, was examined).
Het gewicht van het gevonden fragment is belangrijk in relatie tot de vorm ervan: de beroemde
vlinderdasvormen. Het eerste fragment is veel te licht. De vlinderdasvormige stukjes in een Buk zijn veel
zwaarder. Dit wordt niet verklaard door eventuele beschadigingen, want door die beschadigingen zoud het
eerste fragment juist de vlinderdasvorm verliezen!
The final report does not take into account the mass of the bow-tie shaped fragments. Compared with
standard bow-tie shaped fragments used in the 9N314M warhead, which weigh 8.1 grams and are 8.2
millimeters thick:
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Fragment 1 in reality lost 32 percent of its mass (or, based on the mass indicated in the report, 24.7
percent);
 Fragment 2 lost 29.6 percent of its mass;
 Relative transverse deformation (thickness reduction) of the fragments was over 60 percent.
The significant loss of mass in Fragment 1 cannot be explained by damage because the fragment does not
appear greatly damaged (otherwise, it would lose its bow-tie shape).
Het tweede deel is wel beschadigd. En zelfs zozeer, dat de gevonden vlinderdasvorm eerder iets zegt over
de vervorming door de beschadiging dan over de oorsprong:
Fragment 2 shows clear signs of damage, specifically in the transversal section (in relation to the front side).
The diminished mass of this fragment can be explained by damage. However, the thickness of the fragment
indicates significant deformation (over 60 percent), which is not consistent with its shape.
Russian experts have examined the effects of obstacle penetration on the shape and mass of bow-tie
fragments of the 9N314M warhead by staging full-scale experiments and simulating transversal deformation
of fragments.
De Russen voerden experimenten uit met een Buk raket en met een vliegtuig. Dat deed de Onderzoeksraad
niet. Uit deze Russische experimenten blijkt dat in de meeste gevallen de vlinderdasstukjes hun
oorspronkelijke vorm en gewicht juist behielden!
The results of these experiments and simulations are consistent with the results of validation tests of the
9N314M warhead, in which 96 percent of bow-tie fragments preserved their shape and lost only 6-7 percent
of their mass after penetrating two 5-mm sheets of steel.
De conclusies van het rapport en die van het experiment komen dus niet overeen:
Thus, the mass and dimensions of the two fragments (Section 2.16, Fig. 37, Table 11 of the Factual
Information part of the final report), based on which the report concludes that the aircraft was hit by a
9N314M warhead, are not consistent with the results of the fullscale experiments and simulations.
De Onderzoeksraad deed geen chemisch onderzoek naar de gevonden deeltjes in vergelijking met deeltjes
in een Buk raket. De Russen deden dit wel en concludeerden dat de gevonden deeltjes qua chemische
samenstelling niet overeen komen.
Russian experts examined the chemical composition of the material used to manufacture pre-formed
fragments of the 9N314M warhead and concluded that the chemical composition of the retrieved fragments
as published in the final report does not agree with the conclusion that they belonged to a 9N314M warhead.
En dan de inslaggaten. Geen vlinderdasvormige stukjes in de wrakstukken. Geen één! Dit wordt in het
rapport van de Onderzoeksraad niet geanalyseerd.
The final report and its appendices fail to provide any information on the shape of penetration holes, whether
penetration holes are present in the skin of the right-hand side, or conclusions that can be drawn regarding
the characteristics of the warhead based on the fragmentation spray pattern on the aircraft wreckage.
De inslaggaten komen dus niet overeen met die van een Buk:
The new important fact is that, even assuming the aircraft was brought down by a Buk surface-to-air missile,
penetration holes on the aircraft wreckage are not consistent with those normally created by the detonation
of a 9N314M warhead.
Bij het experiment dat de Russen uitvoerden met een Buk, werden juist wel zeer vele vlinderdasachtige
inslaggaten gevonden:
Russian experts have performed a full-scale experiment with a 9N314M warhead emulating the engagement
conditions presented in the final report. The experiment left a large number of bow-tie shaped holes in the
skin of the test aircraft. The wreckage of Boeing 777-200 9M-MRD does not show any bow-tie shaped holes.
Als aanvullend bewijs wordt in het rapport ook melding gemaakt van delen die op de grond waren
aangetroffen. Deze delen zouden wijzen op een Buk raket.
Thus, the conclusion that the aircraft was hit by a 9M38-series missile launched by a Buk surface-to-air
missile system was made based on the appearance of missile fragments found on the ground and in the
aircraft wreckage, paint samples and traces of explosive.
Maar uit experimenten van de Russen bleek dat deze delen in werkelijkheid door de explosie
gefragmenteerd zouden raken. Versplinterd. Daarvan is bij deze delen geen sprake. (De suggestie, die de
Russen overigens niet uitspreken, is dat de delen neergelegd zouden zijn. Kan heel goed. Er was geen
enkele controle over het oorlogsgebied, maanden lang.)
In the full-scale experiment, after the warhead detonated, Sections 3 and 4 of the missile disintegrated into
large shapeless fragments, with the serial number of the missile still visible on the fragments. Yet the
fragment of Section 3 encasing, supposedly found in the Boeing 777 wreckage area, was only slightly
damaged and was not deformed by the explosion. This indicates that, most likely, it was not part of the
missile that brought down the aircraft.
Dit alles is uiteraard groot nieuws in de Russische pers.
http://joostniemoller.nl/2016/01/brekend-rusland-versplintert-rapport-joustra-mh17/
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Prikbord nr. 487 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn met aanvulling van heer Ossewaarde)
Integratiestad
Een Amsterdamse wethouder (VVD) wil meedoen aan het nieuwe geldsmijten – na het metrodebakel en de
uitkeringen – en nu duizenden woningen gaan bouwen, ook voor statushouders. Nu is allang het bewijs
geleverd dat huisvesting in grote steden juist niet bijdraagt aan de integratie van immigranten, maar aan
gettovorming en uitkeringen.
Doch dwaze voorstellen – zoals een hoge snelheidslijn naar Düsseldorf, het sluiten van kern- en
kolencentrales, een basisuitkering voor iedereen (illegalen, EU-buitenlanders en zwartwerkers inbegrepen?),
nieuwe winkelcentra (outlets) bij steden waar de middenstand al moet sluiten, nog meer peperdure
ecoviaducten – zijn aan de orde van de dag. Als je de taken waarvoor je bent aangesteld niet aankunt,
inbegrepen weerstand bieden aan allerlei lobby’s van de bouwmaffia, dan kom je toch met een ‘eigen’
project; naamsbekendheid verzekerd…
Marokko
In tegenstelling tot de regering, laat de Kamer zich niet langer chanteren door Marokko. En dat is maar goed
ook, want het niet willen terugnemen van illegalen en uitgeproceerden, tenzij … zou inmiddels tientallen
landen op een idee kunnen brengen.
Misschien meteen alle verdragen met Marokko opzeggen; ook over dubbele paspoorten, ‘steun’ bij
onderzoek naar uitkeringsfraude, ontwikkelingshulp etc. alsmede regeringscontacten met ‘Nederlandse’
politici en steun aan moskeeën verbieden zodat we baas in eigen huis blijven.
Minachting
De minachting waarmee de Duitse minister van Justitie Maas afstand nam van de mening van enkele
voormalige toprechters, stond in schrille tegenstelling tot de onderdanigheid waarmee de ‘wetten’ uit Brussel
worden gerespecteerd. De grondwetdeskundigen uitten namelijk hun bedenkingen tegen de argumenten
waarmee Duitsland de grenzen had geopend en openhoudt voor economische gelukszoekers, met en
zonder (vals) paspoort, met en zonder strafblad, met en zonder jihad-achtergrond etc.
De gewapende moslim die in Parijs werd neergeschoten, bleek een asielzoeker met meerdere identiteiten te
zijn, en ook dergelijke fenomenen leiden bepaald niet tot de verplichting iedereen in Europa toe te laten, die
zich vluchteling noemt. Ernstiger is dat de politieke top kennelijk geen behoefte heeft aan deskundig advies
of een onderzoek door het constitutionele hof. Een Duitse politicus die nog niet helemaal gehersenspoeld
was, zei ongeveer het volgende: de plicht om vluchtelingen op te nemen en het recht daarbij normen te
hanteren, leidt nog niet tot het recht om een land te destabilieren. Een waarschuwing die niet is besteed aan
de kakelende linkse partijen in Berlijn en deGutmenschen die geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor
de gevolgen van hun ‘humanitaire’ houding.
Referendum
De kosten voor het referendum over Oekraïne zijn beslist geen weggegooid geld. Het wordt in ieder geval in
eigen land besteed en kan ons honderden miljoenen of meer besparen. Niet alleen vanwege het zwarte gat
in Brussel, maar ook omdat we hier al genoeg Oost-Europese bendes en (uitgebuite) gastarbeiders resp.
gelukszoekers hebben. En op nog meer corrupte landen zit ook de EU niet te wachten.
Aanvulling (open brief aan De Telegraaf)
Mijnheer (Koops),
In uw artikel in De Telegraaf van heden schrijft u letterlijk, dat Pegida helaas ook ongure elementen uit
neofascistische hoek bevat, welke zich bedienen van onsmakelijke woorden en daden, en u verwijst naar
een Pegida-bijeenkomst op de Neude in Utrecht waar gezegd zou zijn, dat immigranten uit moslimlanden
door ”inteelt” een geestelijke achterstand zouden hebben. Dit zijn volgens u verwerpelijke uitingen die het
Openbaar Ministerie terecht onderzoekt, omdat hiermee het verbod op discriminatie en racisme mogelijk
wordt overtreden.
Daar iedereen in ons land – bij een afwijkende mening van die der heersende partijen – direct beschuldigd
wordt van discriminatie en racisme, zou ik u willen aanraden om uzelf eerst wat beter op de hoogte te stellen
en eens kennis te nemen van de artikelen van de heer Leon de Winter die een beter artikel schrijft onder de
titel “De valse realiteit van de PC-elites”. De bewering van de PC-elites hier en in Brussel, dat het
bedrijfsleven zit te wachten op deze immigranten om de multiculturele samenleving nog meer te ”verrijken”
dan tot dusver, is bezijden de waarheid. Het is een grote schande hoe het Nederlandse publiek is voorgelicht
over de immigratie en de kosten daarvan. De Islam vermoordt al ca 14 eeuwen andersgelovigen en
afvalligen. De Partij van de Arbeid en het CDA alsmede de VVD en aanverwante partijen hadden dit behoren
te weten en geen niet-bekeerde moslim immigranten mogen toestaan.
De kosten van deze veelal werkloze en veeleisende immigranten zijn enorm en zullen tot gevolg hebben dat
het levenspeil van de autochtone bevolking drastisch zal verminderen, omdat de immigranten barstensvol
religieus-culturele begrenzingen zitten, welke hen verhinderen zich hier aan te passen.
Het is al te gemakkelijk om het verzet in Duitsland af te doen door te beweren dat dit alleen afkomstig zou
zijn van Neo-Nazi’s, want door geloof ik niets van.
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Hoogopgeleide vluchtelingen
Steeds vaker verbaas ik mij over het feit dat men in de media
spreekt over “hoogopgeleide vluchtelingen”. Volgens Albert de
Voogd, hoofd van de Stichting voor Vluchteling-Studenten, heeft
maar liefst 70% van de vluchtelingen een hogere opleiding genoten.
Hierdoor zouden deze vluchtelingen een waardevolle bijdrage
kunnen leveren aan onze economie. Niet alleen vraag ik mij ten
zeerste af waar deze cijfers op zijn gebaseerd, maar ook waarom
deze vluchtelingen de voorkeur krijgen over Nederlandse
hoogopgeleiden.
In Amsterdam ziet men de komst van de vluchtelingen in ieder geval wel zitten. Kajsa Ollongren, de
locoburgemeester van D66, presenteerde kortgeleden een plan om hoogopgeleide vluchtelingen naar
Amsterdam te lokken en hen te helpen met het opstarten van een eigen bedrijf. Ollongren’s plan is
afgekeken van Israël. in de jaren ’80 en ’90 emigreerde ruim een miljoen Joden vanuit Rusland naar Israël,
waarna de Joodse staat de migranten begeleidde bij het vinden van een baan. Volgens Ollongren profiteert
het land daar tot op de dag van vandaag van.
Zoals ik al in een eerder artikel aangaf, is ook werkgeversorganisatie VNO-NCW blij met de komst van de
migranten. Volgens voorzitter Hans de Boer zijn er in Nederland momenteel 130.000 openstaande
vacatures. Ondanks het feit dat Nederland kampt met meer dan een half miljoen werklozen, kunnen deze
vacatures niet opgevuld worden. De Boer wil daarom een beroep doen op de vluchtelingen. Om welke
vacatures het gaat vermeldt de Boer niet en ook niet waarom Nederlandse werklozen in zijn ogen ongeschikt
zijn.
COA-topman Gerard Bakker ziet de snel groeiende toestroom van migranten als een “verrijking voor de
samenleving.” Ook Bakker beweert dat het gros van de migranten hoogopgeleid is en dat zij onze economie
een boost zouden kunnen geven.
Waarom lijkt er niemand vraagtekens te zetten bij de beweringen van deze drie invloedrijke individuen?
Neem ook het gebruik van het woord ‘vluchteling’ in acht, wat bijna synoniem lijkt te staan aan hoogopgeleid.
Het is alsof alle derdewereldlanden plotseling beschikken over een goed functionerend onderwijssysteem.
Ondertussen hebben Nederlandse afgestudeerden moeite met het vinden van een baan. Alleen al 80% van
het laaggeschoolde werk in de horeca wordt gedaan door hoogopgeleiden die geen baan kunnen vinden.
Ook in andere sectoren verdrukken hoogopgeleiden de laagopgeleiden, waardoor de laatstgenoemde groep
werkloos raakt. In Amsterdam, de stad van mevrouw Ollengren, gaat 41% van de WW-uitkeringen naar
hoogopgeleide werklozen. Veel hoogopgeleide banen verdwijnen momenteel naar Azië en ook steeds meer
afgestudeerde Nederlanders vertrekken naar het buitenland voor werk.
Kortom, de economie biedt niet eens voldoende
toekomstperspectief aan Nederlandse hoogopgeleiden. Dat is
echter niet het enige dat niet klopt aan het verhaal. Zijn de
vluchtelingen namelijk wel zo hoogopgeleid?
Twee groeiende migrantengroepen in Nederland zijn Somaliërs en
Eritreeërs. Deze groepen zijn zonder twijfel het slechtst
geïntegreerd. Veel Eritreeërs zijn laagopgeleid en werkloos.
Somaliërs spannen de kroon: het grootste gedeelte van hen heeft
geen of alleen basisonderwijs genoten. Slechts 5% is hoogopgeleid
en ruim 80% is werkloos. De enige Somalische ‘bedrijfstak’ die in Nederland floreert is de handel in de
verdovende drug qat.
Afghanen, Irakezen en Iraniërs doen het statistisch gezien weliswaar beter, maar ook deze groepen worden
gekenmerkt door werkloosheid.
Syriërs worden vaak specifiek genoemd wanneer het een hoogopgeleide migrantengroep betreft, maar zelfs
dan zijn de cijfers niet bijster indrukwekkend. Hieronder vindt u een overzicht dat zich toespitst op de
kenmerken van het Syrische onderwijssysteem en haar (voormalige) studenten:
– Volgens de Education Index van de Verenigde Naties is de kwaliteit van het onderwijs in Syrië veel lager
dan dat in Nederland.
– Het gemiddelde Syrische IQ is 83. Het Nederlandse gemiddelde ligt rond de 100. Een wereld van verschil.
– Volgens TIMMS International Benchmarks presteert 44% van het totale aantal studenten ondermaats.
– Het Syrische onderwijsstelsel wordt geplaagd door een hoog aantal zittenblijvers evenals vroegtijdige
schoolverlaters.
– Slechts één op de drie Syriërs heeft de middelbare school afgemaakt.
– Louter 6% studeert door na de middelbare school.
– Één op de vijf Syriërs is analfabeet.
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Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met andere aspecten. Kortgeleden toonde journalist
Harald Doornbos aan hoe gemakkelijk men aan een vervalst Syrisch paspoort kan komen. Als valse
paspoorten voorhanden zijn, zijn valse diploma’s dat ook.
Ook is er al een aanmerkelijk deel van de hoogopgeleide Syriërs elders werkzaam. Denk hierbij aan de
Golfstaten, die uit de hele wereld talentvolle mensen aantrekken. Zo zijn er al meer dan een half miljoen
Syriërs werkzaam in landen zoals Saudi-Arabië en Koeweit. Het ligt daarom voor de hand dat hoogopgeleide
Syriërs de Golfregio verkiezen boven het westen. Aldaar hebben ze geen last van taalbarrières, is er sprake
van een vergelijkbare cultuur en religie en wordt er in sommige gevallen ook meer geld verdiend. Als een
groot deel van de hoogopgeleide Syriërs al in het buitenland werkzaam is, is de bewering dat de
meerderheid van de Syrische vluchtelingen een hoge opleiding heeft genoten onrealistisch.
Dat de werkelijk hoogopgeleide mensen vluchten is op zichzelf al een groot probleem. Dit proces wordt ook
wel omschreven als braindrain, wat er op neerkomt dat een substantieel gedeelte van hoogopgeleide en
talentvolle bevolking een land verlaat. Wanneer de situatie in hun thuislanden verbetert zal er een grote
vraag zijn naar opgeleide mensen. Aangezien deze groep voor een aanzienlijk deel is geëmigreerd, zal dit
de heropbouw van het land niet ten goede komen. Dit zal vervolgens ook de emigratie van laagopgeleiden in
de hand werken. Kortom, hoogopgeleide vluchtelingen zijn veel harder nodig in hun thuisland dan hier.
De bewering dat de meerderheid van de vluchtelingen hoogopgeleid is
blijkt nergens op gebaseerd. Daarnaast hebben Nederlandse
hoogopgeleiden al moeite met het vinden van een baan. Politici,
werkgeversorganisaties en vluchtelingeninstanties maken zich dus niet
alleen schuldig aan het verspreiden van valse informatie, maar steken ook
nog eens een dolk in de rug van de Nederlandse beroepsbevolking.
http://curiales.nl/2015/09/30/hoogopgeleide-vluchtelingen/

Wordt teleportatie binnenkort realiteit? Wetenschappers willen organisme gaan teleporteren
Robin de Boer 14 januari 2016
Mensen teleporteren zoals in de serie Star
Trek is misschien niet eens zo vergezocht.
Onderzoekers willen een levend wezen op
twee plaatsen tegelijk laten zijn, in een
toestand die superpositie wordt genoemd,
zoals de kat in het gedachtenexperiment van
Schrödinger.
“Het is gaaf om een organisme op twee
verschillende plaatsen tegelijk te laten zijn,” zei Tongcang Li van de Purdue University in Indiana. “In veel
sprookjes kan een fee op twee plaatsen tegelijk zijn, of in een oogwenk naar een andere plaats gaan. Dit
wordt iets soortgelijks, hoewel het in dit geval om een microbe zal gaan in plaats van een fee.”
Volgens de kwantummechanica kunnen voorwerpen in twee verschillende toestanden tegelijk verkeren. In
het gedachtenexperiment van de Oostenrijkse Nobelprijswinnaar Erwin Schrödinger wordt een kat in een
ruimte opgesloten met een apparaat dat bestaat uit een buisje met een radioactief element. Als een
radioactief atoom vervalt komt er radioactiviteit vrij die gemeten wordt door een geigerteller.
Binnen drie jaar
Vervolgens slaat een hamertje een flesje met blauwzuurgas stuk. De kat zal dan sterven. Als er geen
radioactief vervalt optreedt zal de kat in leven blijven. Als het atoom in twee toestanden tegelijk verkeert (wel
en niet vervalt) is de kat tegelijkertijd levend en dood, totdat men gaat kijken wat er is gebeurd.
Wetenschappers zijn er nog niet in geslaagd een organisme in een toestand van superpositie te laten
verkeren. Li wil nu voor het eerst een microbe op twee verschillende plaatsen tegelijk laten bestaan.
Hij wil voortborduren op het onderzoek van de Universiteit van Colorado, waaruit blijkt dat een klein
aluminium membraan in een staat van superpositie kan verkeren. Li denkt binnen drie jaar een microbe in
een toestand van superpositie te kunnen brengen.
Teleporteren
“We hebben een methode ontwikkeld om een micro-organisme op twee plaatsen tegelijk te laten bestaan en
de kwantumstaat van dit organisme te teleporteren,” zei hij. “Ik hoop dat ons onconventionele werk meer
mensen zal inspireren om serieus na te denken over de kwantumteleportatie van een micro-organisme,”
voegde zijn collega Zhangqi Yin van de Tsinghua-universiteit in Peking toe.
[MailOnline]
http://www.ninefornews.nl/wordt-teleportatie-binnenkort-realiteit-wetenschappers-willen-organisme-gaanteleporteren/
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Ecoloog: “Verband tussen mysterieuze geluiden en stranding potvissen”
Robin de Boer 14 januari 2016
Ecoloog Ruben Smit ziet een verband tussen de vreemde geluiden in
het westen van Nederland en de stranding van vijf potvissen voor de
kust van Texel. Op Twitter speculeert hij over een verband tussen de
twee opmerkelijke gebeurtenissen. In onderstaand filmpje spreekt hij
met Martijn Mastenbroek van Telstar Online over zijn theorie.
Bouwe Kuipers uit Den Burg zegt in de Texelse Courant dat potvissen
ook kunnen stranden als ze kerngezond zijn en daar niets tegen kunnen
doen.
Wildste verhalen
Op internet duiken steeds meer meldingen op van de vreemde geluiden. De mysterieuze klanken houden
ook deinwoners van Grootebroek wakker. Dano van
Gelder filmde het geluid vanuit zijn raam en zette
een filmpje ervan op Facebook.
Ook in andere delen van het land is het geluid
gehoord. Er doen inmiddels de wildste verhalen de
ronde over de herkomst ervan. Zo zou het
afkomstig zijn van UFO’s of zelfs het einde der
tijden aankondigen.
Onopgelost
Het mysterieuze geluid dat Nederland al dagen in de greep heeft, blijft vooralsnog onopgelost.
Geluidsanalyses van een gespecialiseerd bureau bieden geen soelaas.
Geofysicus Lennart de Groot van de Universiteit Utrecht denkt dat het gewoon een natuurkundig verschijnsel
betreft. “’s Nachts koelt het aardoppervlak af en dan verandert de temperatuurverdeling,” zei hij. “Daarbij
wordt geluid teruggebogen naar het aardoppervlak en verplaatst het zich zo over grotere afstanden dan
overdag.” De theorie dat het om een zonnestorm met akoestische zwaartekrachtengolven zou gaan, verwijst
hij naar de prullenmand. https://youtu.be/IV0NYnq500E
[Telstar Online]
http://www.ninefornews.nl/ecoloog-verband-tussen-mysterieuze-geluiden-en-stranding-potvissen/

Politiek imperium Amerikaanse familie Koch gebouwd met nazigeld, vader bouwde olieraffinaderij
voor Hitler
Robin de Boer 13 januari 2016
De vader van de Amerikaanse miljardairs
Charles en David Koch heeft de nazi’s
geholpen bij de bouw van een grote
olieraffinaderij. Dat blijkt uit een nieuw boek
over het imperium van de rijke en invloedrijke
familie. Schrijfster Jane Mayer beschrijft in
haar boek Dark Money hoe rijke donors zoals
de gebroeders Koch, Richard Mellon Scaife en Harry en Lynde Bradley door hun campagnebijdragen een
groot stempel drukken op de politiek, meldt de New York Times.
Hart van Hitlers oorlogsmachine
Fred Koch, wiens zoons de Republikeinse Partij in hun macht hebben, heeft in de aanloop naar de Tweede
Wereldoorlog een fortuin verdiend in Europa. De Amerikaanse nazi-sympathisant William Rhodes Davis
huurde Koch in om een grote olieraffinaderij te bouwen in het Derde Rijk. De raffinaderij vormde het hart van
Hitlers oorlogsmachine, aldus de krant. Adolf Hitler had zelf toestemming gegeven voor de bouw.
Vader Koch, medeoprichter van de patriottische John Birch Society, bouwde daarnaast in de jaren dertig 15
olieraffinaderijen in de Sovjet-Unie onder Josef Stalin.
Strijd tegen milieuregels
Een woordvoerder van Koch Industries, een bedrijf dat is opgericht door Fred Koch en momenteel in handen
is van zijn zoons, zei dat bedrijfsfunctionarissen niet hebben samengewerkt met de auteur en het boek niet
hebben gelezen. Mayer, werkzaam voor de New Yorker, zei dat de gebroeders Koch hun enorme
invloedrijke politieke netwerk hebben opgebouwd door andere bedrijven te laten betalen voor hun strijd
tegen milieuregels en andere wetten die hun winst drukken. Reserveer hier alvast een exemplaar van Dark
Money. [RawStory via New York Times]
http://www.ninefornews.nl/politiek-imperium-amerikaanse-familie-koch-gebouwd-met-nazigeld-vaderbouwde-olieraffinaderij-voor-hitler/
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Duitse minister Financiën: Eurosysteem stort snel in bij nieuwe grenscontroles
Alleen Duitsland, Nederland en Oostenrijk hebben hun grenzen nog volledig openstaan
Jean Claude Juncker, samen met Angela Merkel de
vleesgeworden megalomanie, gebruikt inmiddels dreigementen en
chantage om de open grenzen en daarmee de islamisering van
Europa in stand te houden.
Na Europees president Jean Claude Juncker en bondskanselier
Angela Merkel waarschuwt nu ook de Duitse minister van
Financiën dat het herinvoeren van grenscontroles door Berlijn
waarschijnlijk al binnen enkele weken of zelfs dagen zal leiden tot
het instorten van het complete eurosysteem. Met deze regelrechte
–maar onterechte- paniekzaaierij proberen Berlijn en Brussel er op bijna wanhopige wijze voor te zorgen dat
Europa ook dit jaar miljoenen moslimmigranten blijft toelaten. Dat gebeurt zoals u weet doelbewust om onze
samenlevingen te ondermijnen en te doen instorten, zodat de weg wordt vrijgemaakt voor de door niet één
gewone burger gewilde Europese Superstaat.
De migrantenaanval van de met de islam samenwerkende Europese gevestigde orde doet onze landen
inmiddels wankelen. Dat zorgt met name in Oost Europa al maanden voor veel weerstand. Ook in Noord
Europa begint men echter de grenzen af te sluiten, waardoor de enige landen die hun grenzen nog volledig
hebben openstaan –Duitsland, Nederland en Oostenrijk- dit jaar naar schatting zo’n 8 tot 10 miljoen moslims
zullen moeten opnemen.
Bovendien zijn van de 160.000 moslims die over de Unie moeten worden verdeeld er nog maar 272
verplaatst. De taal vanuit Brussel en Berlijn aan het adres van de EU-landen die hun soevereiniteit, identiteit,
cultuur en welvaart willen behouden en daarom hun grenzen deels of geheel hebben afgesloten voor
islamitische asielzoekers, wordt dan ook steeds dreigender.
Brussel en Italië woedend op elkaar
Juncker zei vandaag in reactie op de Italiaanse premier Matteo Renzi dat ‘ik de vuisten gebald heb, maar ze
in mijn zak laat.’ Renzi had kort daarvoor forse kritiek geuit op de begrotingsregels van Brussel, en gezegd
dat de Europese Commissie mede verantwoordelijk is voor moeizame economische herstel van zijn land,
waar de bevolking meer dan in iedere andere lidstaat extreem negatief is over de eurozone.
Tevens is Brussel erg boos op Renzi, omdat die de € 3 miljard die Turkije krijgt om de migrantenstroom in te
dammen –iets wat Ankara overigens niet of nauwelijks doet- in twijfel trekt. Het is echter vooral Italië dat
vanuit het zuiden overspoeld is met boot’vluchtelingen’ uit Noord Afrika, wat een ondraaglijke last blijkt voor
het nog altijd in een crisis verkerende land. (3)
Berlijn en Brussel willen islamisering Europa hoe dan ook doorzetten
Merkel en Juncker zijn wat de islamisering van Europa betreft als twee handen op één buik, en gebruiken nu
al hun macht en invloed om de ‘onwillige’ Europese lidstaten te dwingen hun grenzen alsnog te openen of
open te laten. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van het aanwakkeren van allerlei valse angsten, zoals
miljoenen- of zelfs miljardenschade aan de economie. Men lijkt er daarbij vanuit te gaan dat de mensen zijn
vergeten dat de Europese Gemeenschap ‘ondanks’ de nationale grenzen in het verleden uitstekend
functioneerde en voor ongekende voorspoed zorgde.
Schäuble waarschuwt nu met drastische bewoordingen dat het Schengen open-grenzen gebied op het
randje van instorten staat. ‘Als Duitsland gedwongen wordt om net als Zweden opnieuw grenscontroles in te
voeren, dan zou Griekenland heel snel de dupe zijn. En dat is dan geen kwestie van maanden.’
Hoge rechter: Merkel volgens grondwet verplicht grenzen te sluiten
Nu men ook in Wenen nerveus begint te worden –Oostenrijkse politici eisen inmiddels openlijk een einde
aan de Duitse ‘welkomscultuur’ (2)- en de voormalige Duitse grondwetrechter Udo Di Fabio vaststelde dat
Merkel volgens de grondwet verplicht is de grenzen te sluiten als de EU daar -zoals duidelijk is geblekenniet toe in staat blijkt of dat niet wilt, wordt de wederzijdse druk die de verschillende partijen op elkaar
uitoefenen almaar groter, waardoor het risico –wij zeggen liever: de hoopvolle kans- op het instorten van de
EU in zijn huidige vorm dit jaar alleen maar groter zal worden. (2)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Duitse-minister-Financin-Eurosysteem-stort-snel-in-bij-nieuwegrenscontroles

Hoe IS misbruikt maakt van westerse popcultuur om jonge "jihad" strijders te rekruteren.
Filmpje is 2 minuten en Nederlands ondertiteld.
https://www.facebook.com/AllesOverIlluminati/videos/752691648164774/
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Stervende Syrische hoofdstad Damascus vervalt tot grote puinhoop
Bekende Bijbelse eindtijdprofetieën in vervulling?
Tot zover het oog rijkt louter ruïnes van een ooit bloeiende en
welvarende stad.
‘Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad
meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval.’ Deze Bijbelse
eindtijdprofetie (Jesaja 17:1) is nog niet vervuld, omdat de
stad altijd bewoond is gebleven. Tientallen jaren lang werd
gedacht dat Damascus tijdens een toekomstige oorlog met
Israël door een atoombom zou worden verwoest. Recente
beelden van de Syrische hoofdstad onthullen dat er ook een
ander scenario mogelijk is: Damascus is op dit moment langzaam stervende en vervalt stap voor stap tot
één grote puinhoop, een ruïne.
Dankzij de Russen is president Bashar Assad weer aan de winnende hand, zo schrijft ook de vermaarde
onderzoeksjournalist Seymour Hersh. Zelfs de Amerikanen erkennen dat Moskou een buitengewoon
effectieve militaire campagne in Syrië voert, waar het Pentagon niet aan kan tippen (2).
Desondanks laten even indrukwekkende als huiveringwekkende beelden van Russia Today zien dat er van
de hoofdstad Damascus weinig meer is overgebleven. Ontelbare gebouwen zijn in puin geschoten, en grote
delen van de stad zijn letterlijk één grote, tot stof vervallende ruïne geworden:
Nog steeds gevechten in de stad
Assad erkende onlangs dat het grootste deel van de
infrastructuur in zijn land is vernietigd. Ook in Damascus wordt
nog steeds gevochten, en maken iedere nacht tientallen
nieuwe granaten de verwoestingen nog groter. Van de weinige
bewoners die nog zijn overgebleven raken daarbij altijd wel
een paar gewond of hun leven kwijt. Ondertussen horen de
overlevenden hoe het leger in de verte terugslaat met het
afwerpen van bomvaten op door de moslimrebellen beheerst
gebied.
Hoewel er soms na iedere twee stadsblokken een militaire controlepost is, slagen de terroristen er iedere
twee of drie weken in een autobom naar het centrum te smokkelen en tot ontploffing te brengen. Het zal dus
weinig verbazen dat tussen de 20% en 50% van de Syriërs die werkzaam waren bij de overheid, bedrijven
en internationale hulporganisaties hun land zijn ontvlucht, en hun spaargeld hebben gebruikt voor een ‘ticket’
naar Europa.
Mensen die echt hulp nodig hebben blijven achter
De enige Syriërs die nog blijven zijn degenen die het nog echt goed hebben en geen last hebben van de
oorlog, en degenen die simpelweg geen geld en/of niet de gezondheid hebben om te vertrekken. Met andere
woorden: de mensen die écht hulp nodig hebben blijven achter en worden ook door het Westen in de steek
gelaten. Degenen die nog wel voor zichzelf kunnen zorgen –en eenvoudig enkele tientallen kilometers
kunnen lopen om in veilig gebied te komen- zijn juist degenen die naar Europa gaan.
‘Arabieren vallen Arabieren aan’
Saada Shakouf, samen met honderdduizenden anderen gevlucht naar het veilige en oplevende Tartus,
verloor haar zoon, die dienst deed in het leger van Assad, in de bloedige burgeroorlog. ‘Ooit zeiden we dat
wij een Arabisch land waren, en de rest van de Arabieren steunden tegen Israël,’ zei ze bitter tegen een
Westerse journalist. ‘Maar waar zijn die Arabieren nu? Ze vallen ons aan, ze vallen andere Arabieren aan.
Wij geloven niet meer in het Arabische volk.’
Eindtijdprofetieën in vervulling?
Haar woorden doen denken aan een andere Bijbelse eindtijdprofetie: ‘Dan zal Ik op al mijn bergen het
zwaard tegen hem oproepen... het zwaard van de een zal tegen de ander zijn.’ (Ezechiël 38:21). Dit staat
duidelijk in het teken van de toekomstige islamitische coalitie (vs. 3-6) die kort voor de Wederkomst van de
Messias een laatste massale aanval op Israël zal inzetten en daarmee ‘Armageddon’ zal veroorzaken
(hoofdstuk 39).
Nu Damascus inderdaad tot een bouwval, een puinhoop, een ruïne vervalt, lijkt ook de vervulling van
Ezechiël 38 en 39 niet ver weg meer, al wagen we ons zeker niet aan exacte voorspellingen.
Xander
(1) Foreign Policy via Zero Hedge
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Stervende-Syrische-hoofdstad-Damascus-vervalt-tot-grotepuinhoop
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Opzienbarend: Kankerindustrie maakt profijt van nagalasemolecuul dat geïnjecteerd wordt via
vaccinaties

Dit zou verklaren waarom er een wereldwijde agressieve actie gevoerd wordt om
vaccinaties op te dringen en verplicht te stellen. De wereldbevolking moet
klaarblijkelijk uitgedund worden. Chemotherapie is daarbij een zeer effectieve
methode blijkt uit de cijfers van de nieuwe website van Mike Adams. 16.024.921
miljoen doden sinds het jaar 2000 in de VS. [ 13-01-2016 ]

Bron Artikel: Dr. Leonard Coldwell
Beknopte vertaling: Henk MutsaersNoot: De tijd ontbreekt mij soms om een artikel grondig te vertalen. Ook
deze informatie is echter te belangrijk om te negeren.
Een van de meest lucratieve business ter wereld is de kanker industrie. Verleden jaar met een omzet van
meer als 100 miljard wereldwijd. Een business die van de een op de andere dag kan ophouden te bestaan
… als men de genezing van kanker zou ontdekken.
Alle goede doelen ten spijt zou dit een schot in eigen voet zijn voor deze super winstgevende industrie. Dit
betekend dat het ontdekken van kanker bij mensen best belangrijk is en geeft ook te denken waarom er ook
in tijden van wachtlijsten nog vaak de zelfde week plaats is om met een behandeling aan te vangen. [noot:
de bedenktijd wordt weggenomen]
Mike Adams rapporteerde nog recentelijk, de genezing van kanker zou een hele industrie aan de rand van
de afgrond brengen.
Dit betekend dat iedereen die beroepsmatig dichter bij de oplossing van kanker komt een extreme
bedreiging vormt voor de gehele kanker industrie en gestopt dienen te worden tegen elke kost. [ noot: niet
professionals kunnen maar al te vaak deze ‘ziekte’ genezen met producten uit grootmoeders kastje ]
Met dit in gedachten kunnen de misterieuze doden [ meer als 30 in Florida ] van natuurartsen en
wetenschappers wel verklaard kunnen worden.
Dokters die onderzoek doen naar niet giftige, goedkope effectieve en beschikbare methodes worden
routinematig tegengewerkt, praktijken gesloten, behandeld als criminelen, bedreigt en of valselijk beschuldigt
van allerlei zaken.
“Gerenommeerde holistisch arts dood aangetroffen één week na FDA raids kliniek”
“Dit lijkt het geval met Dr James Jeffrey Bradstreet te zijn, nadat hij dood aangetroffen werd in een rivier in
Noord Carolina met een geweerschot in zijn borst. Bradstreet, een gerenommeerde arts bekend om zijn
sceptisch houding voor vaccinaties, en zijn onderzoek naar autisme was overvallen door de FDA een week
eerder. De reden voor de overval is grotendeels onbekend”.
Zowel zijn zoon als neefje waren gediagnoseerd met autisme en een significant deel van zijn onderzoek
werd besteed aan deze conditie / ziekte.
Natural News rapporteerde dat hij werkte aan een weinig bekende molecuul die van nature voorkomt in het
lichaam. GcMAF (Globulin component Macrophage Activating Factor) die het GC-eiwit vormt in het lichaam
nadat het combineert wordt met vitamine D.
Dit heeft het potentieel om een algemene behandeling voor kanker te zijn.
Het wordt ook aangenomen om autisme, HIV, lever / nierinsufficiëntie en diabetes te kunnen behandelen en
omkeren.
Dr. Bradstreet werkte met een natuurlijk voorkomende verbinding die de meest effectieve zaak bij het
immuunsysteem kan worden voor het doden van kankercellen.
Meerdere artsen die vermist of mogelijk gezelfmoord zijn hadden een relatie met Dr. Bradstreet zoals Dr.
Gonzalez een maand later.
Deze informatie die ik op het punt sta om je nu te geven is zeer controversieel en een heleboel
mensen die hier aan werkten hebben deze planeet inmiddels al verlaten.
GC eiwit is een eiwit dat wordt gebruikt door macrofagen in het lichaam. Wat het doet is: macrofagen in het
lichaam zijn degenen die kankercellen doden. Na het definiëren van GcMAF en hoe het is geformuleerd, Dr.
Broer herhaalt dat het “waarschijnlijk de meest effectieve manier in het immuunsysteem is om kankercellen
te doden.”
Maar wat Dr. Bradstreet en zijn medewerkers ontdekten is dat het immuunsysteem is aangetast door een
verbinding genaamd “nagalase.”
Nagalase is een enzym / eiwit dat wordt gemaakt door kankercellen en virussen die
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immunodeficiëntiesyndromen veroorzaken en is ook verbonden met autisme en een “veelheid van andere
problemen”, legt Dr Broer uit.
De artsen die dood aangetroffen en / of vermist werden ontdekte dat nagalase in het lichaam kwam door
middel van vaccins.
“Wat uiteindelijk gebeurt wanneer het GC-eiwit niet kan worden omgezet naar McGAF, het hele
immuunsysteem aangetast wordt. ‘
Sommige van de artsen die geliquideerd dood of vermist werden geloofden dat het nagalase eiwit/ enzym
opzettelijk in het lichaam werd gebracht, hetzij mondeling of rechtstreeks via vaccins.
“Dit is ongelooflijk ontmoedigende informatie voor de hele medische professie en het immunologische
beroep en die mensen die betrokken zijn bij vaccinaties, dat ze blijkbaar niet willen dat deze jongens op
deze planeet blijven rondlopen,” zei Dr Broer.
“Ik zeg niet wat er met deze jongens is gebeurd, ik zeg gewoon dat ze niet meer op deze planeet zijn.”
Voor zijn dood behandelde Dr. Bradstreet 1100 patiënten met GcMAF met een 85 procent response rate –
iets wat onmogelijk werd geacht door de medische gemeenschap.
Bron: lees verder …[ Engels ]
Gedachtenvoer: Mensen weten best wel dat onze moderne voeding niet gezond is. Maar weten ze ook dat
je niet als kluizenaar hoeft te leven om toch een biologische leeftijd van 45 te scoren op je 63 ste? [Agereader] Ook jij weet wel dat al die media berichten over; “De economie klimt weer uit het dal niet strookt met
de eigen waarneming en ervaring” Dat het beloofde pensioen steeds later en minder wordt. Dat de sociale
voorzieningen en zorg uitgekleed worden. Zelfredzaamheid is dan ook de sleutel. Maar hoe doe je dat? De
samenleven is stukken doorzichtiger als iedereen weet wat er allemaal plaatsvindt … achter de schermen.
Ontdek [archief]
– See more at: http://gedachtenvoer.nl/page/nagalase-molecuul-en-kanker.html#sthash.8145Ch4S.Mejbe14h.dpuf

De Bullingdon Club: het geheime leven van de machtige mannen die Groot-Brittannië besturen
Robin de Boer 12 januari 2016
Onlangs raakte de Britse premier David
Cameron (tweede van links op de foto) in
opspraak vanwege de vreemde rituelen die
hij zou hebben uitgevoerd op de universiteit
van Oxford. Tijdens zijn studententijd was hij
lid van de Bullingdon Club, een berucht en
elitair genootschap. Bij Bullingdon heerst een
minachting jegens de lagere sociale klassen.
Drie van de machtigste mannen in Groot-Brittannië – de minister-president, de minister van Financiën en de
burgemeester van Londen – waren allemaal lid van dit genootschap, net als een groot aantal ambassadeurs,
directeuren, bankiers én vier koningen. De burgemeester van Londen, Boris Johnson, is de beoogde
opvolger van premier Cameron. Vanwege de zwijgcode is de club tot nu toe altijd gehuld geweest in
mysterie. De lichting van dit jaar bestaat onder meer uit de zonen van enkele van de rijkste mannen in
Groot-Brittannië. Het is goed mogelijk dat één van hen in de komende decennia premier wordt van het land.
Veel langer dan gedacht
De leden van Bullingdon zouden zichzelf zien als elitair en trots zijn op hun geld en connecties. De club is al
veel langer dan gedacht een invloedrijk instituut. Onder meer minister Lord Halifax, minister Edward Grey,
koning Frederik VII van Denemarken en de vader van premier Alec Douglas-Home waren lid van Bullingdon.
In 50 jaar tijd leverde de club een premier, een minister van Financiën, drie ministers van Buitenlandse
Zaken en 50 parlementsleden. Ook de namen van koning Eduard VIII, de vader van Winston Churchill en
imperialist Cecil Rhodes komen voorbij. Op een foto van de club uit 1867 is in het midden de prins van
Wales te zien. Een foto uit 1867 toont voorzitter Archibald Primrose, die later minister-president van GrootBrittannië zou worden, met zijn armen over elkaar en een grijns op zijn gezicht.
Bankiersfamilie Rothschild
De connecties die de club heeft met het bankwezen zijn nog opvallender. De hoofden van de bankiersfamilie
Rothschild, Jacob en zijn zoon Nathaniel, waren allebei lid. Jacob Rothschild zou alleen al meer dan 7
miljard dollar waard zijn. De bankiersfamilie Baring onderhoudt ook al geruime tijd banden met de club. Het
jongste lid is Mark Francis Baring, zoon van oud-bestuursvoorzitter van BP Lord Ashburton.
[The Daily Beast]
http://www.ninefornews.nl/de-bullingdon-club-het-geheime-leven-van-de-machtige-mannen-die-grootbrittannie-aansturen/
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Contant geld dreiging naar alarmfase 2
Een man uit de beleggingswereld die in 2008 met vijf stappen kwam
waarmee overheden contant geld zouden beperken, werd toen voor
complotdenker uitgemaakt.
Alle door hem aangekondigde punten zijn uitgekomen en nu
voorspelt hij een onheilspellende fase 2.
Een groep die zich in Amerika bezighoudt met internationaal
onderzoek naar investeringen en beleggingen isCasey Research.
Zij onderzoeken trends en ontwikkelingen zodat hun klanten
weloverwogen beslissingen kunnen nemen voor wat betreft hun investeringen.
Eén van hun mensen, Jeff Thomas, schrijft al sinds 2008 dat er een oorlog tegen contant geld zal ontstaan
in de Westerse wereld, inclusief landen zoals Australië en Japan.
Hij ziet deze “war on cash” als een component van de totale neerwaartse trend in Westerse economieën,
waardoor overheden steeds meer controle willen uitoefen. Ook wij zien het als een manier voor
machthebbers om iedere stap die burgers doen te controleren en deze volkomen afhankelijk te maken van
het systeem.
In een tijd dat er nog nauwelijks sprake was van een oorlog tegen contant geld, voorspelde Thomas dat er in
de eerste fase een aantal stappen zouden plaatsvinden.
Die stappen van fase 1 werden door hem als volgt gedefinieerd:
1) Leg een verband tussen de geldstromen en terrorisme. (Creëer een bewustzijn bij de bevolking waarbij
grote contante geldstromen gelijkstaan aan criminele activiteiten).
2) Bepaal een limiet voor transacties met contante bedragen zonder dat dit aan de autoriteiten hoeft te
worden gemeld.
3) Verlaag die limieten periodiek.
4) Laat mensen eraan wennen dat ze iedere betaling, hoe klein of groot dan ook, via het banksysteem doen
(pinnen).
5) Creëer een bewustzijn dat zelfs het feit dat je contant geld bezit, verdacht is omdat dit niet langer “nodig”
is.
Toen Thomas voor het eerst schreef over bovenstaande punten kreeg hij veel kritiek. Mensen vonden het
vergezocht en zoiets Orwelliaans zou absoluut nooit gaan gebeuren. Dit soort praat hoorde thuis in de
kringen van complotdenkers en zeker niet in de wereld van beleggers. Iedereen die nu de vijf punten van
Thomas leest die hierboven staan, zal ze herkennen want het is precies wat er is gebeurd.
Alhoewel Jeff Thomas dit uiteraard had verwacht, geeft hij zelf nu ook toe verbaasd te zijn over de snelheid
waarmee dit gebeurt. Wat voor hem dan ook een teken is dat overheden in tijdnood zitten, met andere
woorden, alles moet nu heel snel gaan.
We hebben dat de laatste tijd uiteraard ook kunnen waarnemen. Sinds de “aanslagen” in Parijs zijn er alweer
meer limieten naar beneden toe bijgesteld voor transacties die bij de overheid gemeld moeten worden, zoals
bijvoorbeeld in Frankrijk. In een land als Zweden wordt iedere contante transactie nu al als verdacht
beschouwd.
De door Jeff Thomas gedefinieerde en voorspelde fase 1 is inmiddels al een flink eind op weg.
De reden die Thomas ziet voor de hoge snelheid waarmee nu wordt geprobeerd contant geld uit te bannen,
is omdat de complete ineenstorting veel sneller plaats zal vinden dan in eerste instantie gedacht.
Een crash die gaat komen nog voordat ze in staat zijn om fase 2 van het plan uit te voeren. Thomas zegt dat
fase 2 nog niet op de radar voorkomt, maar wel dat hij verwacht dat dit heel binnenkort het geval zal zijn.
Hier volgen de stappen van fase 2 die nog meer draconisch zal zijn dan die in fase 1:
1) Creëer een False Flag gebeurtenis waarbij duidelijk wordt aangetoond dat contant geld het belangrijkste
financieringsmiddel is voor alle terroristische acties in de wereld.
2) Stel een datum vast waarbij contant geld illegaal zal worden verklaard. (Tot die datum kan contant geld op
een bankrekening worden gestort. Na die datum wordt het illegaal om nog contant geld te bezitten.
3) Nadat alle geld in de bank is gedeponeerd, ga je de negatieve rente verhogen.
4) Het in beslag nemen van gestorte bedragen kan dan worden ingevoerd door de banken. (Het in beslag
nemen van contant gestorte bedragen is al legaal in Canada, Amerika en de EU).
5) Neem de inhoud van bepaalde kluisjes bij banken in beslag.
6) Maak een einde aan het vrijwillig betalen van belasting. Alle verschuldigde belasting wordt in de toekomst
automatisch geïncasseerd.
7) Verklaar geld eigendom van de Staat die het heeft uitgegeven. (De bevolking mag het gebruiken om mee
te handelen, maar het is niet echt van hen. Daarom kan de staat tegoeden bevriezen of in beslag nemen
wanneer men een “misdaad” vermoedt.)
Enkele jaren geleden werd een Jeff Thomas voor gek versleten toen hij met zijn voorspelling over contant
geld kwam, zoals vastgelegd in de vijf punten in fase 1.
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Nu kan eenieder zien dat deze fase een fiks eind onderweg is. Nu lijkt misschien fase 2 wat vergezocht voor
sommigen, maar toch is er een hele grote waarschijnlijkheid dat het zo gaat gebeuren.
Thomas heeft dan ook drie tips voor mensen:
1) Als je weet dat je in een omgeving woont waar overheden dit soort dingen zullen doen, zoals bijvoorbeeld
Nederland of België, zet dan je geld in een ander deel van de wereld op een rekening. Zoals Thomas zegt,
er zijn altijd overheden wereldwijd die niet aan dit spelletje mee willen doen. Zoek een locatie met een
stabiele overheid en een lage belasting.
2) De tweede optie is om je geld te gebruiken en dit te investeren in andere zaken die niet zo gemakkelijk
door grijpgrage overheden zijn te pakken zoals wij al vaker schreven:
Voor iedereen geldt waarschijnlijk in het nieuwe jaar dat het geen kwaad kan om ook eens te kijken naar
andere manieren om wat met je geld te doen, anders dan het in handen te geven van de bankiers.
3) Zorg dat je voor jezelf een fysiek ontsnappingsplan hebt klaarliggen, mocht het nodig blijken te zijn.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10221:contant-geld-dreiging-naaralarmfase-2&catid=20:het-complot&Itemid=33

China gered door buitenaardse export?
De Chinezen hebben de reputatie dat ze bijna alles kunnen en naar
nu blijkt waarschijnlijk zelfs buitenaards exporteren.
De beurzen veerden spontaan omhoog toen China eerder deze week
veel beter dan verwachte exportcijfers bekendmaakte.
Wat was men woensdagmorgen blij op de beurs van Amsterdam
toen de handelscijfers van China bekend werden gemaakt.
Want die waren lang niet zo slecht als gedacht en lieten zelfs een
gezonde plus zien voor Chinese export. Terwijl wij nota bene
geschreven hadden dat China volledig op zijn gat lag.
De “experts” hadden dan ook alle reden om te jubelen.
De meevallende gang van zaken bij de Chinese export december vorig jaar droeg tijdelijk bij aan het
opgeklaarde sentiment, stelt de Jonge. "China blijft echter een moeilijk verhaal, waarbij een harde landing
niet valt uit te sluiten. De eerder aangekondigde stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid in Peking
geven aan de andere kant nog steeds vertrouwen in een zachte landing."
Kortom, het leek erop dat al die rampberichten over China toch niet waar waren en dat de centrale overheid
zaken toch maar mooi had opgelost. Iets dat toch eigenlijk wel een klein wonder genoemd mag worden,
gebeurde. In plaats van teruglopende export zoals werd verwacht, viel er voor het eerst in lange tijd weer
een gezonde groei te zien en groene cijfers.
Wat Chinezen ook heel goed kunnen en waar ze echt geen slapeloze nachten van
krijgen, is het manipuleren van cijfers.
Economen van de UBS Bank in Hong Kong vonden al snel dat er toch wel een
groot verschil bestond tussen de door China opgegeven exportcijfers naar Taiwan
en Zuid Korea en de invoercijfers uit die landen.
Als je in het ene land iets uitvoert dan moet dat normaal gesproken vervolgens
aankomen in het andere land en dat is hier niet het geval. Reden waarom er in de
achtergrond druk wordt gespeculeerd of China misschien stiekem naar
buitenaardse bestemmingen exporteert.
Zo niet, dan wordt de wereldbevolking keihard voorgelogen met gemanipuleerde
cijfers. Zoals dat bijvoorbeeld goed te zien is in de volgende grafiek.
Dan zie je dat er een enorm verschil zit tussen de export van China naar Hong Kong zoals die door China
wordt opgegeven en de import vanuit China zoals die door Hong Kong wordt opgegeven.
De grafiek daaronder heet de Chinese “bullshitfactor” en
afhankelijk van de hoogte wordt zichtbaar hoeveel de
Chinezen liegen.
Zolang beleggers iedere morgen wanhopig rondkijken
voor goed nieuws zoals een drenkeling zich vastklampt
aan een stuk hout, zolang komt China weg met het
presenteren van dit soort nep cijfers.
Tot het moment dat ook het manipuleren van cijfers niet
meer werkt omdat men merkt dat er zich geen
enkelvrachtschip meer op zee bevindt.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10223:ttt-china-gered-doorbuitenaardse-export&catid=37:wereld&Itemid=50
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Duitse zwembaden geven op seks beluste asielzoekers deze 13 cartoons
Telegraaf schrijft over AZC-doofpot in Almere: Inwoners berichten over tal van aanrandingen door
asielzoekers, maar B&W geeft er slechts één toe
Onlangs hadden we al de Oostenrijkse cartoons die bedoeld zijn
om moslimmigranten, waarvan zo’n 70%-80% analfabeet is, op
de hoogte te stellen van de gebruikelijke gedragsregels in het
Westen. Dit jaar nam Zwitserland deze cartoons over, en nu
hebben de Duitsers hun eigen afbeeldingen samengesteld,
waarmee islamitische asielzoekers wordt duidelijk gemaakt wat
wel en wat niet mag in zwembaden. Tot nu toe tevergeefs, want
het aantal incidenten en aanrandingen loopt dermate de
spuigaten uit, dat sommige zwembaden er al toe zijn overgegaan
om migranten de toegang te ontzeggen.
De miljoenen moslims die naar Europa worden gehaald zouden volgens ‘onze’ leiders nodig zijn voor de
economie en om de toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Desondanks blijkt 9 van de 10 helemaal
nergens geschikt voor en vrijwel niets te kunnen – nog even los van het feit dat zelfs moslimmigranten die
hier al tientallen jaren zijn nog steeds voor het grootste deel afhankelijk zijn van uitkeringen en toeslagen.
The Local bericht dat zwembaden in Bayern pamfletten uitdelen aan asielzoekers met daarop de
onderstaande, zo simpel
mogelijke cartoons, in de
hoop dat zij zich voortaan
normaal en respectvol gaan
gedragen. Plaatje 12 is
tamelijk expliciet: een
doorgestreepte hand rijkt
naar de billen van een in
een bikini gestoken vrouw.
Begeleidende tekst: ‘Geen
verbaal en lichamelijk
seksuele lastig vallen van
vrouwen in wat voor kledij
dan ook!’
Ook vrouwen in het
zwembad duwen (nr. 3), het
verdrinken van anderen (nr.
4) of het letterlijk bovenop
een schreeuwende blonde
vrouw duiken is niet
acceptabel. Nummer 11 is
ook opmerkelijk: ‘Voor nietzwemmers is water
gevaarlijk!’ (1) Voor
(vrouwelijke) welzwemmers dus inmiddels
ook...
Worden Duitse vrouwen en
meisjes in het zwembad
toch aangerand, hoeven ze
enkel het briljante advies
van de politiek-correcte
burgemeester van Köln,
Henriette Reker, op te
volgen om verkrachting te
voorkomen: ‘hou
asielzoekers voortaan op
armlengte afstand’.
Misschien kan daar ook een
cartoon van worden
gemaakt?
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Zwembad bij Köln sluit deuren voor asielzoekers
Een zwembad in Bornheim, bij Köln, vertrouwt de tekeningetjes klaarblijkelijk niet, en heeft mannen uit het
nabijgelegen AZC de toegang ontzegd. Tal van vrouwen –zowel bezoekers als werknemers- klaagden
namelijk over seksuele intimidatie door de moslimmannen. De burgemeester noemde dit ‘onaanvaardbaar’,
maar zei tevens dat het verbod tijdelijk is, ‘totdat de boodschap is aangekomen’. (2)
Wij vermoeden dat de gemeente niet zozeer vanwege de bescherming van de Duitse vrouwen en meisjes
tot het verbod besloot, maar enkel om financiële redenen: als betalende Duitsers wegblijven, komen er
straks enkel nog voornamelijk niet-betalende moslimmigranten naar het zwembad, wat de stad met hoge
kosten opzadelt. Bovendien beseffen de vrouwelijke werkenmers dan dat de seksjacht compleet is geopend,
waarop ze hoogstwaarschijnlijk massaal ontslag zullen nemen.
Al jaren systematische moslim sexmob aanrandingen
Bestseller auteur en voormalig FAZ-redacteur Udo Ulfkotte wijst er namelijk op dat de Duitse politiek al jaren
de andere kant opkijkt bij de vele systematisch geplande ‘sexmob’ aanvallen door moslimmannen uit Noord
Afrika en het Midden Oosten in zwembaden, zoals recent nog in hetNetphener Freizeitbad (in het
Siegerland). De daders worden door de politiek-correcte media steevast doelbewust vaag ‘groepen
jongeren’ genoemd, waarvan ‘de herkomst onbekend’ is – wat keer op keer een regelrechte leugen blijkt te
zijn. Al in 2007 moesten badgasten in Berlijnse migrantenwijken onder politiebewaking worden gesteld
omdat het aantal aanrandingen door moslimmannen de pan uit steeg. In 2012 sloot een zwembad in
Pforzheim de deuren voor Iraakse asielzoekers, omdat die voortdurend vrouwen en meisjes tussen hun
benen en zelfs in hun bikinislipjes grepen. Politiek en media houden al jaren vol dat het slechts om
‘incidenten’ gaat, maar de realiteit is dat dit soort wantoestanden in Duitsland, maar ook in Frankrijk,
Zweden, Nederland, België en Groot Brittannië inmiddels dagelijkse praktijk zijn geworden.
AZC-doofpot in Almere
Maar in gesproken of geschreven woord de afkomst en identiteit van de daders noemen is nog altijd taboe
en levert je onmiddellijk het predicaat ‘racist’ op. Dat zal ongetwijfeld ook de reden zijn waarom de politie in
Almere zegt dat ‘het niet relevant’ is dat de daders van de vele aanrandingen van meisjes in de stad
uitsluitend asielzoekers zijn.
De Telegraaf heeft het zelfs over een ‘AZC doofpot’, omdat het college van B&W (dat onder leiding staat van
burgemeester Franc Weerwind van het ultralinks/liberale D66, en ook de wethouder voor Jeugd en
Maatschappelijke Ontwikkeling een ‘open grenzer’ D66’er is) slechts één aanranding heeft toegegeven.
Behalve ‘onze’ politici en media stelt ook de politie zich daarmee aan de kant van de daders op, en hebben
zij zich tegen het eigen volk, en vooral tegen onze vrouwen, dochters en zussen, gekeerd.
Opstand tegen islamisering
Blijft dat zo, dan is het wachten op het moment dat het volk massaal in verzet komt. In diverse Europese
landen zien we de eerste tekenen daarvan in de oprichting van burgerwachten. De gevestigde Europese
orde probeert dat te voorkomen, omdat zij de grenzen per se open willen houden totdat ons continent
volledig geïslamiseerd is. Maar als zij niet heel snel weer de belangen van hun eigen kiezers en cultuur
voorop stellen, dan moeten ze niet vreemd opkijken als er opstanden en zelfs burgeroorlogen uitbreken. (3)
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) RTL Nieuws ; (3) KOPP ; (4) Telegraaf
“Boze” immigranten proberen in Dortmund transseksuelen te stenigen
Een clash van totaal verschillende waarden? Dit is het. Wie wil zien hoe het Westen en veel immigranten die
naar het Westen komen in twee totaal verschillende werelden leven – in ieder geval wat betreft normen en
waarden – had gisteren naar Dortmund moeten gaan. In deze Duitse stad spraken enkele jonge
immigrantenjongens een stel vrouwen aan dat over straat liep. Toen ze er echter achterkwamen dat Jasmin
en Elisa geen ‘echte’ vrouwen waren, maar transseksuelen waren ze niet alleen beledigd maar ook kwaad.
De jongens deden vervolgens een poging om Klik> video> de beide Duitsers ter plekke te stenigen. Hun
poging tot doodslag is uiteindelijk mislukt, aangezien er toevalig een politieauto voorbijreed. Op het nippertje
konden de twee gered worden.. De doodsbange slachtoffers doen hun verhaal, maar vanwege wat hen
overkomen is durven ze niet herkenbaar in beeld. Ze zijn veel te getraumatiseerd.
De twee – die vroeger als Jamal en Gordon door het leven gingen – zijn niet alleen bang (ze lieten een
beveiligingscamera bij hun deur installeren), maar ze zijn ook laaiend:
“Het is barbaars wat ze gedaan hebben. Het zijn barbaren! Sorry, dit heb ik nog nooit gehoord, maar dit is
wél wat ik beleefd heb. In 2016, dat men dan in Duitsland gaat stenigen.. dat is écht het toppunt.”
Los van wat je zelf van transseksuelen vindt: je laat ze verder gewoon met rust. Ze stenigen, omdat ze hun
leven leiden op een manier die jij niet blieft, is gewoonweg bizar, absurd en monsterlijk.
Of het overigens vluchtelingen waren, is niet bekend. Maar de Duitse media heeft het wel over Arabisch
sprekende Noord-Afrikanen. Tel uit je winst…
http://boinnk.nl/106443/boze-immigranten-proberen-in-dortmund-transseksuelen-te-stenigen/
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ISIS kan financiele markten onderuit halen (video)
Iedere dreiging die de moderne mens boven het hoofd hangt, kan zo
langzamerhand worden toegeschreven aan ISIS.
Nu komt de nieuwste dreiging boven drijven, speciale software
waarmee een crash kan worden veroorzaakt op de
aandelenbeurzen.
Er doet zich een merkwaardige ontwikkeling voor en dat is er dat nu
opeens wordt geschreven over de mogelijkheid dat een ISIS in staat
zou kunnen zijn om het wereldwijde financiële systeem volledig
onderuit te halen.
Op een moment dat de wereldwijde handel op een absoluut dieptepunt staat, de financiële markten op basis
van hoop en gebakken lucht nog net functioneren en met de wetenschap dat deze situatie niet al te lang
meer kan duren voordat de hele schuldenbel uit elkaar klapt en de wereld terechtkomt in waarschijnlijk de
grootste crisis ooit.
Cyberoorlog is zo langzamerhand een bekend fenomeen en experts vrezen nu dat een groepering zoals
ISIS door gebruik te maken van wat men noemt “weaponized algorithms” de complete financiële markt kan
vernietigen en dat dit iets is waar wij als mensheid heel erg bang voor zou moeten zijn.
De definitie van een algoritme is als volgt:
Een algoritme is een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel
leiden.
Algoritmes worden vaak gebruikt in computerprogramma en als je een algoritme in zo’n computerprogramma
verwerkt dat schade veroorzaakt, dan spreek van je een algoritme wat een wapen is geworden.
Tegenwoordig gebeurt het handelen op de beurs vaak door middel van speciale software die met een mooi
woord high frequency trading technologies worden genoemd oftewel flitshandel in het Nederlands
Flitshandel (ook bekend als high-frequency trading) is een methode om te speculeren op valuta- en
aandelenkoersen waarbij in zeer korte tijd (minder dan een seconde) zowel gekocht als verkocht wordt.
Hierbij wordt gespeculeerd op kleine koerswijzigingen die zich in korte tijd voordoen of op kleine verschillen
in de waarde van hetzelfde aandeel op verschillende beurzen (arbitrage). Door binnen een fractie van een
seconde te kopen, te verkopen en meteen weer te kopen, kunnen met kleine koersverschillen grote winsten
gemaakt worden.
Flitshandel gebeurt volledig geautomatiseerd. Om te kunnen concurreren hangt niet zozeer af van inzicht
maar juist van de snelheid waarmee de hardware en de software reageert in combinatie met een snelle
dataverbinding.
Volgens Kristian Kristiansen van het bedrijf Quant Alliance dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van
dergelijke software, is er op dit moment nog geen sprake van dat terroristen bepaalde algoritmes gebruiken
voor cyberaanvallen op de beurs, maar dat dit in de (nabije) toekomst zeker zal gaan gebeuren.
Volgens Kristiansen kunnen deze “weaponized algos” zoals hij die algoritmes noemt, de aandelenmarkten
zodanig manipuleren dat het een crash zullen veroorzaken. Wat niet alleen voor verlies zal zorgen bij
beleggers, maar ook voor angst waardoor ze van de financiële markten zullen weglopen.
Hierdoor zal er veel minder worden geïnvesteerd en dat zal ernstige gevolgen hebben voor de werkelijke
economie.
Zo zegt Kristiansen verder:
“Hetgene waar je echt bang van wordt, is dat deze software vrij gemakkelijk te maken is en daardoor ook
goedkoop gemaakt kan worden. Dit is dan weer mogelijk omdat de bulk van de handel tegenwoordig
plaatsvindt door middel van algos. De software waar ik het over heb, zal de bestaande algos doen geloven
dat ze moeten verkopen en dat zal dan weer een kettingreactie veroorzaken bij andere algos en een crash
veroorzaken”.
Bijkomend probleem is ook nog eens dat veel van die algos zijn ontworpen om andere algos te volgen. Dan
zijn er ook nog algos die zijn geschreven om algos te volgen die algos volgen.
Kortom, het lijkt alsof de wereld wordt voorbereid op een beursaanval door ISIS. Dit soort berichten
verschijnen uiteraard niet voor niets en ook de timing is opmerkelijk.
Wanneer het dan straks gebeurt, is niemand daar nog echt verbaasd over want het zat er immers aan te
komen. Er is dan meteen een geldige reden voor de volledige ineenstorting van de markten en die hebben
dan natuurlijk echt niets te maken met die vriendelijke onschuldige bankiers die gokken met het geld van de
burgers.
Als ISIS in staat is om prachtige gelikte nepvideo’s in Hollywood kwaliteit te maken in de puinhopen van
gebombardeerde steden dan kunnen ze ook vast en zeker de software schrijven die nodig is om het
wereldwijde financiële systeem onderuit te halen.
Misschien hoog tijd voor beleggers om aandelen ISIS (CIA/Mossad) te kopen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10228:isis-kan-financiele-marktenonderuit-halen&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Hoe de EU vrouwen verraadt
De nieuwe Pat Condell. Kersvers. Als we deze mosliminvasie niet stopzetten, verliezen we allemaal onze
mensenrechten. Vrouwen helemaal. Vertaling: Bernadette de Wit.
https://youtu.be/TIfMAP4Q1yk
Jullie weten vast dat Duitsland meer nepvluchtelingen heeft opgenomen dan wie dan ook in de huidige,
gefabriceerde crisis. En om Oud en Nieuw te vieren, presenteerden de nieuwkomers hun cultuur in Keulen
met een massa-aanranding. Vervolgens ontdekten we dat dit in meer steden was gebeurd. En in
verschillende landen, en het was vooraf gepland en georganiseerd. We hoorden er trouwens pas na een
paar dagen over, omdat de politie en de media het stil probeerden te houden.
Ze hebben het niet graag over moslims en seksueel geweld omdat het de verkeerde boodschap is. Het is de
waarheid.
Maar dankzij internet en de alternatieve media, nu in feite de echte media, kwamen mensen er al gauw
achter en ze werden kwaad. Kwaad op de politici die deze illegale, massale mosliminvasie mogelijk maken.
Boos op de journalisten die opzettelijk de akelige gevolgen, vooral voor vrouwen, wegstopten. Woedend op
de politie, die met twee maten meet en niets tegen de massa-aanranding heeft gedaan, maar wel
waterkanonnen en traangas gebruikte tegen de mensen die ertegen protesteerden.
En verontwaardigd over de eerste vrouwelijke Duitse kanselier, die haar land en Europa beduidend minder
veilig heeft gemaakt voor vrouwen ‒ om een leger vijandige vrouwenhaters uit de Derde Wereld ter wille te
zijn, die er totaal geen wettig recht op hebben hier te zijn en die de politie uitlachen omdat ze weten dat ze
kunnen doen waar ze zin in hebben, omdat ze toch niet uitgezet zullen worden.
In veel opzichten zit de islamitische wereld van nu in hetzelfde ontwikkelingsstadium als Europa vijfhonderd
jaar geleden. Toentertijd bedekten vrouwen zichzelf om dezelfde redenen als moslima’s tegenwoordig. De
samenleving was wreed, wettelijke straffen waren sadistisch, onthoofdingen waren een rage en niemand
fronste zijn wenkbrauwen.
Europeanen namen die mentaliteit mee naar de Nieuwe Wereld, waar ze welkom waren. Tot de inboorlingen
er al snel achter kwamen dat dit barbaren waren die geloofden in het recht van de sterkste en die een
bedreiging waren voor iedereen die zwakker of vredelievender was en hun wreedheid rechtvaardigden door
bijgeloof.
Komt dit je bekend voor? Sindsdien is Europa volwassen geworden en het heeft die houding van zich
afgeschud. Maar op dit moment is die dankzij onze moreel gedegradeerde, corrupte politici weer helemaal
terug, in onvervalste, ongefilterde en illegale vorm. Met als gevolg dat onze samenleving nu meetbaar
minder veilig is en minder beschaafd, en de rechten van vrouwen zijn in feite onderhandelbaar.
Elke vrouw in Europa die voor massa-immigratie van moslims is, is een onverantwoordelijke dwaas die niet
begrijpt dat zij een nachtmerrie nalaat voor haar dochters en kleindochters. De stompzinnige vrouwen die
zich lieten fotograferen met borden waarop ‘Vluchtelingen welkom’ stond, hebben zichzelf welverdiend
onsterfelijk gemaakt met hun naïveteit en domheid.
Want bijna geen migrant is natuurlijk een echte vluchteling en ze zijn niet welkom omdat ze niet legaal zijn.
De meesten zijn jonge, fitte mannen die geen hulp nodig hebben, behalve misschien wat psychiatrische hulp
vanwege hun gestoorde houding jegens vrouwen. En het deugt niet als je zegt dat niet alle migranten
verkrachters zijn en dat we dus moeten doen alsof ze dat geen van allen zijn.
Hun cultuur is een verkrachtingscultuur, waarin vrouwen die zichzelf niet bedekken erom vragen te worden
verkracht en daarna gestraft wegens overspel. Of vermoord door haar eigen familie. De drijfveer onder deze
walgelijke aanrandingen was niet dronkenschap, zelfs geen haat tegen het Westen, het was minachting voor
vrouwen. Minachting die vanaf de geboorte is ingegraveerd in moslims uit de Derde Wereld en, voor
iedereen zichtbaar, in de hele islamitische wereld.
In Egypte is 99 procent van de vrouwen seksueel gemolesteerd. De mannen daar hebben er geen enkel
probleem mee. Het zit in hun cultuur, of we dat nu willen toegeven of niet. En hoe meer we dit toelaten in
Europa, des te erger het wordt, en vrouwen in Europa zullen een gemakkelijke prooi worden en een willig
slachtoffer. En dat is de werkelijkheid, vrouwen in Europa.
Ik weet dat jullie vroeg of laat wakker zullen worden; het is een kwestie van hoeveel seksueel geweld jullie
bereid zijn te tolereren.
Jullie kunnen nu al niet langer vrij genieten van de openbare ruimte. Jullie moeten je uiterlijk aanpassen en
voorzichter zijn waar je naartoe gaat en met wie je omgaat. Zelfs de feministen zeggen het. Jullie moeten
jezelf onzichtbaarder maken voor de roofdieren, omdat we helaas niet van hen af kunnen komen zonder
inbreuk te maken op hun dierenrechten.
Zodra moslims uit de Derde Wereld zich sterker voelen, worden ze een bedreiging voor iedereen om hen
heen. Net als bij de Europeanen van vijfhonderd jaar geleden is kracht het enige dat ze begrijpen of
respecteren.
En die honderdduizenden, en al spoedig miljoenen, die Europa binnenstromen, zien geen kracht. Ze zien
zwakheid. Ze zien politici en journalisten die bang zijn om de waarheid te vertellen die hen aanstaart. Ze zien
een politie die niet in staat of niet bereid is om haar werk te doen en mensen te beschermen. Ze zien zachte
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krachten ‒ een samenleving in de ontkenningsfase. Zelfvoldaan. Naïef. Week, decadent en in verval, en ze
zijn van plan om daar geheel en al hun voordeel mee te doen. En ze zijn van plan om gretig misbruik te
maken van Europese vrouwen.
En na iedere massa-aanranding, want dit is nog maar het begin, zullen de gezagsdragers eventjes luid
misbaar maken en een nieuw zerotolerantiebeleid aankondigen, dat de bekende honderd procent tolerantie
zal blijken te zijn ‒ eenzijdig uiteraard, zoals we gewend zijn.
Niemand zal het land worden uitgezet. De illegale mosliminvasie zal gewoon mogen doorgaan, ook de
verkrachtingen en aanrandingen gaan door en politici zullen blijven zeggen dat het onaanvaardbaar is, terwijl
ze het blijven accepteren.
Zo lang de mensen die nu aan het roer staan aan de macht blijven, zal er niets veranderen. De enige manier
waarop het zonder geweld kan veranderen, is via de stembus. Vrouwen zijn de helft van de bevolking. Dat is
een hoop kiezersmacht. En het zijn niet allemaal feministische zelfhaters. De meesten hebben nog genoeg
gezond verstand om in te zien wat er nodig is en te snappen dat zij het in hun macht hebben om de
roofdieren uit onze samenleving te verwijderen door op mensen te stemmen die eindelijk het juiste gaan
doen.
Mensen die de invasie stopzetten, de grenzen dichtgooien en alle illegale migranten en islamitische
zedendelinquenten deporteren, ongeacht hun zogenaamde mensenrechten.
En als je dit een beetje te hard vindt klinken, is het alternatief een miljoen keer erger. Want mensen zijn boos
aan het worden en richten overal in Europa waakzaamheidsgroepen op om zelf het politiewerk te doen en
zichzelf en hun gezin te verdedigen.
Als deze mosliminvasie blijft doorgaan, zoals de politici duidelijk volhouden, krijgen we een stammenoorlog
in Europa. En dan heeft niemand meer mensenrechten, vrouwen al helemaal niet.
http://joostniemoller.nl/2016/01/hoe-de-eu-vrouwen-verraadt/

Russische luchtvaartautoriteit: “Eindrapport Onderzoeksraad over MH17-ramp deugt niet”
Robin de Boer 15 januari 2016
Sommige conclusies in het eindrapport over
de crash van vlucht MH17 in het oosten van
Oekraïne zijn ongefundeerd en onjuist. Dat
stelt de Russische luchtvaartautoriteit
Rosaviatsia.
Plaatsvervangend directeur Oleg Storchevoy
van Rosaviatsia laat voorzitter van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)
Tjibbe Joustra per brief weten dat er nieuwe belangrijke feiten aan het licht zijn gekomen die tijdens het
onderzoek niet zijn onderzocht. Een woordvoerder van de OVV heeft de ontvangst van de brief bevestigd.
Er wordt onder meer getwijfeld aan de volgende conclusies: dat in het oosten van Oekraïne zwaar
luchtafweergeschut stond dat niet was gecontroleerd door de Oekraïense regeringstroepen, dat het vliegtuig
is getroffen door een raketkop van het type 9N314M en dat de raketkop die het toestel raakte onderdeel
vormde van een Boek-raket van het type 9M38.
‘Informatie achtergehouden of verdraaid’
De Russische luchtvaartautoriteit zet ook vraagtekens bij conclusies van de OVV over het gebied van
waaruit de raket is gelanceerd.
In het eindrapport van de OVV over de crash van MH17 is niets terug te vinden over het feit dat Kiev
informatie over de dreiging als gevolg van militaire activiteiten in het gebied bewust achterhield of
verdraaide, aldus Rosaviatsia.
De brief is op de officiële website van de luchtvaartautoriteit geplaatst. De Boeing 777 van Malaysia Airlines
crashte op 17 juli 2014 in het zuidoosten van Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen daarbij om het leven.
Geen toegang
De OVV heeft in oktober vorig jaar geconcludeerd dat het vliegtuig is neergestort als gevolg van een
luchtdoelraket die aan de linkerkant van het toestel explodeerde.
Storchevoy zei later die maand dat het door Nederland geleide onderzoeksteam Rusland geen toegang
wilde geven tot fragmenten van de Boek-raket die op de crashplek gevonden zouden zijn. Ook weigerde het
team serienummers vrij te geven.
De Russische wapenfabrikant Almaz-Antey, die Boek-raketsystemen bouwt, heeft ook een onderzoek
ingesteld naar de crash. Het bedrijf kwam tot de conclusie dat de raket die het vliegtuig heeft geraakt
gelanceerd moet zijn door een raketsysteem dat in de regio Zaroshchenske stond. Op het moment van het
incident was dat gebied in handen van het regeringsleger.
[Sputniknews]
http://www.ninefornews.nl/russische-luchtvaartautoriteit-eindrapport-onderzoeksraad-over-mh17-ramp-deugt-niet/
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Mainstream-media wakkeren Europese burgeroorlog aan
Waar tot nog niet zo lang geleden alle negatieve berichten over
vluchtelingen door de mainstream media werden vermeden, zo zijn
ze nu plotseling 180 graden gedraaid.
Acht van de tien populaire nieuwsberichten op vrijdag gingen over
vluchtelingen en de problemen die zij veroorzaken en dat terwijl de
substantiële instroom nog moet beginnen.
Het mainstream-nieuws en ook een fiks deel van het alternatieve
nieuws wordt volledig gedomineerd door de aanrandingen en
verkrachtingen zoals die door immigranten worden uitgevoerd.
Dit alles gebeurde ook al vóór oud en nieuw, maar de gebeurtenissen in Keulen en andere Duitse steden
hebben een soort omslagpunt veroorzaakt. Het punt waarop uit alle hoeken en gaten nu ineens
horrorverhalen tevoorschijn komen over het gedrag van immigranten.
Zoals wij eerder schreven, lijkt het dat men in de achtergrond heeft besloten dat het nu echt tijd wordt om de
autochtone bevolking op te zetten tegen immigranten.
Zoals bijvoorbeeld gisteren gingen tien van de meest populaire onderwerpen in het mainstream nieuws allen
over vluchtelingen en/of aanrandingen en verkrachtingen.
Dit gaat dan over een vermoeden van een doofpot door de politie in Almere van een aanranding door
Syrische asielzoekers tot het feit dat de Europese Commissie het zat is dat een aantal Europese landen nog
steedsweigert om vluchtelingen op te nemen.
"Ik ben de kritiek op de commissie beu. Wij doen genoeg. Het probleem ligt hem bij de uitvoering van de
afspraken door een aantal landen", zei Juncker.
Nederland is zoals gewoonlijk het braafste jongetje van de klas:
Voor het eerst ontvangt Nederland 'herverdeelde' vluchtelingen uit Zuid-Europa. Het gaat om vijftig Eritreeërs
uit Italië, melden bronnen aan de NOS. De groep komt vandaag met twee vluchten in Nederland aan.
Ook in het Belgische nieuws verhalen over aanrandingen door asielzoekers.
Drie minderjarige, Syrische, vluchtelingen van amper 12 en 13 jaar hebben op een trein Brussel-Doornik drie
jonge vrouwen bepoteld. Aanvankelijk liet het gerecht de daders lopen. Nu wordt opnieuw naar hen gezocht.
Na de aanrandingen in Keulen vonden er volgens de berichten grote protestacties plaats zoals wij eerder
schreven.
Echter, de waarheid is toch iets anders zoals blijkt uit de volgende mail van een lezer (dank1):
Met grote verbazing zie ik de berichten over Keulen binnenstromen. Voor de feestdagen heb ik voor mij en
mijn vriendin een hotel geboekt in Keulen voor een weekendje weg. Na de beelden gezien te hebben wat er
rond de jaarwisseling in Keulen was gebeurd, wisten we eigenlijk niet of we nog wel wilden gaan.
Omdat we absoluut niet wilden dat angst een factor wordt die ons leven gaat regeren - in hoeverre dit toch
het geval is laat ik in het midden - hebben we besloten om toch te gaan.
Het contrast met de gepresenteerde beelden is enorm!
Ja, we zagen bij de Dom een groepje mensen protesteren tegen het geweld dat de vrouwen is aangedaan.
En terecht! Als dit protest bestond uit 100 man, dan was het eigenlijk al veel. Van Pegida hebben we ook
aanhangers gezien. Die leken zelfs in de minderheid te zijn tov de eerder genoemde groep.
Aan de sfeer was bij een enkeling te proeven dat ze zich diep gekwetst voelen door "hun" overheid die er
niet voor ze is en niet naar ze luistert. Er waren voor de zekerheid enkele ME'ers paraat en ook zagen we
's avonds een politiehelikopter boven de Dom cirkelen.
We zijn na het zien hiervan terug richting de Dom gelopen om te zien wat er aan de hand was. Echter, we
hebben helemaal niets gezien van onrust in de stad. Het gehele weekend hebben we buiten het
eerdergenoemde niets meegemaakt dan lachende mensen en een hele fijne sfeer. De bikers en de
hooligans die het centrum hebben onveilig gemaakt? Geen spoor van te bekennen, terwijl we het hele
weekend in de binnenstad zijn geweest!
We begrijpen dat Keulen een grote stad is, maar inmiddels weten we niet meer wat we wel en niet moeten
geloven. 1 Ding is zeker: De MSM geloven we zeker niet meer.
Ook verscheen naar aanleiding van de aanrandingen in Duitsland opeens overal een nieuw woord:
Taharrush.
Zoals het wordt beschreven in de mainstream-media lijkt het iets dat onderdeel vormt van de Noord
Afrikaanse cultuur. Zo zegt Elsevier over Taharrush:
Georganiseerde groepsaanrandingen tijdens grote evenementen zijn in Arabische landen al langer een
bekend probleem.
Nu vormt dit helemaal geen onderdeel van de Noord Afrikaanse cultuur; het is een fenomeen dat zich voor
het eerst manifesteerde op het Tahirplein in Caïro in 2011. Aangezien de Arabische lente daar ook werd
georganiseerd door George Soros en kornuiten zou het niemand moeten verbazen als zij ook de Taharrush
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hebben uitgevonden en/of gepromoot. Voorheen deed de mainstream-media er alles aan om problematiek
zoals aanrandingen, verkrachtingen en moorden door asielzoekers in de bekende doofpot te houden. Nu,
ineens, zijn ze volledig omgeslagen en weten ze niet wat voor soort horrorverhalen ze nu weer eens zullen
schrijven over vluchtelingen. Doordat mainstream-media meestal liegen, bestaat natuurlijk het gevaar dat
wakkere mensen gaan denken in de trant van, “Zie je wel, er is bijna niets aan de hand want alles is zwaar
overdreven”. De problematiek ligt er wel degelijk en dat is die van het binnenhalen van grote groepen
mensen uit totaal andere culturen en dan verwachten dat die wel even zullen integreren. Iets waarvan de
grootste imbeciel met een half werkende hersencel vooraf nog van had kunnen bedenken dat dit niet zou
werken. We kwamen het volgende overzicht tegen van incidenten rondom asielzoekers en
aanrandingen/verkrachtingen in Duitsland in één avond/nacht. Het betreft hier de avond/nacht van 10 op 11
januari 2016.
* Aurich: 3 asielzoekers randen een 15-jarig meisje aan, een voorbijganger weet erger te voorkomen
* Soest: Een 17 jarig meisje wordt in een bus door een 20 jarige migrant aangerand. Medepassagiers
schieten haar te hulp;
* Ellwangen: Twee ‘zuiderlingen’ randen een 35 jarige vrouw aan die net uit het station komt; door zich te
verzetten en te schreeuwen weet ze zichzelf te bevrijden; ;
* Hanau: 2 Syrische broers worden gearresteerd wegens het doodsteken van hun zwangere zus;
* Hamburg: Een 25 jarige man uit Eritrea randt in een ambulance een 24 jarige hulpverleenster aan;
* Hamburg: Een 48 jarige vrouw wordt bij een woonwagenkamp door twee Noord Afrikanen aangerand; ze
weet naar een tankstation te rennen en om hulp te vragen; de dader wordt niet gearresteerd;
* Hamburg: Twee 20 tot 25 jaar oude Arabische mannen randen twee 53 jarige vrouwen aan; een van de
mannen had hen eerst provocerend zijn potloodje laten zien;
* Hamburg: De politie arresteert een 23 jarige Somaliër die bij een school een 10 jarig Duits meisje op haar
mond had gekust; de dader wordt niet aangehouden, maar naar een ander AZC overgeplaatst;
* Hamburg: Een buschauffeur schakelt de politie in als 8 Afghaanse migranten van 17 tot 24 jaar oud een
vrouw aanranden en een glazen fles naar haar gooien als ze zich verzet;
* Hamburg: In een AZC wordt een 34 jarige vrouw door twee mannen verkracht; wegens gebrek aan bewijs
worden er vooralsnog geen arrestaties verricht;
* Puttgarden: Een 49 jarige Franse Jood wordt uitgescholden en gewelddadig beroofd door twee
vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan;
* Marburg-Biedenkopf: Een donkere man dringt zich extreem op aan twee jonge vrouwen, die een
voorbijganger om hulp vragen;
* Mannheim: Een 19 jarig meisje wordt op het station van Weinheim, net als ze in de trein wil stappen, door
twee ‘Zuid Aziatische mannen’ van 25 en 28 jaar oud aangerand;
* Oldenburg: In totaal vijf vrouwen worden door twee 20 en 24 jaar oude Algerijnse asielzoekers aangerand;
* Paderborn: Zo’n 8 tot 10 jonge ‘vluchtelingen’ uit Noord Afrika randen diverse vrouwen aan; enkelen van
hen worden gearresteerd en blijken illegalen te zijn; één van hen is zeer agressief en probeert het wapen
van een agent af te pakken;
* Hannover: In Gleidingen wordt een 45 jarige vrouw wordt door een Syrische ‘vluchteling’ aangerand; ook
hij toont zijn potloodje aan haar; als hij haar vastgrijpt schreeuwt ze om hulp, waarna hij op de vlucht slaat;
* Hannover: Een 28 jarige Soedanese asielzoeker randt op het toilet in een disco een 25 jarige vrouw aan;
* Trier: Een 13 jarig meisje wordt in een trein lastig gevallen en bijna bestolen en aangerand door twee
buitenlanders;
* Merzig: In een andere trein wordt een 17 jarige meisje door een ‘zuiderling’ die zich ‘Achmed’ noemt
aangerand; ze probeert te vluchten, en drie vrouwen schieten haar te hulp. ;
Het schijnt dat een Duitse minister het volgende heeft gezegd:
Het hoogtepunt van de migrantencrisis in Europa moet
nog komen. Sterker nog – afgelopen jaar hebben we
nog maar 10% van wat naar ons toekomt voor onze
kiezen gekregen. Volgens de Duitse minister van
Ontwikkeling Müller zijn er namelijk nog zeker 8 tot 10
miljoen migranten onderweg.
Als dit waar is en onze maatschappij is nu al zo
verdeeld bij tien procent van wat nog moet komen dan
weet je dat dit op een burgeroorlog in Europa gaat
uitdraaien. Een burgeroorlog die waarschijnlijk zodanig uit de hand gaat lopen dat er uiteindelijk VN troepen
voor nodig zullen zijn om “hier de orde te bewaren”.
En laten dat nu net de troepen zijn van de New World Order, wat een toeval.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10229:mainstream-media-wakkereneuropese-burgeroorlog-aan&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Wie organiseerde de massaverkrachtingen in Keulen en andere Europese steden?
Door Germen · 11 januari 2016
Oudjaarsnacht 2015 op 2016 bleek in veel grote steden in Duitsland en andere Europese landen uit te
draaien op een nachtmerrie voor veel vrouwen. De laatste stad van zaken: bijna vijfhonderd aangiften van
aanranding, waaronder meerdere van verkrachtingen. Volgens ooggetuigen en politie, zijn de daders vooral
asielzoekers uit overwegend islamitische landen. Wie organiseerde dit?
Wat is nu bekend over de verkrachtingsgolf?
Groepen van vele honderden jonge mannen met overwegend islamitische achtergrond, die deel uitmaakten
van de migrantengolf einde 2015, verzamelden zich op centrale pleinen in onder meer de steden Keulen,
Berlijn, Hamburg, Bielefeld, Stuttgart (DE), Wenen, Helsinki, Kalmar (Zweden) en Zürich (Zwitserland). Daar
begonnen ze massaal jonge vrouwen te omringen, vervolgens seksueel lastig te vallen en in enkele gevallen
zelfs seksueel binnen te dringen. Een in de Arabische wereld al langer bekend fenomeen. De politie was pas
na enkele uren in staat het geweld te stoppen. De politiek correcte Duitse autoriteiten en main stream media
probeerden het nieuws eerst in de doofpot te stoppen, maar sociale media en alternatieve nieuwskanalen
maakten deze pogingen tot censuur zinloos. Er zijn meer dan vijfhonderd aangiften door vrouwelijke
slachtoffers ingediend. https://youtu.be/oPfHBsq4oSw
Waarom plegen Europeanen weinig groepsverkrachtingen?
Op veel plaatsen in de wereld komt de bevolking massaal op pleinen bijeen om de komst van het nieuwe
jaar te vieren. Zo ook in Duitsland. Oudejaarsvieringen zijn synoniem aan vuurwerk en vaak vandalisme,
maar massale aanrandingen en groepsverkrachtingen zijn vrij zeldzaam. Dit komt omdat verkrachting in de
Europese cultuur voornamelijk door individuele mannen plaatsvindt: er kleeft een sterk sociaal stigma aan
verkrachting. De volkswoede richt zich massaal tegen verkrachters.
Seks en de positie van de vrouw in de islamitische cultuur
Dat groepsverkrachtingen in de islamitische cultuur wel veel voorkomen, heeft te maken met de islamitische
opvattingen over seksualiteit en man-vrouw verhoudingen. Kort samengevat: de vrouw staat onder
“bescherming” van een man. Dat kan haar vader zijn, ander mannelijk familielid of, als ze getrouwd is, haar
man. Deze zogeheten bescherming kan gezien worden als een vorm van slavernij. De islamitische wereld
kent ook de bruidsschat, de mahr. Alleen als een jonge man deze doorgaans forse bruidsschat ophoest, kan
hij trouwen, waardoor hij de seksuele gebruiksrechten over een vrouw verwerft. Voor jonge werkloze
mannen zijn daarom alleen homoseksuele contacten, een loslopende toeriste of seks met dieren als geiten
mogelijk. Ook kent de islamitische samenleving het polygyne huwelijk (een man met meerdere vrouwen),
waardoor er een structureel tekort aan sekspartners is voor jonge mannen.
De aanrandingen in Keulen wekken de nodige woede bij
de Duitse bevolking.
“Gelukkig” biedt de islam een uitweg voor dit probleem.
Vrouwelijke zogeheten ongelovigen mogen als seksslavin
genomen worden, als hun land in oorlog zijn met “de
islam”, en, zoals bekend, dat is nogal snel het geval.
Technisch gesproken zijn bijvoorbeeld Nederland en
België ook in oorlog met “de islam”, omdat de
Nederlandse luchtmacht bommen op IS-doelen in Irak laat
vallen. Duitsland levert wapens en training aan
Koerdistan, waarmee de seculiere Koerden IS bevechten. Dit maakt in islamitische ogen Duitse,
Nederlandse en Belgische vrouwen geschikte slachtoffers. Zowel de koran (23:6) als de hadith zijn erg
expliciet over de seksuele rechten die moslimmannen over ongelovige seksslavinnen hebben.
Het is dus niet erg moeilijk om jonge moslimmannen aan te zetten tot groepsverkrachtingen.
Wie zit achter de massaverkrachtingen?
Opvallend is dat de massale verkrachtingen op meerdere plaatsen tegelijkertijdplaatsvonden. Er werden bij
verdachten briefjes aangetroffen met vertalingen in vulgair Duits van teksten als: ik wil seks met je hebben
en: trek je kleren uit, wat erop duidt dat de daders vooraf al van plan waren toe te slaan.
Uit dit bij arrestanten aangetroffen briefje blijkt voorbereiding en opzet.
De NOS haalt de meest voor de hand liggende theorie aan: het ging
omcriminele, kansloze asielzoekers uit veilige landen als Marokko en
Algerije (die dan ook een motief hebben: uit wraak de zaak verpesten
voor wél kansrijke asielzoekers uit bijvoorbeeld Syrië). Hiertegen pleit
dan weer het hoge aandeel Syriërs onder de arrestanten.
Volgens de Duitse justitie werden de massaverkrachtingen
gecoördineerd. Gezien de fel oplaaiende emoties, zou dit op zich een
effectieve psy-op kunnen zijn geweest. Het door Nederlandse
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overheidssubsidies overeind gehouden linkse VARA-blog Joop pakt breed uit met de usual suspects:
extreem rechts. Deze theorie is minder aannemelijk. Hoewel deze weerzinwekkende verkrachtingen een
droomscenario vormen voor vreemdelingenhaters, beschikt extreem-rechts niet over een uitgebreid
informantennetwerk onder asielzoekers. De Duitse geheime dienstBundesnachrichtendienst (BND), met het
hoofdkwartier in het conservatieve, nu door asielaanvragers overspoelde Beieren, beschikt daarentegen wél
over veel contacten in de islamitische wereld. Bekend is dat binnen de BND en andere Duitse
veiligheidsdiensten, overigens met reden, grote zorgen bestaan over de ontwrichtende effecten van de
asieltoestroom. Een BND-psyop zou daarmee een plausibeler scenario zijn, maar vermoedelijk intellectueel
wat te hoog gegrepen voor de reljournalisten van Joop.
Een tweede duidelijke belanghebbende bij deze rellen is Islamitische Staat. Militair gezien staat IS nu met de
rug tegen de muur. Zowel Koerdistan als Irak boeken de ene overwinning na de andere tegen de terreurentiteit en nu de weinig zachtzinnige Russen in Syrië ingrijpen en de Turkse steun aan IS wegbombarderen,
ziet het er somber uit voor het kalifaat. Oplaaiende haatgevoelens tegen islamieten maakt de kansen groter
dat er conflicten uitbreken tussen de islamieten en niet-islamieten in Europa. Dat levert meer rekruten op: de
“grijze zone” verdwijnt. Ook wordt Europa zo verzwakt. IS beschikt over een zeer geolied netwerk van
agenten binnen en buiten de asielzoekerscentra. Naar schatting enkele duizenden IS-strijders zijn nu in
Europa. Het zou voor IS niet erg moeilijk zijn een dergelijke actie op touw te zetten. Dit is hiermee de
sterkste kanshebber onder de samenzweringstheorieën.
http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/europa/wie-organiseerde-de-massaverkrachtingen-in-keulenen-andere-europese-steden/

Reusachtig figuur loopt over wolken (video)
Enkele dagen geleden vloog een Ierse software specialist met een Easyjet
toestel terug van een vakantie in Oostenrijk naar Ierland.
Vanuit het vliegtuigraam zag hij opeens iets bijzonders en wereldwijd vragen
mensen zich af wat deze man (en zijn collega’s) hebben gezien.
We leven in bijzondere tijden waarin dingen gebeuren die met eenvoudige
logica niet zijn te verklaren. De hiernavolgende gebeurtenis valt ongetwijfeld
in die categorie. Enkele dagen geleden vloog een Ierse IT specialist met de
naam Nick O’Donoghue met een Easyjet toestel van Oostenrijk naar Cork in
Ierland. Toen het vliegtuig op een kruishoogte van 30.000 voet rustig boven de wolken vloog, zag Nick plots
iets vreemds door het raam. Hij pakte zijn camera en maakte er een aantal foto’s van.
Wat hij zag, was een reusachtig mensachtig figuur die als het ware over de wolken liep.
Dat de opname echt is, blijkt uit het volgende verhaal van Nick:
“Ik was op de terugweg van een ski-trip met twee collega’s in Oostenrijk. Ik zat bij het raam met twee
collega’s naast mij”.
“Zij waren heel druk in gesprek en ik staarde wat uit het raam, zoals mensen dat doen in vliegtuigen. Opeens
zag ik dit vreemde figuur in de verte en toen wij dichterbij kwamen, verdween het”.
“Ik vroeg de dames die naast mij zaten om ook te kijken of ik mij niet iets verbeelde. Ze waren ook heel erg
verbaasd. Ik nam een aantal foto’s terwijl het vliegtuig dit figuur passeerde”.
“Het figuur was ongeveer twee minuten zichtbaar voordat het verdween en wel op een behoorlijke afstand.
Voor mij zag het eruit als een Michelin poppetje, maar ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee wat het is”.
En dat hebben wij ook niet. Mochten er lezers zijn die denken te weten wat Nick heeft gefotografeerd dan
horen wij dat graag.
https://youtu.be/a0lID3pnAuw
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10233:reusachtig-figuur-loopt-overwolken&catid=27:paranormaal&Itemid=40
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De nevelen van geheimhouding trekken langzaam op
17 Januari 2015 door © Irma Schiffers
Aangeleverd door: Corry
Schilderij ‘Awhaleness’ dat ik maakte in 2013
De ellende die in de wereld gaande is en over ons wordt uitgestort lijkt
maar geen einde te kennen. Het gevolg is dat we ons mogelijk willen of
gaan wegdraaien ervan. Dat roept nog meer ‘lethargie’ en passiviteit op.
En dat is jammer, want de handen moeten nu uit de mouwen, terwijl er
steeds meer onthullend nieuws komt en zaken ontmaskerd worden, zelfs
mondjesmaat in de mainstream media. En die onthullingen zullen steeds sneller gaan en voor velen die
deze mainstream willens en wetens nog voor waar aannemen zal dat als een schok komen. We lezen
allemaal over die trieste gebeurtenissen van de potvissen die aanspoelen en op een vreselijke manier de
dood vinden; vele speculaties over de oorzaak en we hebben daar allemaal wel ideeën over. Dat er iets
moet veranderen is wel heel erg duidelijk en die boodschap schilderde ik intuïtief in 2013 al nadat ik mijn bed
werd uitgejaagd door zo’n prachtig dier omdat het een dringende waarschuwing wilde geven. Helaas is er
verdrietig genoeg niets veranderd. En daarom moeten we blijven staan, in actie komen en elkaar daarbij
gaan ondersteunen. Daarover heeft Ken O’Keefe ook weer een fantastische video-boodschap neergezet en
die heb ik vertaald en ondertiteld. Wat mij betreft wordt die boodschap wereldwijd flink verspreid.
Terwijl de vluchtelingenstroom leidt tot chaos en verdeeldheid en dat was ook precies het plan van George
Soros, nadat hij handboeken liet uitgeven voor de vluchtelingen met informatie waar ze heen moeten gaan,
hoe ze daar moeten komen en wat ze kunnen eisen, komen er steeds meer spanningen in de Europese
politiek en onder de bevolking. Soros geeft onder druk overigens toe dat hij deze golf bewust heeft
gecreëerd. Alles om Europa te destabiliseren, wat het uit zichzelf al doet, maar uiteraard moet dit leiden tot
een machtsovername van de nieuwe wereldorde-kliek. In Duitsland ontstaat al oproer en ook Zweden krijgt
er blijkbaar mee te maken. Getuige alle berichten over aanrandingen en verkrachtingen, waarvan ik heel
sterk voel dat er opnieuw veel informatie niet klopt en dat het om het zoveelste geval van angst en vooral
haat zaaien gaat. ‘Als die derde wereldoorlog niet lukt, dan proberen we op deze manier de bevolking tegen
elkaar op te zetten’. Maar volgens mij zijn het de laatste stuiptrekkingen van een slang die zichzelf in de
staart bijt. Dus blijf daarbij uit de buurt!
Maar er gebeurt meer wat we niet te zien krijgen via de gecontroleerde media. Zo moet Monsanto, nadat het
gelukkig enorme verliezen leidt, op 12 oktober a.s. verschijnen voor het Internationaal Gerechtshof in Den
Haag omdat ze aangeklaagd worden voor ecocide, het aanbrengen van schade aan het milieu en de
volksgezondheid. Deze rechtszaak zal tot 16 oktober duren. Goed nieuws dus. Bovendien heeft Vladimir
Putin Monsanto en GMO-producten al in de ban gedaan. De Russische Minister of Agriculture Nikolai
Fyodorov zegt dat Rusland een GMO-vrij land moet blijven. Tijdens een vergadering stelde hij dat de
overheid niet van plan is hun burgers te vergiftigen. Ondertussen zijn wetenschappers bezig, volgens The
Guardian om de gevaren van GMO’s te onderzoeken en de hiermee in verband staande grote bijensterfte.
Overigens weten de meeste eerlijke en klokkenluidende wetenschappers dit al lang- maar het komt hier en
daar nu wel in het ‘nieuws’.
Er is zoveel te melden wat ik allemaal lees en sommige feiten halen elkaar zo snel in dat ik soms onmogelijk
dat nieuws in een artikel kan vervatten. Ondertussen heb ik veelvuldig contact met Janneke Monshouwer en
we gaan een mooie samenwerking aan, daarover later meer en nu heeft Janneke ook voor Gewoon-nieuws
een artikel geschreven over terrorisme en de achtergrond daarvan, zeker de moeite waard om te lezen.
Zie hier de boodschap van Ken O’Keefe: de cynicus is de beste vriend van de tiran! Als we stoppen met
cynisch te zijn en ons hoofd af te wenden kunnen we er werkelijk iets aan doen, luister maar even naar hem
(7’30”) (Zet eventueel de ondertiteling aan rechtsonder). (7’30”)
Ken O’Keefe: De Cynicus Is De Beste Vriend Van De Tiran
https://www.youtube.com/watch?v=mPNVFkepiw4
© Irma Schiffers
Alle artikelen op deze site worden belangeloos geschreven ten bate van ‘hue-manity’ en mogen
gerepubliceerd worden, mits de bronnen worden vermeld.
Bronpagina: https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2016/01/17/de-nevelen-van-geheimhouding-trekkenlangzaam-op/

NIEUWSBRIEF 240 – 21 JANUARI 2015 – PAG. 90

’62 rijken bezitten evenveel als armste helft wereldbevolking’
Foto: ANP, Gepubliceerd: 17 januari 2016
Hulporganisatie Oxfam Novib stelt dat de 62 rijkste mensen evenveel bezitten als de armste 3,5 miljard
mensen op aarde. In 2010 hadden 388 rijken nog evenveel in handen als de armste helft van de
wereldbevolking. De organisatie waarschuwt in een maandag gepubliceerd rapport opnieuw voor een
groeiende economische ongelijkheid.
Het vermogen van de rijkste 62 mensen is tussen 2010 en 2015 met 542 miljard dollar gestegen. Dat komt
neer op een stijging van 44 procent. Deze groep had vorig jaar een gezamenlijk vermogen van 1.760 miljard
dollar. In dezelfde periode is het vermogen van de armste helft van de wereldbevolking met 41 procent
geslonken. Het gezamenlijke vermogen daalde, ondanks dat de wereldbevolking in die periode met
ongeveer 400 miljoen mensen is gegroeid.
Gat
“Hoewel wereldleiders steeds meer spreken over de noodzaak om deze ongelijkheid aan te pakken, is het
gat tussen de rijksten en de rest van de wereld de afgelopen twaalf maanden spectaculair gegroeid”, stelt de
hulporganisatie.
Een jaar eerder publiceerde Oxfam Novib ook een rapport aan de vooravond van het World Economic
Forum in Davos. Daarin voorspelde de organisatie dat de rijkste 1 procent in 2016 meer zou bezitten dan de
rest. Maar deze voorspelling zou vorig jaar al zijn uitgekomen.
“Het is een schande dat armoede in stand wordt gehouden, terwijl extreme ongelijkheid blijft toenemen. Een
belangrijke oorzaak is het perverse belastinggedrag van extreem rijke mensen en internationale bedrijven”,
zegt algemeen directeur Farah Karimi van Oxfam Novib.
Belastingontwijking
Ze doelt daarmee op de wijze waarop multinationals en vermogenden via ingewikkelde constructies via
andere landen belastingen proberen te ontwijken. Volgens Karimi moeten regeringsleiders “politieke moed”
tonen en een einde maken aan “de kwalijke rol van belastingparadijzen”. Ze benadrukt dat bedrijven ook via
Nederland op grote schaal belasting kunnen ontwijken.
“Nederland moet met andere landen samenwerken en een einde maken aan belastingparadijzen. Dat levert
essentiële belastinginkomsten op die nodig zijn om armoede en ongelijkheid te bestrijden”, meent Karimi.
Volgens Karimi is het van cruciaal belang dat regeringen de verschuldigde belastingbedragen van bedrijven
en individuen kunnen innen. “Anders zal de nieuwe belofte van wereldleiders van september vorig jaar,
namelijk het uitbannen van extreme armoede in 2030, nooit gehaald worden”, voorspelt Karimi.
Door: NU.nl

PVV deelt pepperspray uit
Den Haag – De PVV gaat volgende week in Spijkenisse een variant op pepperspray uitdelen. Dat gebeurt
tijdens een protest tegen de opvang van meer vluchtelingen aldaar. Zelf spreekt de partij van Geert Wilders
van ‘verzetsspray’, ,,waarmee
vrouwen die worden
aangevallen, zich kunnen verdedigen
tegen islamitische
testosteronbommen.”
Het is een spray met een kleurstof,
als legaal alternatief
zelfverdedigingsmiddel voor de
verboden pepperspray.
Telegraaf >>
Een stukje verder in dezelfde krant
staat deze foto van meer legale
verdedigingsmiddelen. Met de
achterlijke kop:
‘Oplossing ligt echt bij de mannen’
Nee, daarmee stel je alle mannen gelijk aan de islamitische barbaren die
onze maffia-overheid binnenhaalt. Ga maar lekker iemand anders
beledigen. Het probleem is onze overheid die barbaren importeert op
ons grondgebied.
De echte oplossing is deze, en we weten wie we er onder moeten
leggen:
http://fubar.mobi/2016/01/14/pvv-gaat-burgers-bewapenen/
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Gaslek Californie veroorzaakt enorme radioactieve besmetting (video)
Sinds eind oktober vorig jaar ontsnapt er iedere dag een enorme
hoeveelheid gas uit een ondergronds lek in de atmosfeer in de San
Fernando Vallei in Californië. https://youtu.be/Rnbcsm0VzQM
Naar nu blijkt, is de lucht vol met radioactieve elementen en bestaat
er een onmiddellijk gevaar voor zo’n twee miljoen mensen en op
termijn gevaar voor iedereen.
Eind oktober ontstond er een gaslek onder de grond in de San
Fernando Vallei in de buurt van het Amerikaanse Los Angeles.
Har gasbedrijf SoCalGas (Southern California Gas Company) heeft
een grote ondergrondse gasopslag in de Aliso Canyon. In die
opslagplaats voor gas, diep onder de grond, is er ergens een lekkage ontstaan door een kapotte gaspijplijn
waardoor gas kan ontsnappen.
Dit gas lekt weg in de grond en komt uiteindelijk in de buitenlucht terecht waardoor gigantische
hoeveelheden in de atmosfeer terechtkomen.
Via het lek ontsnapt er gemiddeld zo’n 50.000 kilo per uur aan methaangas. Dit staat gelijk aan een kwart
van de totale methaan emissie van de staat Californië.
Met het gas ontsnapt ook een organische verbinding, thiol of mercaptaan genoemd, die een zwavelachtige
stank veroorzaakt en volgens experts symptomen kunnen veroorzaken zoals misselijkheid, duizeligheid,
hoofdpijn en neusbloedingen.
Dit zijn dan ook de symptomen die de mensen in dat gebied ervaren, maar er zijn aanwijzingen dat die
symptomen misschien door iets anders worden veroorzaakt.
Nu blijkt volgens een aantal experts dat er niet alleen methaangas ontsnapt, maar dat er ook zwaar
radioactieve materialen in de lucht terechtkomen. Metingen hebben aangetoond dat de concentraties in de
lucht steeds hoger worden.
Dat is uiteraard een grote ramp voor een gebied waar onegeveer twee miljoen mensen wonen die gevaar
lopen.
De reden dat al die duizenden mensen ziek worden, zou dan ook worden veroorzaakt door de radioactieve
componenten van de lekkage.
Samen met het methaangas schijnen er ook grote hoeveelheden radon vrij te komen.
Radon is een edelgas en gaat dus met vrijwel geen enkel ander materiaal een chemische verbinding aan.
Echter, radon is radioactief; het valt uiteen in andere (radioactieve) stoffen. Die stoffen hechten zich aan
rondzwevende stofdeeltjes, die weer worden ingeademd. Als deze stofdeeltjes zich op longweefsel
vastzetten, kan dit weefsel door de afgegeven straling worden beschadigd. Op deze manier kan op den duur
longkanker ontstaan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is radongas in veel landen na tabak de
belangrijkste veroorzaker van kanker.[2]
Volgens Robert F. Kennedy Jr.
“Hun dieren sterven….. hun vissen gaan dood in de vissenkom, hun honden gaan dood, hun katten worden
ziek. En hun kinderen worden ziek. Ze krijgen neusbloedingen, ze hebben ontzettend veel last van een
vreselijk soort migraine-achtige hoofdpijn, astma-aanvallen, long-, oor- en ooginfecties en maagklachten.
Er komt niet alleen methaan uit dat gat. Dit is een wereldwijde crisis, maar nog belangrijker, het is een lokale
crisis”.
Er zijn experts die zeggen, “Als ik in dat gebied zou wonen, zou ik als de gesmeerde bliksem maken dat ik
wegkwam”.
Hoe en waar al die radioactieve elementen precies vandaan komen, is ook niet helemaal duidelijk want er is
in datzelfde gebied in het nabije verleden niet zo zorgvuldig met nucleair afval omgegaan. Wellicht dat dit
ook een rol speelt in de huidige radioactieve besmetting van de bevolking.
Zoals gewoonlijk wordt er in mainstream-land nergens gesproken over de radioactieve besmetting van de
bevolking.
We hebben hier een situatie waarbij een bevolking van twee miljoen mensen direct gevaar loopt door een
gas dat onzichtbaar is, maar wel degelijk vernietigend werk doet.
Een paar feiten over radon.
Volgens de Gezondheidsraad leidt blootstelling aan radon binnenshuis in Nederland rond het jaar 2003 tot
naar schatting 100 tot 1200 extra gevallen van longkanker. Als waarschijnlijkste schatting geeft de
Gezondheidsraad 800 extra gevallen van longkanker. Hoe groot de kans op longkanker is, hangt af van de
tijd die iemand aan radon wordt blootgesteld en de concentratie waaraan iemand is blootgesteld.
Om een idee te krijgen over de hoeveelheden gas die ontsnappen. Men heeft berekend dat er net zoveel
methaangas vrijkomt als dat er per dag wordt geproduceerd door 2,2 miljoen koeien of 4,5 miljoen auto’s.
https://youtu.be/l0cLfD9pHkY
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10231:gaslek-californie-veroorzaaktenorme-radioactieve-besmetting&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Wie bepalen het nieuws in Nederland?
Wij Worden Wakker
Dit artikel is een enigszins samengevat en bewerkte versie van een eerder verschenen artikel op Anarchiel
en Wanttoknow.
Kun je je voorstellen, dat het bij nieuwsvoorziening niet gaat om wat je WEL te zien krijgt, maar meer om wat
je NIET te zien krijgt..? Denk er eens over na..! Het NIET-INFORMEREN van mensen over essentiële zaken
is het geheimhouden van deze zaken. Of dit nu bewust of onbewust gebeurd, dat is om het even; de
essentie is dat er geen sprake meer is van onafhankelijke berichtgeving.
De onafhankelijke media in Nederland zijn nagenoeg ter ziele. Steeds meer mediabedrijven zijn in steeds
minder handen. Op een enkele uitzondering als ‘De Groene Amsterdammer’ na, zijn de media in de loop der
tijd overgenomen door almaar grotere corporaties die op hun beurt bijna allemaal in bezit zijn van slechts
enkele machtige families.
Vaak betreft het families met invloedrijke connecties en een dubieus verleden. De media vertegenwoordigen
de belangen van de internationale corporaties, volgens de wereldberoemde onderzoeksjournalist John Pilger
‘de nieuwe heersers van de wereld’:
‘Multinationals welke, sinds hun ontstaan in Nederland, winst en het tevreden stemmen van de
aandeelhouders als enige drijfveer hebben.’
Waarheidsvinding en het juist informeren van het publiek zijn ondergeschikt aan de belangen van de multinationals. Bij hen geen andere dan de officieel geaccepteerde kijk op de terreuraanslagen van 11 september
2001. Bij hen geen twijfel of kritische vragen over de vrijheidsberovende maatregelen ‘tegen terreur’ of de
missies voor ‘vrijheid’ en ‘vrede’ van de Verenigde Staten in Irak en Afghanistan.
Gaan we in de geschiedenis kijken dan blijkt de verstrengeling van media en overheid duidelijk
waarneembaar in de tweede wereldoorlog, waar de overheerser het nieuws bepaalde. Denk maar aan
propagandaminister Joseph Goebels. Niet alleen liet hij essentiële informatie weg, maar bewerkte ook nog
eens, in volle omvang, het ‘nieuws’ wat mensen wel te zien en horen kregen.
In Nederland is er slechts een handjevol mensen dat het nieuws bepaalt. Wie zijn zij?
Het ANP
Het nieuws uit de wereld bereikt het
Algemeen Nederlands Persbureau via
internationale persbureaus. Het
belangrijkste en grootste ter wereld is het
financieel georiënteerde Reuters,
opgericht in 1851 door de naar GrootBrittannië gevluchte en door koningin Victoria tot de adelstand verheven Israel Beer Josaphat (Paul) Reuter.
Voor de stichting van het persbureau werkt Israel Reuter
in de bank van zijn oom. In 2008 fuseert de Reuters
Group met de Canadese Thomson Corporation, op het
moment van fusie een van ’s werelds belangrijkste
mediagiganten met kranten als het prestigieuze The
Times (1967, nu bezit v. R. Murdoch) en eigendom van
de familie Thomson. De Thomson familie is de rijkste van
Canada en staat op de 31ste plaats in ForbesMagazine van 2007. David Thomson, derde baron Thomson of
Fleet, bekleedt thans het voorzitterschap van het nieuwe bedrijf Thomson-Reuters.
Evenals de familie Reuter destijds, zijn de Thomsons in 1964 door de Britse monarch tot de adelstand
verheven: de wijze waarop de Kroon appelleert aan het statusgevoel en de ijdelheid van invloedrijke
personen en zo hun loyaliteit koopt. De Grand Lodge van British Colombia refereert aan deze verheffing en
ook aan het feit dat de oprichter van dit media-imperium is toegetreden tot de hogere gelederen van de
vrijmetselarij – dé manier om macht en invloed te vergroten – en gerekend wordt tot een van zijn
beroemdste representanten. Net als Reuters is Thomson voor de fusie financieel gericht en is na de
overname van Reuters zelfs marktleiderop dit gebied. Thomson’s Financial’s standaard competitie tabellen
(Thomson Financial’s Standard Leage Tables) geven overzichten met uitstaande schulden bij
‘investeringsbanken’ als Citygroup, Goldman Sachs en JP Morgan.
Volgens Wikipedia leidt de Rothschild familie deze sectie van (Reuters-)Thomson: ‘De Rothschilds hebben
de leiding op zich genomen van Thomson’s Financial’s competitie tabellen in investeringsbankieren, fusieen overname deals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië’.
Kent Cooper, directeur van de Associated Press waar hij 41 jaar werkte, schrijft in zijn autobiografie ‘Barriers
Down’ (1942) hoe de Rothschild familie een aandeel heeft gekocht in de belangrijkste persagentschappen,
waaronder Reuters. Op pagina 7 doet hij verslag van een twintig jaar durend gevecht om het recht van
Amerikanen op de waarheid over het wereldnieuws en wie het bepalen.
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Op haar beurt krijgt het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) het wereldnieuws binnen via de
internationale persbureaus, waarvan het ‘onafhankelijke’ Reuters met zijn in twintig talen de voornaamste is.
En inderdaad neemt het ANP de berichten in de regel zondermeer over. Op 28 juli 2004 bericht de
Volkskrant dat Reuters en het ANP een alliantie gaan sluiten.
Het ANP is het Nederlandse persbureau dat nagenoeg alle media in ons land van nieuws voorziet:
omroepen, kranten, tijdschriften, websites, instellingen en overheden in binnen en buitenland. Op hun beurt
reproduceren deze media, inclusief de ‘kwaliteitskranten’, dit nieuws zonder vragen. Het ANP, zo is
Nederlanders ingeprent, staat immers voor objectiviteit en betrouwbaarheid. In de oorlog werkte het ANP
samen met het nazi-regime en stond het bekend als ‘Adolfs Nieuwe Papegaai.’ Lees meer over
marcherende journalisten…
Sinds begin 2004 is het ANP niet langer een stichting maar een Naamloze Vennootschap, voor het
leeuwendeeleigendom van investeringsmaatschappij NPM Capital (Nederlandse Participatie Maatschappij),
onderdeel van de SHV holding. De Steenkool en Handels Vereniging is het grootste familiebedrijf in
Nederland en in bezit van de familie Fentener van Vlissingen, een der machtigste en rijkste geslachten in
Nederland. Het ANP werd daarmee dus een privé-onderneming.
De pater familias, Frits Fentener van Vlissingen, heeft het familiefortuin vergaard in de jaren vlak voor en
tijdens de Tweede Wereldoorlog door met de nazi’s te collaboreren. Van 1937 tot 1945 bepleitte hij
samenwerking met nazi-Duitsland als leider van het Deutsch-Niederländische Gesellschaft.
Frits ontvangt drie onderscheidingen voor zijn verdiensten : voor zijn nazi-collaboratie twee van de Führer,
waaronder het Kruis van Verdienste van de orde van de Duitse Adelaar en een ridderschap in de Orde van
de Nederlandsche Leeuw van Hare Majesteit. Net als bij Israel Reuter en Roy Thompson heeft men zich op
deze wijze van loyaliteit verzekerd. Over de collaboratie van de familie met representanten van naziDuitsland schrijft Arie van der Zwan in 2006 een boek getiteld ‘Hij overwon iedereen op een vrouw na.’
Volgens ondermeer Marco Venema van Ravage behoren de protestantse Fenteners tot de intimi van de
Oranjes, gelijk grootvader al trouw bevriend was met Bernhard wiens lidmaatschap van de nazi-partij
NSDAP de regering in de doofpot probeerde te houden (Volkskrant 06-12-95).
Het ANP voorziet ondermeer de publieke omroep en de NOS van nieuws en bepaalt ook daar mede de
kleur. Zeer onlangs op 6 mei dit jaar bracht Geen Stijl de NOS in opspraak toen deze het applaus voor
koningin Beatrix bij de nationale dodenherdenking met 22 seconden had verlengd.
Tijdens de doop van prinses Ariane op 20 oktober 2007, roept de menigte Maxima toe ‘Zorreguièta
moordenaar’ voor zijn aandeel in het fascistische Videla-schrikbewind waaronder meer dan dertigduizend
burgers verdwijnen. In de NOS-rapportage, ook uitgezonden door RTL, heeft de Nederlandse Omroep
Stichting de tegengeluiden weggefilterd. Update www.wijwordenwakker: Op 28 mei 2010 nam Vereniging
Veronica, via investeringstak V-Ventures , alle aandelen van het ANP over. (Volkskrant 28 mei 2010) VVentures staat onder leiding van Guido van Nispen .
‘Whoever controls the media, controls the mind.’ Jim Morrison
In plaats van inhoudelijke programma’s die een tegenwicht bieden aan de quizzen en soaps van de
commerciële omroepen maar waar geen geld voor zou zijn, gaat uw belastinggeld op aan de graaicultuur
van de Nederlandse Publieke Omroepen. Televisiemaker Rik Felderhof zegt: ‘niets te verwachten van de
voorgestelde beloningscode en doet een boekje open over de exorbitante salarissen van presentatoren', bij
de publieke omroep van soms € 800.000 per jaar naast de inkomsten uit hun privé-bedrijven (klik hier voor
een overzicht van deze privé-bedrijven).
Volgens NPO bestuurder Hagoort heeft ‘Felderhof blijkbaar niets begrepen van de maatschappelijke
discussie’ en over Felderhofs opsomming van de vele mogelijkheden tot belastingontduiking zegt hij: ‘het
stoort mij zeer, die bijna arrogante toon waarop hij de ontsnappingsroutes noemt.’
Op Hagoorts beschuldiging van arrogantie reageert Rik: ‘Ik heb verteld wat veel mensen in Hilversum weten,
maar wat blijkbaar niet openlijk verteld mag worden’, doelend op de democratische noodzaak voor de
Nederlandse Publieke Omroep om transparant te zijn over de besteding van uw belastinggeld.
RTL 4,5,6,7,8,24 en radio 538
Voor berichten over ‘s werelds langste taart te Mexico’, de begrafenis van André Hazes en de blote borst
van Janet Jackson (nipplegate) schakelt u over naar RTL, waar het werkelijk belangrijke wereldnieuws wordt
besproken. RTL 4, 5, 6, 7, 8, 24 en radio 538 behoren tot de RTL-Group, eigendom van de Duitse
mediacorporatie Bertelsmann en op zijn beurt privé-bezit van de familie Mohn, de aangetrouwde tak van het
schatrijke uitgeversgeslacht Bertelsmann. Bertelsmann bezit tevens Random House, de grootste uitgever
van de Verenigde Staten en Sony, eveneens actief in de mediawereld, en vormt samen met dit laatste bedrijf
twee van de tien grootste mediagiganten ter wereld en de grootste van Europa. Een kijkje in het verleden
van deze private corporatie. Op 2 oktober 2002 bericht de BBC dat Bertelsmann eindelijk de leugens over
zijn nazi-verleden toegeeft. Bertelsmann’s bedrijf heeft direct overleg met Hitlers propagandaministerie en is,
als het ANP, de spreekbuis van de nazi-autoriteiten. Heinrich Mohn staat in de Tweede Wereldoorlog aan
het hoofd en was als zijn zoon en opvolger Reinhard lid van de SS.
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Het mega-concern Bertelsmann, met haar vertakkingen.
Reinhard Bertelsman en zijn familie behoren, aldus Forbes Magazine tot de rijken der aarde. Politiek, media
en het corporate bedrijfsleven zijn als vanouds innig verstrengeld: Reinhard en Liz Mohn zijn, volgens Politik
Global, in de media de hoofdsupporters van Angela Merkel en trouwe bezoekers van de
Bilderbergconferenties. Tevens is Reinhard (ere)lid van de Club van Rome en – ondanks zijn verleden –
samen met zijn vrouw eveneens van de ‘Jerusalem Foundation Germany’. Inmiddels staat dochter Brigitte
aan het hoofd van het familie-imperium.
Veronica, Net5, SBS6
Net5, Veronica en SBS6 vallen onder het eveneens Duitse ProSiebenSat.1 Media.AG, na de RTL-Group de
tweede mediagigant van Europa. ProSieben is voor het grootste deel in handen van private equity
corporatiesPermira/KKR: Kohlberg Kravis en Roberts. Henry Kravis, is samen met zijn neef George Roberts,
een van de oprichters van KKR. Hij is tevens lid van het Council of Foreign Relations, zit in commissariaten
van het Mount Sinaï Hospital en de Rockefeller Universiteit. Daarnaast bezoekt Kravis de Bilderberg
conferenties, zijn naam is te vinden op de gastenlijst van 2009 (tezamen met een grote delegatie
Nederlanders te weten: Koningin Beatrix, Jaap de Hoop Scheffer, Ernst Hirsch Ballin, Neelie Kroes, Nout
Wellink, Hans Weijers van Akzo-Nobel, Victor Halberstadt van de Rijksuniversiteit Leiden en Jeroen van Der
Veer namens de Shell).
Algemeen Dagblad, Trouw, NRC Volkskrant en Parool
De Nederlandse kranten hebben vrijwel allemaal geruime tijd geleden hun onafhankelijkheid en eigen
identiteit verloren. De zichzelf ‘kwaliteitskranten’ noemende dagbladen Algemeen Dagblad, Trouw, NRC,
Volkskrant en het Parool zijn in handen van één schatrijke Belgische familie (Vrij Nederland 15-05-09). De
huidige representant van het van oorsprong Brabantse geslacht Van Thillo en bestuurder van De Persgroep
corporatie, staat bekend als de ‘Berlusconi van de Lage Landen’, hoewel de door hem opgekochte
‘kwaliteitskranten’ zich tegenwoordig haasten om deze bijnaam en bijbehorende reputatie van geldbelustheid
en saneringsdrift te ontkrachten.
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Christian van Thillo die in het verleden bestuurder was bij bovengenoemde Bertelsmann, verkreeg zijn alias
omdat hij het grootste deel van de kranten, tijdschriften en televisiezenders (w.o. VMM) in België bezit.
Daarnaast is hij evenals Berlusconi zeer katholiek, ijdel, macho en houdt van snelle auto’s.
Behalve de baas van Belgische en Nederlandse media is hij – komend uit een bankiersfamilie – tot voor kort
lid van de Regentenraad van de Nationale Bank van België, daarnaast gedelegeerd bestuurder bij de
Vlaamse Media Maatschappij, de Antwerpse Televisiemaatschappij, Mediafin en investeringsmaatschappij
Carlton Capital Partners. Hoezo belangenverstrengeling?
De katholieke en nationalistische familie Van Thillo maakt haar fortuin met de aankoop in de jaren dertig van
een aantal rubber-, koffie- en palmolieplantages in de Belgische Congo (1908-1960). E.D. Morel publiceerde
al in 1907 een aanklacht tegen de erbarmelijke omstandigheden op de rubberplantages in Belgisch Congo,
‘Red Rubber: The story of the rubber slave trade’. (boektekst)
Media en aandeelhouders
De bedrijfsvoering van Van Thillo is exemplarisch voor de gehele sector mondiaal, winst voor de
aandeelhouders. De opgekochte kranten van soms zeer diverse signatuur worden ‘geharmoniseerd’, wat
inhoudt dat ze net als de politieke partijen allemaal dezelfde middentoon krijgen.
Pol Deltour, secretaris generaal van de journalistenvakbond, kent de verhalen over Van Thillo’s liefde voor
kranten: ‘Die is er als het goed gaat. Maar anders is die liefde snel verdwenen. De krant als cultureel
erfgoed, als een belangrijk instituut voor de democratie, dat doet hem niets. Arbeidsvoorwaarden en
journalisten: interesseert hem niet. Het komt altijd terug op de cijfers en de waarde voor de aandeelhouders,
wat dan zijn familie is. Dat maakt het ook weer cynisch.’(Volkskrant 27-01-09)
Telegraaf als bliksemafleider
Naast de Persgroep bestaat er in Nederland nog de internationaal opererende Telegraaf Media Groep, waar
ondermeer Neerlands grootste dagblad De Telegraaf en een groot aantal tijdschriften onder vallen.
De Telegraaf (Media Groep) is een uiterst overheids-toegankelijk
mediabedrijf, en lijkt daarmee 'de stem van de heersende klasse'.
De TMG is voor meer dan 30% in handen van de familie Van
Puijenbroek, een katholiek geslacht van textielbaronnen dat naast
familie Fentener van Vlissingen nog een klein aandeel van 28,4%
procent in het ANP zou hebben gehad.
De Groene Amsterdammer schrijft: ‘In 1951 financierde Van
Puijenbroek de overname van De Telegraaf door een groep
bevriende zakenlieden en politici, daarbij handelend op voorspraak
van Kortenhorst, De Quay…’ en ‘De Quay was in die tijd inkoper
voor de krijgsmacht en commissaris bij een aan Van Puijenbroek gelieerde textielfirma. Dank zij deze
relaties werd Van Puijenbroek een belangrijke leverancier van het Nederlandse leger. De firma kon zonder
grote problemen de crisisjaren overleven, produceerde in de oorlog voor de Duitsers en na de bevrijding
achtereenvolgens voor het Canadese en het Nederlandse leger’.
Al in de jaren dertig had van Puijenbroek op verzoek van Steenberghe en De Quay de Corporatieve
Concentratie (een voorloper van het Zwart Front ) en andere rechts-autoritaire groeperingen ondersteund.
Het Zwart Front werd opgericht door een priester in opleiding en was een fel antisemitische, fascistische
organisatie.
De Telegraaf had lang een verschijningsverbod nadat de krant zich in de oorlog met de nazi’s had
gecompromitteerd. De uitgever fungeerde als spreekbuis van de bezetter en drukte onder andere nazibladen als de Deutsche Zeitung den Niederlanden.
Het merendeel van de regionale dagbladen in Nederland valt onder de Mecom-corporatie, een investerings
corporatie uit Londen, Europa’s grootste uitgever van regionale bladen en eigendom van David Montgomery,
net als Van Thillo bekendstaand als een harde saneerder.
Privatiseren media
Het opkopen en privatiseren van mediabedrijven door grotere internationale corporaties is sinds de tachtiger
jaren onder druk van de Wereld Bank en het IMF begonnen en gaat nog steeds door. De kleintjes zijn
schatplichtig aan de grote.
Wereldwijd zijn er ongeveer vijf tot tien mediacorporaties die de toon zetten. De vijf grootste corporaties zijn
Bertelsmann (Sony is onderdeel), Time Warner, Disney, Viacom en Rupert Murdoch’s News Corporation. Zij
vormen een mondiaal commercieel mediasysteem gedomineerd door een klein aantal ultramachtige families
dat zich beijvert om de vrije markt en commerciële waarden te verbreiden.
Prof. Robert McCesney, oprichter van Free Press, geeft op 26 februari 2009 een lezing getiteld ‘De strijd op
leven en dood’ Hij stelt dat: ‘de crisis in de nieuwsvoorziening hand in hand gaat met de huidige
economische depressie. De reorganisaties, fusies en saneringen, het ontslag en de afname van met name
kritische dagblad-, televisie- en radiojournalisten en het repeteren van geijkte opvattingen door de
overblijvers, leidt tot een sfeer waarin corrupte politici en bestuurders als enige profiteurs floreren in het
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schemerlicht: een sfeer die de journalistieke autonomie en integriteit ondermijnt. Vergaande mediabesluiten
nemen zij achter gesloten deuren’.
Deze crisis heeft zijn wortels in de periode voor de vlucht van het internet en voor de huidige depressie. Het
kapitalisme dicteert al sinds de tachtiger jaren de journalistiek. De kakofonie aan visies en opvattingen uit de
zestiger en zeventiger jaren is verdwenen.
Mc Cesney: ‘De belangrijkste tekortkoming van de journalistiek al sinds haar ontstaan is het blindelings
steunen en vertrouwen op ‘officiële’ bronnen – de machthebbers – als de basis voor een nieuwsitem: ‘de
legitimiteit van nieuws wordt gedefinieerd door de autoriteiten.’
Als een journalist de officiële uitleg van de terreuraanslagen ter discussie stelt is hij ‘niet professioneel’
omdat hij zijn privé-ideologie op zou dringen.
Er is niets mis met duidelijk kleurkeuzes van kranten: politiek, religieus of anderszins. Er is alles mis met de
nivellering in de huidige media volgens opgelegde politiek correcte denkbeelden zonder alternatieven. Een
vrije pers is een publiek goed en voorwaarde voor een vrije samenleving.
‘Whoever controls the media, controls the mind.’ Jim Morrison
Who controls your mind?
Samengevat en bewerkt door ‘t Schrijverscollectief. Met dank aan Anarchiel en Wanttoknow
Update 15-12-09: Voor de eigenaar van 80% van de Nederlandse tijdschriften & internetkranten als NU.nl
zie:Eigenaar NUjij: Bilderberger, trilaterist en CIA-agent
Update 23-12-09: NRC-Handelblad -> C&A-Handelsblad. De verliesgevende NRC is inmiddels door
VanThillo verkocht aan de investeringscoproratie Egeria, eigendom van de schatrijke Nederlands-Duitse
familie Brenninkmeijer.
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P1018

Economische ineenstorting gebeurt niet bij toeval
De start van 2016 is wat de aandelenbeurzen betreft de slechtste
start van een jaar ooit geweest.
Overal begint nu de paniek toe te slaan en zelfs de grote banken
adviseren nu hun klanten om snel al hun aandelen te verkopen.
Het grote deel van de mensen denkt nog steeds dat er dingen
bestaan zoals “vrije marktwerking” en dat dit bepaalt hoe en wat er in
economisch opzicht gebeurt in deze wereld.
Niets is minder waar want het zijn de bankiers van de Jezuïeten, de
Rothschild Centrale Banken, die bepalen wanneer het tijd is om een
economie in elkaar te laten storten. Wanneer ze dit doen dan doen
ze dit met een achterliggende reden.
We schreven afgelopen december al dat de renteverhoging in Amerika door de Federal Reserve Bank (de
Rothschild en consorten) een ontzettend domme beslissing was. Zo dom dat je moet twijfelen aan de
motieven waarom de FED dit doet.
Het volgende is wat wij schrevenl:
Aangezien de Rothschild Federal Reserve onder Joodse controle staat, zitten daar niet een stelletje halve
garen aan het roer. Geen stelletje dombo’s dus.
Wat de Federal Reserve heeft gedaan, is een vat benzine leeggieten over een vuur dat al volop brandt
waardoor zaken heel binnenkort volledig uit de hand kunnen gaan lopen.
Het lijkt erop dat onze voorspelling volledig klopt.
Men begint nu eindelijk her en der wakker te worden en te beseffen dat de werkelijke wereldeconomie in een
heel erg diep dal zit en dan wordt het opeens: vrouwen en kinderen eerst richting nooduitgang.
Afgelopen vrijdag gingen de aandelenbeurzen wereldwijd voor de zoveelste keer in dit nog prille jaar
onderuit. De befaamde Dow Jones heeft alleen in dit jaar al 1.437 punten verloren, het hoogste aantal ooit in
het begin van een nieuwe jaar. Hetzelfde geldt voor Europa.
Het is niet een economisch probleem dat beperkt blijft tot
een bepaald gebied op deze aarde; het is een wereldwijd
economisch probleem waar we nu mee te maken
hebben.
Mondiaal is er sinds juni vorig jaar al 15 biljoen Dollar
verdampt op de aandelenbeurzen. Een bedrag van
15.000.000.000.000 Dollar dat nu al in rook is opgegaan.
De weg naar beneden is ook altijd een stuk sneller dan
de weg naar boven zoals je in de volgende grafiek kunt
zien. Vanaf 2011 zijn de aandelenbeurzen wereldwijd in
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een periode van vier jaar tijd met 30 biljoen Dollar gestegen. De helft daarvan is in een periode van enkele
maanden alweer weggevaagd.
We schrijven regelmatig over de Baltic Dry Index als graadmeter voor de activiteit van de vracht
scheepvaart. Hoe hoger de Baltic Dry hoe meer vraag er is naar scheepsvervoer en hoe hoger de prijzen.
Afgelopen augustus stond deze Index nog op een waarde van 1.222 en deze is nu gezakt tot 394, de
laagste stand ooit voor deze graadmeter.
Net voor de grote crisis in 2008 zakte de Baltic Dry ook naar een heel laag punt, maar niet zo laag als nu.
Een kleine correctie: In een eerder artikel lieten wij een kaart zien waaruit zou blijken dat er geen
scheepvaartverkeer was op de oceanen, maar die kaart geeft dat niet weer, volgens een zeevarende lezer
(dank!).
Graag wil ik een reactie geven op het artikel van de wereldhandel ligt geheel stil.
Natuurlijk varen er honderden schepen op dit moment op de North Atlantic.
U heeft een plaatje van een AIS overview erbij geplakt. Ais heeft enkel een VHF daarom ook enkel de
schepen aan in VHF bereik van kust havens land.
Alhoewel er dus nog wel degelijk schepen varen, zullen dit er
aanzienlijk minder dan gewoonlijk zijn.
Wat er gebeurt is op de beurzen zie je heel goed op de volgende
grafiek van de beurs in New York. Sinds de renteverhoging van de
FED was er heel even euforie omdat het zogenaamd goed zou gaan
met de economie.
Vervolgens schrikt men wakker en beseft men dat het helemaal niet
goed gaat met diezelfde economie.
Daarom blijven we bij onze eerder conclusie en dat is dat de
Rothschilds er bewust voor hebben gekozen om nu de boel te laten
klappen. Ze wisten donders goed wat een renteverhoging in december voor gevolgen zou hebben. Ook
omdat het niet de eerste keer is dat ze bewust een dergelijk scenario hebben uitgespeeld.
De vorige keer dat ze dit deden was om de Tweede Wereldoorlog te kunnen starten.
Een stukje uit een artikel dat wij schreven in december:
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.
Niets gebeurt bij toeval in onze maatschappij en al helemaal niet zolang er nog leden van de Rothschild
familie rondlopen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10232:economische-ineenstortinggebeurt-niet-bij-toeval&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Op verzoek: Vreemde geluiden in de lucht tekenen van de eindtijd?
7 theorieën: tektonische platen; atmosferische drukverschillen; zonne-uitbarstingen; bouwwerkzaamheden;
aliens; HAARP-wapentesten; de bazuinen uit Openbaringen
Op verzoek van veel lezers besteden we alsnog aandacht aan de vreemde
geluiden in de lucht die onlangs in diverse delen van ons land werden
gehoord. Overigens komt het onderwerp niet voor het eerst op
Xandernieuws ter sprake; vorig jaar schreven we dat de reguliere media
voor het eerst berichtten over bizarre fenomeen, dat sinds 2008 in onder
andere Oekraïne, Duitsland, Wit-Rusland, Canada, Zwitserland en België
werd gehoord (2). De Telegraaf, en in het oosten van het land de regionale
krant Tubantia, besteedden aandacht aan het ‘angstaanjagende’ geluid dat Almere, Pijnacker, Bleiswijk,
Gouda, Roermond en Lichtenvoorde door mensen met hun mobieltjes werd opgenomen. ‘Het was net of je
trompetten hoorde schallen,’ zo zei Martijn Mastenbroek uit Pijnacker.
In het eerste weekend van dit jaar werd het ook in diverse grote steden in Marokko gehoord.
Wetenschappers zeiden dat het een ‘geologisch fenomeen’ of een ultrasoon geluid betrof. (1)
Zeven theorieën
(Deels uit het artikel van vorig jaar:) Er zijn tal van theorieën over wat deze ‘bazuin’ achtige geluiden
veroorzaakt:
1. Ondergrondse tektonische platen die langs elkaar schuiven;
2. Atmosferische drukverschillen (waardoor ook de donder in onweer wordt veroorzaakt);
3. Krachtige uitbarstingen van de zon (volgens het KNMI onwaarschijnlijk (1));
4. Treinen of bouwwerkzaamheden;
5. Aliens;
6. HAARP: atmosferische wapensystemen waarmee de supermachten elkaar zouden bestrijden, of een
ander geheim militair (communicatie?)systeem;
7. De aanstaande Apocalyps, de zeven bazuinen uit het Bijbelboek Openbaring. (3)
Opties 4, 5 en 6 lijken sowieso uitgesloten. Bouwwerkzaamheden die extreem veel lawaai maken zouden
dan in heel het land toevallig tegelijkertijd op hetzelfde moment moeten hebben plaatsgevonden. Aliens is
vooralsnog voor science fiction films en complotfanaten, en een HAARP wapentest lijkt het ook niet te zijn,
omdat de geluiden in de eerder genoemde landen niet werden gevolgd door extreme weer- of
natuurrampen.
De 7 bazuinen
Het achtste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek Openbaring beschrijft 7 engelen die op 7 bazuinen blazen,
die ieder catastrofale gebeurtenissen op Aarde in gang lijken te zetten, zoals aardbevingen, oorlogen en
insectenplagen. De evangelische- en pinkstertheologie leert dat deze 7 bazuinen pas in de allerlaatste 7 jaar
durende fase van de eindtijd zullen klinken. Mede omdat Openbaring grotendeels een boek vol symbolen en
figuratieve taal is, is de uitleg dat deze bazuinen op de complete geschiedenis na Johannes slaan naar mijn
mening veel waarschijnlijker. Het ‘derde deel’ van de aarde, de bomen en het groene gras dat bij de eerste
bazuin verbrandt staat in deze uitleg symbool voor bijvoorbeeld het derde deel van de mensheid en de
wereld dat geestelijke afsterft en ‘onvruchtbaar’ wordt. De symbolische, spirituele uitleg wordt ondersteund
door de eerste verzen (2-5) van hoofdstuk 8:
‘En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel
reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de
troon. En de rook van het reukwerk, mèt de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de engel voor
Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, en wierp (het
vuur) op de aarde; er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving.’
Zon, maan en sterren zijn symbolen
De symbolische uitleg blijkt eveneens duidelijk uit vers 12, waar ‘het derde deel van de zon’ werd getroffen,
als ook ‘het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren’. Voorstanders van een letterlijke
uitleg zouden daarom moeten volhouden dat een derde deel van de fysieke zon, maan en sterren getroffen
zullen worden. In heel de Bijbel worden zon, maan en sterren echter als symbolen gebruikt: denk aan de
dromen van Jozef.
Laatste wereldoorlog - Laatste bazuin
Desondanks is het heel goed voorstelbaar dat de laatste fase van de eindtijd gepaard gaat met
wereldschokkende gebeurtenissen, ook in de natuur, het weer en in het heelal. In de Oud Testamentische
eindtijd profetieën wordt immers een letterlijke laatste wereldoorlog voorzegd en een finale poging (door de
moslimlanden) om het Joodse volk uit te roeien.
De apostel Paulus schreef dat de opstanding der doden en onmiddellijk daarna de opname van de nog
levende gelovigen bij de ‘laatste bazuin’ zullen plaatsvinden (1 Kor.15:51-52). Dat betekent dat de
christelijke Kerk hoe dan ook de eerst zes bazuinen zal meemaken, of deze nu betrekking hebben op de
laatste 7 jaar of op de hele (kerk)geschiedenis. Xander - (1) Tubantia, (2) YouTube (compilatie uit 2012)

NIEUWSBRIEF 240 – 21 JANUARI 2015 – PAG. 99

Ook Iran verwacht komst Nibiru (video)
De Iraanse bevelhebber van het leger maakte deze week bekend
dat ze 200.000 mensen hebben opgeleid in verband met de komst
van de Mahdi, de Verlosser. De Mahdi zal echter pas verschijnen op
het moment dat de tiende planeet zichtbaar wordt.
Er gebeuren allerlei dingen op deze aarde en de meeste
gebeurtenissen worden wel ergens gerapporteerd, maar er zijn er
maar weinigen die verbanden ontdekken tussen ogenschijnlijk
afzonderlijke gebeurtenissen.
Op een of andere manier zijn de verbanden er altijd want niets staat los van elkaar en allemaal hebben we
een band met het verleden. In die tijd die achter ons ligt, vinden we ook vaak de antwoorden voor de
toekomst. Zo heeft ogenschijnlijk de uitspraak van een Iraanse bevelhebber van het leger weinig te maken
met de komst van de planeet Nibiru...
Totdat je gaat zoeken en ontdekt dat er wel degelijk verbanden zijn en niet zo zuinig ook.
Het gaat in dit geval over Majoor Generaal Mohammed Ali Jafari, de bevelhebber van het Iraanse leger.
Hij vertelde afgelopen week tijdens een persconferentie dat Iran
bijna 200.000 jongemannen heeft voorbereid, verspreid over het
gehele Midden Oosten, om te helpen met de komst van de Mahdi,
een moslimleider die gerechtigheid op de wereld zal brengen
voorafgaand aan de Dag des Oordeels.
De meeste sjiitische moslims, waaronder de alevieten en de
twaalvers, geloven dat de Mahdi, in de persoon van Mohammed alMahdi (de twaalfde imam) leeft en zich schuil houdt. Hij is niet
zichtbaar voor mensen maar is actief in het dagelijks leven en kan
om hulp gevraagd worden. Hij zal bij het eind der tijden opnieuw
verschijnen en dan zal voor de rechtgeaarde gelovigen een tijd van vrede aanbreken die 7 jaar zal duren.
Volgens Jafari was het toenemende geweld in het Midden Oosten, inclusief de opkomst van ISIS, een teken
dat de komst van deze Mahdi zeer nabij is.
Daarom staan er in de sjiitische landen zoals Syrië, Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen en uiteraard Iran zo'n
200.000 gewapende soldaten klaar voor de komst van deze leider of verlosser.
Jafari zegt te weten dat de komst van de Mahdi aanstaande is, maar wellicht heeft hij nog meer
aanwijzingen dan alleen het geweld in het Midden Oosten.
Als je namelijk een beetje gaat spitten in achtergronden van de moslimwereld dan komen een aantal
interessante dingen naar voren. Of het volgende een tekst is uit de Koran of iets wat door een religieuze
leider is gezegd, is niet helemaal duidelijk. Wel dat de hiernavolgende tekst op diverse plekken terugkomt
waar moslims discussiëren over
wat de toekomst gaat brengen.
Wat daar staat is dat je de
Mahdi pas kunt verwachten op
het moment dat Allah de tiende
planeet zichtbaar heeft
gemaakt. Wanneer je de Zon
niet meetelt, zijn er met Pluto
erbij negen planeten. De onbekende tiende planeet zou dan Nibiru zijn, die nu net op dit moment zo
ongeveer zichtbaar begint te worden. Een planeet die volgens
bovenstaande tekst ontdekt zal worden beneden de zeven aardes.
Wanneer je vanaf de aarde gerekend naar de buitenrand van ons
zonnestelsel gaat, kom je zeven planeten (aardes) tegen. Er is ook altijd
gezegd dat Nibiru het eerst zichtbaar zal worden vanaf de Zuidpool
omdat hij vanaf dat punt boven de horizon voorbij Pluto zichtbaar zal
worden. Dit komt door de vreemde ecliptische omloopbaan waardoor de
planeet of eigenlijk het mini zonnestelsel vanonder de planeten vandaan
komt, zoals te zien op het volgende plaatje.
De planeet Nibiru wordt in de Koran Sijjil of ook wel Saqar genoemd. (Saqar wordt trouwens ook gebruikt
voor hellevuur).
Zo lijkt het alsof er van alle kanten nu informatie op ons afkomt waaruit eens te meer blijkt in welke
bijzondere tijden we leven.
https://youtu.be/3AJF1XZIRIw
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10241:ook-iran-verwacht-komstnibiru&catid=35:universum&Itemid=48
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