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De Russische dreiging, Syrië, Oekraïne, waar is de elite mee bezig
Geschreven door Nexus, gepubliceerd: 24 mei 2016
Laatst was ik uitgenodigd op een communiefeest van een kennis. Altijd
leuk om tussen verschillende mensen te vertoeven en hun meningen aan te horen en waar mogelijk de
eigen mening te deponeren.
Gewapend met een kopje koffie nam ik plaats in een groep mensen van verschillende leeftijd. Aanvankelijk
werd er wat over koetjes en kalfjes gesproken maar al snel hoorde ik rechts naast mij iemand iets vertellen
over Rusland en Putin, wat het wel niet voor een dictator was en hoe hij de hele wereld aan de rand van de
afgrond brengt. Tja, dan weet je, dat is koren op de molen van Nexus.
Goh, waar haal je al deze kennis vandaan, vroeg ik aan de persoon. Uit het
nieuws natuurlijk, waar anders vandaan? Ik vroeg hem waarop dat nieuws
dan gebaseerd is en wat Putin dan echt gedaan heeft om zo over de man af
te geven. Nou, hij is Oekraïne binnengevallen, heeft de Krim geannexeerd en
beschermt de dictator Assad in Syrië. En hoe heeft het nieuws dit bewezen
dan, vroeg ik aan de man. Hoezo bewezen, ik heb het over het nieuws, je wilt
toch niet zeggen dat je denkt dat die onzin verkopen? Nou, dat wil ik eigenlijk
wel zeggen vervolgde ik mijn reactie. Denk je niet dat als hard gemaakt zou
kunnen worden dat Rusland daadwerkelijk soldaten in Oekraïne heeft
gestationeerd die daar vechten dat dit niet heel breed uitgemeten zou worden met beelden en
getuigenverslagen, etc? Euh…ach, ga toch weg, wat een onzin! Was het enige dat er nog uit kwam.
Ik vervolgde mijn reactie, al dan niet ongewild, met, en Assad van Syrië, hoe kan het dat deze man al 3 keer
kort achter elkaar door de eigen bevolking, die hij volgens het journaal dagelijks beschiet, tienduizenden
mensen in gevangenissen dood zou martelen, bomvaten in steden gooit, keer op keer weer met grote
meerderheid door diezelfde bevolking herkozen wordt? En hoe verklaar je dat de inwoners van de Krim met
zelfs 96% van alle stemmen gekozen heeft om terug te keren naar Rusland als moederland en dat er geen
één verslag te vinden is waarin bewezen wordt dat Rusland soldaten in Oekraïne heeft? Met een
wegwuivend gebaar werd mij het zwijgen opgelegd want klaarblijkelijk had ik meer informatie dan de man
die de ongefundeerde stellingen van het journaal herhaalde. Toch kwam er nog zoiets uit als, maar de
dreiging gaat uit van Rusland. Ik zou mijzelf niet zijn als ik niet ook daarop even iets zou antwoorden. Kijk,
hoe kan Rusland bijvoorbeeld een dreiging vormen voor de Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen,
als het datzelfde Rusland van Putin is dat deze landen de vrijheid terug gaf na de val van de Berlijnse muur?
Datzelfde Rusland dat ook Georgië de permissie gaf een eigen staat te beginnen. Dat Rusland dat feitelijk
het zelfbeschikkingsrecht vanaf het aantreden van Putin tot in de breedste betekenis van het woord
uitvoerde voor alle mensen en naties die dit wilden? Ja maar, ze oefenen voor een oorlog aan de grens met
Rusland…. Je bedoelt dat Rusland militaire oefeningen houdt binnen de eigen landsgrenzen? Was meteen
mijn verweer. Zou het niet zo kunnen zijn dat Rusland zich klaar maakt voor de NATO dreiging die aan bijna
alle landsgrenzen van Rusland tentoongespreid wordt? Rusland blijft binnen haar grenzen maar de NATO
overschrijdt alle grenzen! Het gesprek bloedde dood omdat de man te weinig echte informatie bezat en zich
dus al snel moest bedienen van onzinstellingen en absurde aannames die geen enkel hout snijden. Gelukkig
kwam ik diezelfde dag ook mensen tegen die wel wisten hoe haasje hupt. Met een beetje prikken hier en
daar kreeg ik al snel de informatie die ik zocht. Er liepen uiteindelijk een stuk of 3 mensen op een publiek
van 30 rond die wel wisten wat er aan de hand is op deze Aardkloot, een knappe 10% van de hele groep.
Daarbij moet ik dan ook nog stellen dat veel ouderen ook omslaan als ze de echte waarheid te horen krijgen
en vaak verbaast zijn dat kanalen zoals ons journaal glashard liegen of pure propaganda verkopen. Voor de
mensen die dit lezen en denken dat Nexus uit zijn nek kletst, kan ik het aanbevelen om even deze link te
volgen en het interview te beluisteren vanaf 50 minuten. Hier wordt Dhr. Vd Plas, een zogenaamde Ruslanddeskundige geïnterviewd door radio 1 inzake de Russische dreiging. De man woont al jaren aan de grens
met Rusland en vertelt in dit interview wat hij ziet en waar de dreiging werkelijk vandaan komt. Een
zeldzaamheid om van een mainstreamjournalist te horen dat zijn eigen collegae liegen en bedriegen.
Inmiddels zijn er meerdere nieuwsmensen die de leugens vaarwel gezegd hebben en een boekje open doen
over hoe het nieuws zwaar gemanipuleerd wordt o de belangen van de elite te dienen. Google maar eens
op Janneke Monshouwer of Arnold Karskens
Wat speelt er momenteel allemaal? Momenteel werkt de elite aan een totale oorlog. In
Venezuela worden protesten georganiseerd, in Ecuador, in Bolivia, allemaal in de stijl
van, de mensen willen iets anders, een soort Arabische lente waarvan jullie weten dat
dit ook allemaal CIA werk was. Aan de grenzen met Rusland wordt de troepenopbouw
van de NATO elke dag groter en provocaties met nieuwsberichten over capriolen van
Russische gevechtsvliegtuigen zijn aan de orde van de dag. Waar de VS verstek liet
gaan in 2001 met 911, om straaljagers de lucht in te sturen om de gekaapte
vliegtuigen te onderscheppen, laten de Russen niet met zich sollen en sturen ze met
enige regelmaat interceptors de lucht in om Amerikaanse spionagevliegtuigen te
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identificeren die zonder transponder vliegen, althans, de transponder uit hebben staan. De normaalste zaak
van de wereld en bovendien speelt zich dat allemaal af aan de grenzen met Rusland zelf. Het is dus niet
eens zo dat Russische vliegtuigen zich bewust in andermans territoriale gebieden bevinden. Voor zover ik dit
tot vandaag heb kunnen controleren blijken de Russen zich uitstekend aan de internationale regelgeving te
houden, in tegenstelling tot de legers van de elite in de vorm van de NATO.
In Syrië is de tijdelijke wapenstilstand door de elite misbruikt om de verschillende proxy-troepen bij elkaar te
brengen in de hoop een behoorlijke slag te kunnen slaan in Aleppo en andere oorlogsgebieden. Waarom de
Russen dit hebben toegestaan is mij nog onduidelijk. Wellicht om niet extra in een kwaad daglicht te komen.
In een vorig stuk over deze kwestie heb ik uit de doeken gedaan hoe de witte helmen in Aleppo gebruikt
worden door deze proxy-elite-terroristen met allerlei exotische namen. Dat deze groepen gevormd zijn
uit buitenlandse huurlingen wordt zelfs met het lezen van gangbare nieuwskanalen duidelijk, al proberen die
er een puntje aan te draaien.
De zogenaamde Islamitische Staat, ISIL, ISIS, El Nusra, El
Shabaab, etc. zijn allemaal huurlingen in dienst van de elite
die via deze weg oorlogen kunnen voeren zonder regeltjes.
De mensen die opgepakt worden voor de aanslagen in
Europa en daarbuiten blijken stuk voor stuk vrij gelaten te
worden bij gebrek aan bewijs. Beelden van zogenaamde IS
soldaten met tattoos van MOSSAD en de Amerikaanse vlag
zijn overal te vinden. Niet voor niets verhullen deze mensen
zich allemaal in doeken en baarden want iemand met een
baard zal toch wel een moslim zijn nietwaar?!
Is het voor iemand nog onduidelijk wie of wat de Islamitische Staat, El Nusra, El Qaida, etc. is?
Syrië staat aan de vooravond van een allesbeslissend eindoffensief tegen de elite huurlingen in Aleppo en
andere steden. Putin heeft een ultimatum gesteld aan de elite m.b.t. Syrië. Huurlingen die zich nu nog in
Syrië bevinden krijgen de kans de wapens neer te leggen. Doen ze dat niet dan zullen ze vernietigd worden.
De gevechtsvliegtuigen die terug getrokken werden worden weer ingezet en als de elite denkt dat ze dit spel
langer kunnen spelen zouden zomaar de Chinezen betrokken kunnen raken in dit conflict. Ook in China is de
elite bezig chaos te scheppen door zich te bemoeien in een lokaal conflict over een eilandengroep die China
zelf heeft opgespoten. Ze zijn de bemoeienissen van de elite zat en voeren ook op een ander niveau oorlog
met deze club. De aankoop van goud en de oprichting van een nieuwe petro-munt, samen met Rusland en
de BRICS landen. Het is dan ook niet voor niets dat Brazilië ook te maken heeft
met een democratische lente waarbij Rousseff slachtoffer is van aan de elite
gelieerde NGO’s.
In Oekraïne gaat het beschieten van de Oostelijke regio’s Donbas onverminderd
voort. De uit zijn eigen land geschopte Saakashvili is gouverneur van deze
streek en helpt de elite een handje met het uitmoorden van de opstandelingen,
de mensen die zich niet neerleggen bij de coup die de elite pleegde. Israël blijft
de Palestijnen kleineren en uitmoorden onder toeziend oog van de hele
wereldpolitiek die alleen maar blijven herhalen dat Israël het recht heeft om zich
te verdedigen. De grote vraag is wanneer Rusland echt de tanden zal laten zien
en hoe. Ik verwacht vanuit Rusland een totaal andere manier van strijd dan een
gewone oorlog. Het zal een technologische strijd worden. Ze hebben
dit eerder gedemonstreerd toen ze één van Amerika’s grootste
oorlogsschepen uitschakelden met een elektronische puls. De
Russen beschikken over technieken die ze nog niet echt ingezet
hebben en volgens mij als troef opsparen als de nood echt aan de
man is.
Ook de financiële en politieke macht van de elite vertoont grote
barsten. Brexit is aanstaande en er zullen ongetwijfeld vele landen
volgen. Op alle niveaus raakt de elite de regie kwijt en chaos is het
enige antwoord dat ze hebben.
Het zal nog enige tijd zo doorgaan maar het begin van het verval van
hun macht is een feit.
Journalisten die vluchten in de echte waarheid, mensen die met grote
getalen de straat verkiezen om hun ongenoegen te tonen en
grootmachten die de regie over hun eigen toneelstuk verliezen. Tik
tak tik tak………
http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/de-russische-dreigingsyrie-oekraine-waar-is-de-elite-mee-bezig
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Laatste redmiddel tegen superbacteriën werkt niet meer
‘Ziekenhuis is gevaarlijkste plek van onze moderne samenleving
geworden’ – In VS sterven jaarlijks al 377.000 mensen na
besmetting in ziekenhuis met superbacterie
Achter de glanzende facade van een ziekenhuis schuilt een
medisch systeem dat eigenlijk nog maar bar weinig kan bereiken,
en vooral de farmaceutische industrie schijnt te dienen.
Antibiotica-resistente superbacteriën zijn al jaren aan een
duidelijke opmars bezig, en schakelen het één na het andere medicijn uit. De grote farmaceutische
bedrijven, ook wel ‘Big Pharma’ genoemd, hielden tot nu toe het middel Colistin als laatste redmiddel achter
de hand. Dit antibioticum wordt alleen ingezet als niets anders meer helpt en het leven van een patiënt direct
gevaar loopt. Nu Colistin bij een 49 jarige, met de E.coli bacterie besmette (2) Amerikaanse vrouw echter
niet blijkt te werken, zijn superbacteriën erin geslaagd ook de laatste verdediging van de mensheid te
slechten. Mike Adams van ‘Natural News’ waarschuwt daarom voor een ‘medische apocalyps’ zodra de
eerste ziekenhuizen met deze superresistente bacterie worden getroffen.
Sinds Alexander Flemming in 1928 penicilline ontdekte, is de levenskwaliteit en – verwachting van een groot
deel van de mensheid fors verbeterd. Amper 100 jaar later zou aan die periode echter weer een einde
kunnen komen, nu steeds meer bacteriën resistent worden tegen onze medicijnen.
Als er niet snel nieuwe middelen worden uitgevonden, dan dreigt een wereldwijd drama van ongekende
omvang zodra er een pandemie uitbreekt met de Colistin-resistente superbacterie. Dan hebben we het al
snel over vele miljoenen dodelijke slachtoffers.
Oneigenlijk gebruik antibiotica
De allerbelangrijkste oorzaak van het ontstaan van deze superbacteriën zijn nu juist de medicijnen die tegen
hen zijn uitgevonden. Of beter gezegd: het oneigenlijke gebruik ervan. Om zo hoog mogelijke winsten te
maken zorgen de farmaceutische bedrijven ervoor dat antibiotica heel vaak worden voorgeschreven, ook als
ze feitelijk helemaal niet nodig zijn. Tweede probleem is dat veel mensen hun kuur niet afmaken, waardoor
vaak niet alle bacteriën van een infectie worden gedood, en deze daardoor de kans krijgen zich aan te
passen.
‘Ziekenhuis gevaarlijkste plek geworden’
Adams wijst op nog een andere, minder bekende oorzaak, namelijk de puur chemische samenstelling van
de gebruikte antibiotica. Voor bacteriën blijkt het veel makkelijker resistentie tegen deze kunstmatige
medicijnen te ontwikkelen, dan tegen natuurlijke antibiotica zoals knoflook. De werking van deze natuurlijke
verdedigingsmiddelen wordt al tientallen jaren gebagatelliseerd en ontkend, omdat ze de torenhoge winsten
van Big Pharma, apotheken en artsen in gevaar zouden kunnen brengen.
Nu ook Colistin, dat enkel tegen ‘nachtmerrie bacterieën’ wordt ingezet die tot wel 50% van hun slachtoffers
doden (2), niet meer werkt, ‘betekent dit uiteindelijk dat we vandaag in een wereld leven waarin het
ziekenhuis vermoedelijk de gevaarlijkste plek van onze moderne samenleving is geworden’. Zelfs een simpel
inwendig onderzoek kan al dodelijk zijn als de omgeving is besmet met een superbacterie.
In VS jaarlijks al 377.000 dodelijke slachtoffers
Volgens Pharma Death Clock sterven jaarlijks meer dan 1,2 miljoen mensen aan ziekenhuisinfecties,
waarvan 377.000 door superbacteriën (en dan hebben we het nog niet eens over de 400.000 mensen die
jaarlijks in de VS overlijden als gevolg van medische missers). Door de Colistin-resistente variant zal dit
dodental de komende jaren hoogstwaarschijnlijk exploderen. Verreweg de meeste infecties zullen worden
opgelopen in ziekenhuizen, waar men vermoedelijk zal blijven weigeren om de volgens Adams
‘echte antibiotica’ serieus te nemen. Die ‘echte antibiotica’ bevatten volgens hem natuurlijke stoffen uit
planten. Tenslotte was ook de allereerste penicilline bij toeval ontstaan uit een schimmel. Normale producten
zoals knoflook en gember bevatten sterke antibacteriële eigenschappen, en oplossingen met zilver
(colloïdaal zilverwater) en koper zijn extreem effectief tegen bijna alle bekende bacteriestammen.
Miljoenen mensen zullen onnodig sterven
De overheden en ziekenhuizen in Amerika, Europa en grote delen van de rest van de wereld wijzen deze
natuurlijke middelen echter af, omdat ze niet met een 50.000-voudige winst verkocht kunnen worden. Als
gevolg hiervan worden ze nog steeds genegeerd, waardoor honderdduizenden mensen onnodig overlijden,
en in de nabije toekomst waarschijnlijk zelfs miljoenen.
Adams: ‘Ik ben er vast van overtuigd dat zodra superbacteriën onze ziekenhuizen in bezit nemen, iedereen
die een blind vertrouwen op de nutteloze chemicaliën van de farmaceutische industrie heeft, voor dit
misplaatste vertrouwen met zijn leven zal betalen. Overleven zullen alle mensen die natuurlijke antibiotica
toepassen, en breken met hun onwetende artsen, die zich prostitueren voor Big Pharma.’
Xander - (1) KOPP, (2) ASM.org
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Laatste-redmiddel-tegen-superbacterin-werkt-niet-meer
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Einde vrijheid meningsuiting: EU wil elektronisch ID-bewijs voor internet
Brussel wil straks alles weten wat u online doet, welke contacten u
heeft, welke sites u bezoekt, wat u koopt, etc. – Estland als
voorbeeld: Burgers kunnen daar nu al geen toegang krijgen tot
bankrekeningen, gezondheidszorg en openbaar vervoer zonder
ID-bewijs met ingebouwde chip
Of dit, zoals sommige christenen denken, echt het begin van het
‘teken van het Beest’ is valt nog te bezien. Wat wel duidelijk is dat
de EU streeft naar absolute en totale controle over alle burgers.
Zoals we eerder schreven besloot de EU vorige week om samen
met Facebook, Twitter, Google en Microsoft ten strijde te trekken tegen alle niet politiek-correcte pagina’s en
berichten, en deze als ‘hate speech’ binnen 24 uur weer te verwijderen. Brussel zet zijn zinnen zelfs op
totale controle over het internet, en wil voor iedereen een elektronisch ID-bewijs invoeren. Daarmee zal de
vrijheid van meningsuiting en ook de online privacy definitief tot het verleden behoren, en zal alleen nog door
de EU goedgekeurde propaganda worden toegestaan.
De totalitair regerende Europese Commissie heeft onder leiding van de uit Estland afkomstige Andrus Ansip
een conceptdocument laten opstellen waarin wordt voorgesteld een elektronisch ID-bewijs in te voeren,
waarmee Brussel werkelijk alles te weten kan komen over wat u online uitvoert: welke sites u bezoekt, wat
voor berichten u plaatst, welke contacten u heeft, waar en wat u koopt, enzovoorts.
Natuurlijk wordt het plan niet als zodanig voorgesteld, maar verpakt met mooi klinkende argumenten. Zo zal
een elektronisch ID-bewijs een einde maken aan al die lastig te onthouden verschillende gebruikersnamen
en wachtwoorden, die sowieso een veiligheidsrisico zouden vormen (* dat klopt enkel indien u zoals zoveel
mensen een makkelijk te kraken wachtwoord kiest zoals ‘1234’, de naam van een van uw kinderen, etc.).
Estland als voorbeeld: ID bewijs met microchip geeft toegang tot bijna alles
Internetters moeten zich in de toekomst overal online kunnen identificeren met erkende ‘papieren’ zoals IDkaarten of bank- en creditcard pasjes. Het komt er dus op neer dat de EU alles wat u online doet wil gaan
koppelen aan een officieel overheids’document’, een (electronisch) ID-bewijs. Online anonimiteit zal
daardoor tot het verleden behoren. Het is niet toevallig dat de Europese Commissie een official uit Estland
als leider aanstelde. Dat land heeft volgens eigen zeggen namelijk het verst doorgevoerde ID-systeem ter
wereld. Alle burgers zijn daar reeds verplicht hun ID-bewijs met ingebouwde chip te gebruiken voor toegang
tot bijvoorbeeld de gezondheidszorg, bankrekeningen, online persoonlijke gegevens bij de overheid, het
afsluiten van abonnementen en het openbaar vervoer (2).
Ultralinks verbond tegen vrijheid van meningsuiting en soevereiniteit
Het internet ID-bewijs zal hoogstwaarschijnlijk gebruikt gaan worden om de zojuist officieel geworden
gezamenlijke EU/Facebook/Twitter/ Google/Microsoft aanval op de vrijheid van meningsuiting te handhaven
en intensiveren. Brussel wil bovenop de al bestaande nationale wetten toezicht gaan houden op de inhoud
van websites, pagina’s en berichten. Daarvoor wordt onder andere de ‘Trust & Safety Council’, waar ook
feministische en islamitische groepen in zitten, gebruikt. Iedere conservatieve en/of vrijheidslievende burger
voelt dan al op zijn klompen aan wat als ‘haatspraak’ gekenmerkt zal worden: alles wat niet overeenkomt
met het ultralinkse globalistische wereldbeeld, wat onder andere bestaat uit het opheffen van alle grenzen,
het overdragen van nationale soevereiniteit aan superregeringen en uiteindelijk zelfs een Marxistischsocialistische VN-wereldregering, een ‘herverdeling’ van de welvaart van noord naar zuid, en onbeperkte
massale moslimimmigratie naar Europa. (3)
Volledig digitaal betaalsysteem vervulling Bijbelse profetie?
Begin mei berichtten we over een ‘geheime’ bijeenkomst in New York met meer dan 100 topmanagers van
banken, beurzen en bedrijven. Die bespraken de snelle invoering van een volledig digitaal betaalsysteem,
waarmee al het contante geld binnen afzienbare termijn moet gaan verdwijnen.
Het is daarom niet verwonderlijk dat christenen die nog steeds geloven dat het beruchte ‘teken van het
Beest’ zoals in het Bijbelboek Openbaring wordt voorzegd een –al dan niet geïmplanteerde- microchip is,
van mening zijn dat de vervulling van deze profetie nu heel dichtbij is.
Xander - (1) Infowars, (2) E-Estonia, (3) Bloomberg (via Infowars)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Einde-vrijheid-meningsuiting-EU-wil-elektronisch-ID-bewijs-voorinternet
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ER-president Tusk: Brussels streven naar superstaat zal EU uit elkaar doen vallen
Xander 03-06-2016 13:52- in EU, Immigratie, Maatschappij, NWO-Complot
Beide presidenten vrezen voor het uiteenvallen van de EU.
Volgens Tusk (L) dreigt dat door teveel opgelegde integratie,
volgens Juncker juist door te weinig. Tusk wil dat Brussel meer
naar de burgers gaat luisteren, terwijl Juncker er openlijk voor pleit
om hen nog meer te negeren.
Donald Tusk, president van de Europese Raad, heeft opnieuw
hard uitgehaald naar zijn collega’s in Brussel, en specifiek naar
EC-president Jean Claude Juncker, als ook de Duitse
bondskanselier Angela Merkel. Volgens hem leven zij in ‘een
gekkenhuis’ door vast te houden aan hun ‘utopische illusie’ dat Europa één grote totaal geïntegreerde
federale superstaat moet worden. In werkelijkheid zullen ze de EU daarmee uit elkaar doen vallen,
waarschuwt hij. Tusks woorden werden echter totaal genegeerd door de Europese politici en massamedia.
Angst zaaien heeft niet gewerkt
Zo kort voor het Brexit referendum zo keihard tekeer gaan tegen Brussel, dat wil de gevestigde orde niet
hebben, en dus is het vergeefs zoeken in de media naar Tusks toespraak, die hij hield tijdens een
bijeenkomst van Europese conservatieven in Luxemburg. Volgens de recente peilingen zal 45% van de
Britten vóór uittreding uit de EU stemmen, en 42% tegen. De uitslag valt echter onmogelijk te voorspellen,
omdat de Europese elite er al jaren een handje van heeft om volksraadplegingen te manipuleren en zelfs te
vervalsen. En anders bedenkt men wel een smoes om de wil van het volk te blijven negeren.
De Britse Telegraph schrijft dat de angst die de gevestigde orde de Britten al maanden probeert aan te jagen
door hen afschuwelijke gevolgen van het Brexit voor te spiegelen –premier Cameron dreigde zelfs letterlijk
met de Derde Wereldoorlog-, niet heeft gewerkt. De misleidende stemaanwijzingen die afgelopen week
werden verstuurd zetten juist nog meer kwaad bloed, omdat er openlijk in wordt gesuggereerd dat mensen
vóór het EU lidmaatschap zouden moeten stemmen (3).
‘De burgers van de EU willen geen totale integratie’
Tusk schijnt de enige topman in Brussel te zijn die zijn ogen niet langer sluit voor de realiteit en gevaarlijke
ontwikkelingen in Europa. ‘Bezeten van het idee van een zo snel mogelijke en totale integratie, hebben wij
niet waargenomen dat heel normale mensen, de burgers van Europa, dit euro-enthousiasme niet delen.’
Desondanks probeert de politieke elite, ook in Den Haag, de burgers een utopisch Europa zonder nationale
staten op te leggen. Dat streven gaat rechtstreeks tegen de Europese geschiedenis in, aldus Tusk. De
maatschappelijke en culturele tegenreactie die nu overal is te zien mag in zijn ogen daarom niet als illegitiem
extreemrechts populisme worden verketterd. Door dat te doen zal de instorting van de EU juist dichterbij
komen. Jean Claude Juncker had in januari ook al openlijk over het mogelijke einde van de EU gesproken,
maar enkel om de lidstaten te dwingen hun grenzen onbeperkt open te houden voor miljoenen
moslimmigranten. Ook EP-president Martin Schulz erkende onlangs dat ‘niemand kan zeggen of de EU over
10 jaar nog bestaat’. Hij noemde de migrantencrisis en de angst voor terreur als de twee belangrijkste
mogelijke oorzaken van het uiteenvallen van de unie.
‘Droom van federaal Europa is illusie’
Ongeveer een maand geleden had Tusk tijdens een debat in Rome zijn beide collega’s Juncker en Schulz in
hun bijzijn tegengesproken. Ook toen riep hij hen op hun ‘totaal onrealistische Utopia van een federaal
Europa los te laten... Het is een vaak voorkomende mening in Brussel dat de EU altijd problemen heeft met
zijn lidstaten, en dat onze levens veel prettiger zouden zijn zonder die lidstaten. Ik begrijp waarom dit voor
sommige Brusselse collega’s een droom is, maar ik denk dat het tijd is onze dromen voor het EU-project bij
te stellen.’
‘Dat betekent dat wij vandaag moeten toegeven dat deze droom van één Europese (super)staat met een
gemeenschappelijk belang, en in de toekomst misschien een gemeenschappelijk volk, een illusie was.’ (2)
Daarmee ging Tusk ook rechtstreeks tegen Junckers vicepresident, ‘onze eigen’ Frans Timmermans, in, die
kort daarvoor had verklaard dat lidstaten met één cultuur moeten en zullen worden uitgewist. Timmermans is
net als zijn partij (PvdA) een groot voorstander van het opheffen van de nationale grenzen en bevoegdheden
ten gunste van een vanuit Brussel geregeerde totalitaire superstaat, en hoopt de Europese ‘monoculturen’
met het gedwongen toelaten van miljoenen moslims voorgoed te verpletteren.
Xander - (1) KOPP, (2) Telegraph, (3) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/ER-president-Tusk-Brussels-streven-naar-superstaat-zal-EU-uitelkaar-doen-vallen
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Bezuinigingen op Nederlandse bejaarden en zieken, maar duizenden euro’s welkomspremie voor
migranten
Oud hoofdredacteur FAZ: ‘Etnische Nederlanders worden opzettelijk gediscrimineerd’ – Sociaal paradijs
Zweden: Slechts 0,3% migranten werkt, rest geniet van uitkeringen – Steeds meer Duitse burgerwachten
beschermen mensen tegen criminele asielzoekers
Inmiddels deels achterhaald, aangezien de meeste migranten
inmiddels met NAVO marineschepen veerboten naar Europa
worden gehaald.
Bij onze Oosterburen is doorgedrongen dat het Nederlandse
asielbeleid in sommige opzichten nog krankzinniger is dan bij hen.
Vol ongeloof en verbijstering reageert men op de inmiddels
beruchte 10.602 euro welkomspremie voor iedere migrant in
Oisterwijk. In omliggende Brabantse plaatsen is het iets minder,
en in Tilburg is het ‘slechts’ 3182 euro. Tegelijkertijd worden bejaarden, chronisch zieken en mensen die
afhankelijk zijn van een uitkering geconfronteerd met de ene (on)aangekondigde bezuiniging en korting na
de andere. ‘Etnische Nederlanders worden opzettelijk gediscrimineerd,’ constateert de bekende Duitse
auteur, onderzoeksjournalist en oud hoofdredacteur van de FAZ, Udo Ulfkotte.
Geld kan niet op – althans, voor asielzoekers
Vaak zonder paspoort of andere papieren naar een land emigreren, en dan gelijk duizenden euro’s cadeau
krijgen om vrij te besteden – wie wil dat nu niet. Nederlandse gemeenten hebben de afgelopen jaren dankzij
het afbraakbeleid van het kabinet Rutte enorm bezuinigd op met name de (thuis)zorg voor bejaarden en
chronisch zieken, waardoor velen in grote problemen kwamen. Men had het geld niet meer, beweerde men.
Inderdaad: niet voor Nederlanders, want er worden wel miljoenen op tafel gelegd om islamitische
asielzoekers zich zo warm mogelijk welkom te laten voelen.
En als ze dan toch worden afgewezen, krijgen sommigen een oprotpremie van duizenden euro´s mee. Om
zich na een paar weken weer vrolijk met een vervalst paspoort in Nederland te melden. Om vervolgens wéér
een paar duizend euro mee te krijgen, terug te vliegen, en het hele graaicircus zo vaak mogelijk te herhalen.
Slechts fractie migranten kan/wil werken
Het is daarom niet verwonderlijk dat tweederde van alle asielzoekers die 5 jaar in Nederland zijn nog steeds
niet kan of wil werken. Nederlandse professoren waarschuwen niet voor niets dat de meesten van hen hun
hele leven lang van de sociale zekerheid zullen leven. In Zweden zijn de cijfers nog veel erger: van de
163.000 asielzoekers die de laatste tijd zijn aangekomen en officieel toestemming hebben een baan te
nemen, werken er welgeteld 494, oftewel 0,3%. Anders gezegd: 330 van de 331 migranten zijn werkloos.
Absurde banen
Degenen die in Nederland wel werken, doen dat vaak in opdracht van de staat, en dan voor ronduit absurde
zaken. Voorbeeld: migranten uit Eritrea, waarvan bekend is dat ze leden van de in dat land regerende
dictatoriale eenheidspartij zijn, worden als officiële vertalers ingezet om Eritrese asielzoekers, die juist voor
de vervolgingen door die dictatuur zijn gevlucht, te vragen waarom ze asiel in Nederland aanvragen.
Ulfkotte: ‘Dat is alsof Angela Merkel IS-strijders inzet om Syrische oorlogsvluchtelingen te vragen waarom ze
naar Duitsland zijn gevlucht.’
9 jarig kind misbruikt, maar moslim? Dan weer een vrij man
Niet alleen het Nederlandse volk moet zich ernstig afvragen of ‘onze’ regering en overheden compleet zijn
doorgedraaid. In het Duitse Bad Hersfeld heeft een rechter een Afghaan die een 9 jarig kind seksueel had
misbruikt, als vrij man uit de rechtszaal laten vertrekken. De moslim bedankt de rechter zelfs openlijk
vanwege de onthutsend lage straf: 9 maanden voorwaardelijk.
Misdaad- en verkrachtingsexplosie
Terug naar het door de islam instortende Zweden. Al in 2005 bleek uit wetenschappelijk onderzoek dat het
overgrote deel van zogenaamde ‘vluchtelingen’ uit moslimlanden helemaal geen zin heeft om te werken
omdat de uitkeringen zo hoog zijn, en omdat het zo eenvoudig is om met criminaliteit veel geld binnen te
harken. Het zijn dan ook bijna uitsluitend migranten die verantwoordelijk zijn voor de criminaliteitsexplosie in
e
Zweden. Zoals we al vaker schreven staat Zweden dankzij moslimmigranten op de 2 plaats van landen met
percentueel de meeste verkrachtingen ter wereld.
Naast de anti-Westerse, misogyne en racistische islamitische cultuur ligt daaraan ook het feit dat er al jaren
voornamelijk jonge moslimmannen naar Zweden en Europa komen, en maar heel erg weinig vrouwen en
kinderen, ten grondslag. Die worden in hun thuislanden simpelweg achtergelaten. Gevolg is dat er in
Zweden een groot mannenoverschot c.q. vrouwentekort is ontstaan, met als resultaat: 29.000 officieel
geregistreerde verkrachtingen in 2011, vermoedelijk slechts een fractie van het werkelijke aantal.
Statistieken gemanipuleerd
Daarna besloten de politiek-correcte regeringen in Stockholm om de officiële statistieken waaruit de extreem
negatieve gevolgen voor de samenleving van de komst van zoveel migranten uit moslimlanden af te lezen is,
niet meer te publiceren, of te manipuleren, bijvoorbeeld door migranten die enkele jaren in Zweden wonen
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als autochtonen te rekenen. Zo hoopt men de opkomst van de vrijheidspartij ‘Zweden Democraten’, de enige
die zich openlijk verzet tegen de massa immigratie en islamisering van het land, te stoppen.
Duitse politici deden internationaal veel stof opwaaien toen ze in november 2015 Zweedse vrouwen
‘adviseerden’ om niet meer na iedere aanranding of verkrachting meteen naar de politie te lopen. En toen
kwam oud-en-nieuw in Köln (en tal van andere Duitse en Europese steden). (2)
Burgerwachten
Na ‘Köln’ zijn in Duitsland in alle stilte –de grote media mogen er op last van de regering Merkel niet over
berichten- steeds meer burgerwachten ontstaan. Soms glipt er nieuws naar buiten dat die wel degelijk actief
zijn. In bijvoorbeeld Freital slaagde een burgerwacht erin om een Irakese dief te betrappen en een winkel uit
te gooien. Net als in Nederland steevast het geval is, had de Duitse politie het echter over een ‘verwarde
man’ de ‘psychische hulp’ nodig heeft.
De sociaaldemocratische minister van Justitie Heiko Maas reageert zoals verwacht uiterst negatief op de
burgerwachten, en noemt hen ‘zelfbenoemde hobby sheriffs’. De Duitse regering werkt namelijk veel liever
samen met Facebook en Twitter om -inmiddels in EU verband- alle negatieve berichten over migranten, de
islam(isering) en Brussel zo snel mogelijk als ‘hate speech’ te bestempelen en te verwijderen. (3)
Xander - (1) KOPP, (2) KOPP, (3) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Bezuinigingen-op-Nederlandse-bejaarden-en-zieken-maarduizenden-euros-welkomspremie-voor-migranten

WTF ?? FEMA-camps nu ook in Nederland!
door John Diks op mei.29, 2016, onder Politiek
De geschiedenis gaat zich herhalen
FEMA kampen zijn gevestigd door heel Amerika, Canada en
Alaska. FEMA wordt wel gezien als het machtigste
bestuurssysteem van Amerika. Sommigen noemen het wel “het
geheime bestuur” van Amerika. Er zijn inmiddels in opdracht van
FEMA meer dan 800 detentiekampen gebouwd en ingericht.
Verschillende bronnen melden dat de “Elite” hier de vijanden van
de staat wil opsluiten. In een publicatie onder de titel “Camps for
Citizens” vertelt de auteur Jonathan Turley dat de voormalige
Amerikaanse minister van Justitie John Ashcroft destijds een plan
heeft opgesteld dat de mogelijkheid biedt, toekomstige
tegenstanders van de staat zonder vorm van proces op te sluiten
en hen hun burgerrechten te ontnemen.
http://www.franklinterhorst.nl/FEMA%2…
*FEMA kampen komen/zijn ook in nederland. Zonder dat wij het echt doorhebben, wordt ook in Europa
gewerkt aan het uitrollen van de NAZI agenda. Zoals al een keer omschreven is Europa mede opgericht
door oud NAZI’s en kunnen we bijvoorbeeld niet ontkennen dat wijlen prins Bernhard – initiator van de
Bilderberggroep – ook NAZI roots heeft. Hij werkte bijvoorbeeld voor IG-Farben; het bedrijf dat Zyklon-B
leverde aan de NAZI’s maar ook mede financier van de oorlogsmachine van Adolf Hitler was…
http://stopdebankiers.eu/zijn-er-ook-……/
*Link met waar de femakamps zitten…
https://pineut.wordpress.com/tag/fema/
”Niks geen Zaanbajes meer, of Pi2 (van Penitentiaire inrichting) maar vanaf nu heet de gevangenis op
bedrijventerrein HoogTij) Justitieel Complex Zaanstad, of kortweg JC Zaanstad.”
http://deorkaan.nl/proefzitten-in-jus…
” DJI als werkgever
DJI biedt een boeiende en veelzijdige werkomgeving. In onze inrichtingen leven mensen tijdelijk buiten de
maatschappij. De inrichtingen dragen daarom zorg voor veel facetten uit het dagelijks leven. DJI biedt dan
ook werk aan mensen met uiteenlopende beroepen. Vanuit bijna elke opleiding kun je doorstromen naar een
beroep bij DJI. En als je bij DJI aan de slag gaat weet je zeker dat geen dag hetzelfde wordt.
Medewerkers van DJI kiezen vaak bewust voor de justitiële omgeving, omdat zij de maatschappij willen
beveiligen tegen mensen die een bedreiging vormen, terwijl zij ze ook zover probeert te krijgen dat ze zich
anders gaan gedragen. Kortom, werken bij DJI is niet voor iedereen weggelegd.”
https://www.dji.nl/organisatie/werken…
Bron: Facebook.com - https://youtu.be/ER_F4F_uO5A
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/05/wtf-fema-camps-nu-ook-in-nederland/
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Topeconoom megabank: Geloof politici niet, wereldeconomie gaat instorten
‘Beleid politici en centrale banken (zoals ECB) heeft klein groepje rijken steeds rijker gemaakt, terwijl de
grote rest op zijn best wat kruimels heeft gekregen’ – Bloomberg: Volgende crisis treft ook bedrijfsleven, dat
ongekend veel schulden heeft gemaakt, maar deze nooit meer
kan terugbetalen
Vele biljoenen dollars en euro’s zorgden er in 2008 en 2009 voor
dat een totale instorting van de wereldeconomie met een aantal
jaren werd uitgesteld. Een kleine 8 jaar later zijn de schulden met
35% tot 40% gestegen, en is de situatie veel ernstiger dan
destijds.
Andy Xie, de voormalige hoofdeconoom voor de regio Azië van de
Amerikaanse megabank Morgan Stanley, uit in een artikel in
de South China Morning Post zware kritiek op de politieke en financiële elite, die volgens hem de burgers
onterecht blijven wijsmaken dat alles weer de goede kant opgaat. ‘Geloof ze niet. De politieke elite negeert
alle waarschuwingen. Ze praten de situatie goed en beweren dat het zo erg niet is.’ Xie ziet echter dat een
enorme wereldwijde recessie, mogelijk zelfs een complete instorting, onvermijdelijk is.
De landen van de G7 hebben tijdens hun laatste overleg enkel tijd verspild, aldus Xie. De G20 kwam
vervolgens in Shanghai eveneens met geen enkel constructief plan om de wereldeconomie weer aan het
draaien te krijgen. Sterker nog: men beweerde dat de gevaren die er zijn niet de toestand van de echte
economie zouden weerspiegelen. ‘Maar de olieprijs is sinds juni 2014 met 70% gekelderd, de Braziliaanse
real is gehalveerd, en de Russische roebel is 60% van zijn waarde kwijtgeraakt. De wereldeconomie bevindt
zich op de rand van weer een recessie, maar deze belangrijke types schuiven dit alles op een soort
psychologisch probleem van de waarneming van de mensen.’
‘Politici maakten rijken steeds rijker, de rest moest het met kruimels doen’
Alle signalen wijzen volgens hem echter op een lange periode met wereldwijde stagnatie en instabiliteit.
Voor een groot deel is dat de schuld van de centrale banken, zoals de ECB. Die hebben de geldmachines
op volle toeren laten draaien, maar dat heeft geen blijvende uitwerking op de echte economie gehad.
Het enige wat dit verwoestende beleid heeft veroorzaakt is het creëren van enorme zeepbellen op de
aandelen- en vastgoedmarkten. Hierdoor is een klein groepje rijken nog veel rijker geworden, terwijl de grote
rest, de gewone man, het op zijn best met ‘wat kruimels’ moest doen.
Investeringen in overcapaciteit creëerden sneeuwbalsystemen
Ja, er werd –en wordt- overal geïnvesteerd in nieuwe machines en andere uitbreidingen, maar dat is meestal
voor ‘onproductieve overcapaciteit’. Zo lijdt de Europese staalindustrie zwaar onder de Chinese
overproductie. China heeft sinds het begin van de crisis in 2008 ongeveer $ 20 biljoen ($ 20.000 miljard) in
de bouw van fabrieken, woningen en wegen gestoken. ‘Maar investeringen garanderen nog geen vraag.
China bouwde dus nog meer fabrieken om de vraag voor een eveneens denkbeeldige fabriek te genereren.
Dit sneeuwbalsysteem kon niet lang functioneren.’
De Chinese overproductie heeft vervolgens de grondstofprijzen opgeblazen, wat op zijn beurt een andere
kettingreactie tot gevolg had. ‘En toen de grote centrale banken de rente op nul zetten, zijn biljoenen dollars
als kredieten in de grondstofsector gevloeid.’ Ondernemingen in de opkomende landen, onder druk gezet
door de hogere grondstofprijzen, leenden vervolgens $ 9 biljoen. ‘Deze schuldenberg is gebaseerd op een
grondstof-sneeuwbalsysteem, dat op zijn beurt op een Chinees investerings-sneeuwbalsysteem rust. De
instorting hiervan is slechts het begin.’
Politici maakten veroorzakers van de crisis nog rijker
Dat de wereldeconomie op de rand van een nieuwe recessie staat is tevens het gevolg van een serie
verkeerde stimulansen. Na 2008 hebben zowel de Amerikaanse als Europese regeringen biljoenen dollars
en euro’s uitgegeven om juist die mensen te redden die de oorzaak van het uitbreken van de crisis waren. In
plaats van banken en andere financiële instellingen failliet te laten gaan en hun managers in de gevangenis
te gooien, zijn ze dankzij de politici ‘rijker gemaakt als nooit tevoren. Zoals te voorspellen was hebben zij hun
middelen gebruikt om het systeem nog meer te manipuleren.’ (1)
Ook bedrijven gaan vanwege enorme schulden omvallen
Op Bloomberg werd afgelopen week gewezen op de ‘krankzinnige groei’ van de schulden van het
bedrijfsleven. Volgens de gezaghebbende economische site heeft 99% van het bedrijfsleven zich sinds de
crisis tot over de oren in nieuwe schulden gestoken. De stijging van hun winsten, orders en ‘cashflow’ staat
in geen verhouding tot die schulden, waardoor de volgende crisis in gang zal worden gezet door het massaal
omvallen van bedrijven, wat op zijn beurt voor enorme aantallen werklozen zal zorgen.
Een van de oorzaken is dat de meeste bedrijven zich niet zoals vroeger voorbereiden op de toekomst, maar
enkel kijken naar kortetermijnoplossingen, en daarbij uitgaan van veel te rooskleurige verwachtingen over
hun eigen toekomst. Dus werd en wordt er ongekend veel geld geleend voor uitbreidingen en allerhande
vernieuwingen, terwijl dat allemaal leidt tot nog hogere schulden die nooit meer kunnen worden
terugbetaald.
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Bovendien hebben veel bedrijven het geleende geld gebruikt voor de terugkoop van aandelen, voor
allerhande aankopen, en voor het verhogen van hun eigen beloningen, in plaats van het economisch
efficiënt en gezond maken van zichzelf. Tel dit op bij een stagnerende wereldeconomie en de eerste
signalen dat de rente weer gaat stijgen, en alle ingrediënten voor een ernstige crisis van ongekende omvang
liggen klaar. (2)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Topeconoom-megabank-Geloof-politici-niet-wereldeconomiegaat-instorten

‘Nieuwe aanvallengolf tegen katholieken in België en Frankrijk’
door the scent of roses op 03/06/2016
Een Duitse vrouw, voor en na ze werd toegetakeld door
moslimmigranten. Catholic News Agency publiceerde gisteren een
artikel waarin het informeert over een “nieuwe aanvallengolf tegen
katholieken in België en Frankrijk.” Kerken worden almaar vaker in
brand gestoken, er wordt gestolen in de Huizen van God en priesters
worden aangevallen. Ook worden katholieke websites het slachtoffer van internetpiraten.
“Katholieken in Frankrijk en België – landen die nog steeds herstellen van de brutale aanvallen van ISIS –
worden geplaagd door veel gewelddadigheid en agressie, waaronder brand in kerken, aanvallen op
priesters, de ontheiliging van een tabernakel en internetpiraterij tegen meer dan 100 katholieke websites.
Priester Benoît Delabre brengt in het Franse magazine La Periodical verslag uit over brand in een kerk in St.
Madeleine-de-l’Île in Martigues, ongeveer 800 km ten zuiden van Parijs. Twee weken geleden werd daar een
altaar in brand gestoken. ‘Het altaar bestaat uit marmer, wat ervoor heeft gezorgd dat het vuur zich niet kon
uitbreiden. Ik kan me niet inbeelden wat er zou zijn gebeurd met een houten altaar. De gevolgen voor onze
kerk zouden tragisch zijn geweest.’ Hij zei ook dat op 15 mei een andere onbekende persoon een tabernakel
met geconsacreerde hosties ontheiligde in de kerk in Jonquières, in dezelfde regio. Vader Delabre werd zelf
het slachtoffer van een aanval vorige zondag, toen een man hem verraste aan de deur van zijn kerk, het
leek erop dat hij ‘iets wou stelen.’
‘We weten hoe serieus deze aanvallen zijn, tegen symbolen en personen,
omwille van hun geloof. Het katholieke geloof, zijn symbolen en diegenen die
het geloof verspreiden, verdienen het om te worden gerespecteerd, net zoals
iedere soort van religieuze uitdrukking, welke de openbare orde niet verstoort.’
Gaby Charroux, de burgemeester van Martigues, zei in een verklaring dat
‘diefstallen van alle soorten vaker voorkomen in kerken’, en beloofde de politie
om de aanvallen tegen te houden. La Croix schreef in april dat meer dan 100
katholieke websites, van kerken en congregaties, worden platgelegd. Vermoedelijk gaat het om Tunesische
cyber-jihadisten die zichzelf het Fallaga team noemen. In België, in de namiddag van 24 mei, verwoestten
twee brandhaarden een kerk in Mont-Sainte-Geneviève, een kerk uit de 16de eeuw. De eerste brand
ontstond in de sacristie. De brandweerlieden hadden de plek nauwelijks verlaten toen een nog grotere brand
ontstond. De politie van Hainaut houdt zich bezig met de zaak.”
Ook nog even aan toevoegen dat ook in Zweden meldingen van
massaverkrachtingen worden gemaakt en dat in Duitsland drie
“vluchtelingen” werden opgepakt omdat ze aanslagen in Düsseldorf
hadden beraamd.
Maar volgens “paus” Bergoglio vormen migranten zeker geen
gevaar. “Migranten vormen geen gevaar. Ze zijn wel in gevaar.” Het
Vaticaan ontsnapte vorige maand zelf ternauwernood aan een
aanslag.
Bron: http://www.catholicnewsagency.com/news/a-new-wave-ofattacks-against-catholics-in-france-belgium-85405/
foto: frontpagemag.com
https://restkerk.net/2016/06/03/nieuwe-aanvallengolf-tegenkatholieken-in-belgie-en-frankrijk/
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Oorlogsjournalist Arnold Karskens: Opstand in Europa al begonnen
Foto: Archief EHF
Amsterdam. In
januari
van
dit
jaar
waarschuwde
oorlogsverslaggever Arnold Karskens in de NRC dat in mei een
volksopstand in Europa zou uitbreken. Hij sprak over een
Europese Lente. Onlangs liet hij in dezelfde krant weten dat de
revolutie volgens hem daadwerkelijk begonnen is.
Karskens moest zich in de krant verdedigen, want er zou nog
helemaal geen revolutie begonnen zijn. Maar de journalist laat
zich niet uit het veld slaan. Ten eerste vindt hij is de revolutie wel degelijk van start gegaan en ten tweede is
het grote vluchtelingenprobleem nog maar net begonnen. Over de volksopstand zegt hij in de NRC: ‘Kijk
naar Oostenrijk, waar de helft van de bevolking op de FPÖ stemt; naar Frankrijk, waar mensen massaal
tegen de nieuwe arbeidswet staken; naar Groot-Brittannië, waar de Britten op een Brexit aansturen. En dan
heb ik het nog niet eens over het Oekraïne-referendum. Dat was een referendum tegen Europa.’
Karskens ziet een revolutie als iets dat sluipenderwijs gaat. Eerst verdwijnt de tolerantie, zoals dat nu in
Nederland en de rest van de wereld gebeurt. Dat is de eerste stap, zo stelt hij. Karskens werkt in Brussel en
ontmoet daar regelmatig Europese beleidsmakers. Hij is van mening dat Europa geen goede Europese
leiders heeft. Naar eigen zeggen krijgt Karskens steeds meer gelijk. ‘Mensen twitteren iets vanuit een
comfortabele ruimte, maar ik sta in Noord-Afrika, in Calais en in Turkije. Ik zie het en hoor het. En die
twitteraars staan daar niet.’
De journalist schreef in zijn onlangs verschenen boek “Journalist te koop’ over de nieuwsvoorziening in de
Nederlandse kranten en stelde aan de hand van 21 interviews met publicisten vast dat de onafhankelijke
journalistiek in deze tijd zwaar onder druk staat. Karskens heeft wel een idee hoe dat komt. Oorzaken zijn
volgens hem onder meer de oprukkende commercie, bezuinigingen op de redactiebudgetten,
bemoeizuchtige voorlichters, valse inlichtingendiensten, indoctrinerende denktanks, redactionele lafheid en
serieuze terreurdreigingen. De politiek, de geheime diensten en de financiële elite zouden volgens hem de
media te veel in hun greep hebben. Aan zijn boek werkten onder andere Theodor Holman, Joris Luyendijk,
Joost Niemöller, Max Pam, Jan Roos en Ebru Umar mee.
Boek: Journalist te koop
http://www.nrc.nl/next/2016/05/30/kijk-om-je-heen-die-revolutie-is-begon…

Duitsland bouwt aan interreligieuze universiteit
door the scent of roses op 05/06/2016
“Dat was er nog niet: Katholieke, evangelische en islamistische
theologen willen de verschillende religies samenbrengen in de
universiteit van Münster”, schrijft katholisch.de. “Ze beogen een
bijzonder doel.”
“Opmerkelijk is vooral dat in het gebouw het Centrum voor
Islamitische Theologie zal worden ondergebracht.” Volgens de
universiteit bestaat het plan erin om de communicatie tussen de verschillende religies te bevorderen. “In een
wereld waar in verschillende gebieden meerdere conflicten bestaan, moet een duidelijk signaal worden
gegeven, vindt de stad Münster.” De universiteit maakt eigenhandig 23 miljoen euro vrij om de religies
samen te brengen, daarbovenop schenkt de Duitse staat nog eens een paar miljoen.
De decaan van de katholieke faculteit van de universiteit, Judith Könemann, vindt de verwelkoming van de
islamitische theologen een goede zaak. “De oecumenische en religieuze gesprekken zullen vlotter
verlopen, het zal natuurlijker zijn. De afstand zal ook beter
overbrugbaar zijn.” Ook de vice-voorzitter van de Centrale Raad van
moslims in Duitsland is vol lof over het samenwerkingsproject. “Er zal
zo eerlijke concurrentie ontstaan“, luidt het daar. “Het is een kans
om de interreligieuze dialoog een wetenschappelijke basis te
geven.”
De universiteit liet al verstaan ook “open te staan” voor andere religies
zoals het boeddhisme.
Bron: katholisch.de - Foto: via zeit.de
https://restkerk.net/2016/06/05/duitsland-bouwt-aan-interreligieuzeuniversiteit/
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Extremistische Amerikanen en Oekraïners bij protesten Frankrijk
Geschreven door Nexus Gepubliceerd: 30 mei 2016
Wie de afgelopen weken de
protesten in Frankrijk goed
gevolgd heeft is het misschien
opgevallen dat kleine groepjes
gemaskerde mannen extreem
gewelddadig zijn. Ze gooien
met Molotov cocktails en slaan
hard in op politieagenten die
de orde enigszins proberen te
handhaven. Vandaag werd bekend dat een Amerikaan is opgepakt die een brandbom achter in een
politieauto gooide terwijl de agent er nog in zat. Een ware moordaanslag en zo zal dit ook behandeld
worden. Enige dagen eerder kregen wij berichten te lezen van een filmploeg van RT dat Oekraïense
extremisten een verslaggeefster van RT belaagden en het uitzenden onmogelijk maakte. Bekijk de beelden
van beide incidenten. https://youtu.be/-ABIE4zOgQg ; https://youtu.be/ZgtVpMLsh2E
De Russische verslaggeefster was eerder die week al eens geïntimideerd door soortgelijke gemaskerde
figuren, toen werd haar helm hardhandig van haar hoofd geslagen. Bij de tweede aanval werden leuzen in
beeld gebracht met de tekst “Glory to Ukraine!”Een uitspraak die ook tijdens de gewelddadige
Maidanprotesten gebezigd werd door de extreem rechtse Svoboda partij. De verslaggeefster werd met enig
geluk ontzet door haar cameraman die haar in veiligheid bracht.
Wij weten inmiddels allemaal dat die protesten georganiseerd en
betaald werden met Amerikaans geld. Nu komen wij deze zelfde figuren
tegen in Parijs. Ook in Parijs zijn het deze gemaskerde figuren die
extreem geweld gebruiken en daarmee politie en ME de bevoegdheid
bezorgen grof geschut in te zetten. Is hier meer aan de hand dan een
spontane demonstratie? Wordt Europa voorbereid op meer geweld en
zo ja, waarom? Enige jaren geleden waren er ook protesten in Frankrijk
en volgde ik deze op de voet. Ook toen werden deze protesten
opzettelijk gefrustreerd door groepen mannen met maskers die niets
met de protesten te maken hadden. Een studente die destijds meeliep
in een grote demonstratie vertelde toen dat zij op weg waren door de stad en er ineens vanuit het niets een
groep van ongeveer 20 gemaskerde mannen uit een steeg kwamen aanlopen, zich mengden tussen de
demonstranten en meteen met Molotov bommen en ander materiaal begonnen te gooien.
Uit ervaring weten wij dat tijdens demonstraties politie en Meérs
worden ingezet om de boel te escaleren om zodoende de autoriteiten
een vrijbrief te geven voor het inzetten van grof geschut. Toen werden
echter eigen mensen ingezet wat wij ook bewezen hebben aan de
hand van de kleding en schoenen, de provocateurs droegen dezelfde
schoenen als de ME’ers.
Hier volgen enkele filmpjes waar deze agenten geïdentificeerd werden
door de echte demonstranten. https://youtu.be/St1-WTc1kow ;
https://youtu.be/TbLU9tdDwxo ; https://youtu.be/-CGqWHaMhNM ;
https://youtu.be/XUrtdHQySTQ
Ga er maar vanuit dat bij vrijwel alle demonstraties dit soort mensen worden ingezet. Volksverraders die
alles doen om de knuppel over de gewone man en vrouw te kunnen laten gaan. Dit soort mensen verdienen
geen respect maar moeten ter plekke aangepakt worden. Kom je ze tegen tijdens een demonstratie, maak
ze bekend, laat jouw groep weten dat ze er zijn en leg vast wat ze doen. Heb geen medelijden met deze
mensen want ze hebben dat ook niet met jou. Ik sprak nog niet zo lang geleden iemand waarvan ik weet dat
hij met enige regelmaat wordt ingezet bij rellen en demonstraties. Ik stond naast hem op het schoolplein van
mijn dochter die ik die dag zou ophalen. Ik vroeg aan hem wat hij zou doen als hij mij tijdens een vreedzame
demonstratie zou tegenkomen nadat de opdracht gegeven was om de demonstratie te ontbinden. Zou je mij
neerslaan? Zonder blikken of blozen klonk er een duidelijke ja! Ik zei nog, maar je kent mij toch? Maakt niets
uit, opdracht is opdracht! Met dat soort mensen hebben wij te maken. Mensen die niet zelf kunnen denken,
domme krachten, adrenalinejunks die alles doen wat ze opgedragen krijgen.
In mijn ogen zijn deze mensen de grootste volksverraders die gelijk gesteld kunnen worden aan de ridders
van de adelijken vroeger die de dorpen plunderden van hun oogstopbrengst omdat ze dat opgedragen
kregen.
Je bent gewaarschuwd! Ik bedoel de agent provocateurs!
http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/extremistische-amerikanen-en-oekrainers-bij-protesten-frankrijk
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“De Holocaust”: een bewezen leugen
Naar aanleiding van “Holocaust Memorial Day”, een inzending van Gawain.
[Overbodig te zeggen, maar ALLES in dit artikel is bewezen
waarheid. Revisionisten liegen niet en al helemaal niet over gebeurtenissen
met joden in de naziperiode: daarover wordt al teveel gelogen. Helaas is het
onmogelijk hier in a nutshell de duizenden bewijzen tegen het
Holocaustvertelsel zelfs maar aan te stippen. Veel bewijzen tegen die
Historische Leugen kunt uhier vinden, o.a. in Breedeveld’s boek “Holocaust
Herzien”, in mijn “Drieluik” en andere artikelen en uiteraard in de
weggecensureerde revisionistisch-wetenschappelijke literatuur.]
Hersenspoeling in de praktijk: 27 januari 2015, “Holocaust Memorial Day”.
Wat is eigenlijk “de Holocaust”? Die wordt bewust nooit gedefinieerd, maar volgens politiek, media,
onderwijs, “deskundigen” en publiek is het de optelsom van deze 3 zogenaamde “feiten”:
1. De Duitsers (“nazi’s”) voerden vanaf 1933 een beleid om de joden te vermoorden.
2. Daarom deporteerden zij later het grootste deel van de joden naar “vernietigingskampen”,
waar ze massaal in “gaskamers” werden “vergast”.
3. In totaal vermoordden de nazi’s 6 miljoen binnen hun bereik zijnde joden.
Elk van 3 deze “feiten” is bewezen onwaar. Daardoor is de “Holocaust”, waarin men u onder dwang wil laten
geloven, een Historische Leugen. Ze wordt al 70 jaar overeind gehouden door intensieve hersenspoeling,
indoctrinatie, maatschappelijke chantage en politieke en juridische vervolging. Elk normaalconcreetbewijs
voor “de Holocaust” ontbreekt.
Ja, er was jodenvervolging, ja er waren deportaties, ja er waren werk- en concentratiekampen en ja, er
vonden misdaden plaats, zowel tegen joden als tegen anderen. Maar geen “Holocaust”!
Hierom zijn de 3 kernpunten van “de Holocaust” en daarmee “de Holocaust” zelf, Leugens:
1. Er kan niet één concreet bewijs, document of ander feit worden getoond waaruit blijkt dat de
nazi’s een genocidebeleid voor joden voerden.Dat bewijs is er niet, omdat zo’n beleid er nooit
was. Er was nimmer een “opdracht”, bevel of aanwijzing van Hitler en/of zijn regering voor
(massa)moord op joden. Daarover zijn na 70 jaar zelfs de papegaaihistorici het eens. Maar, let u
wel:
Zonder opdracht van Hitler en zonder een spat van bestaand concreet bewijs is en was “de
Holocaust” ondenkbaar en onmogelijk.
Aldus bestond er natuurlijk ook geen uitvoeringsplan, geen organisatie, geen verantwoordelijke, geen
handelingsdirectief, geen budget, geen rapportage, niets, helemaal niets van de vele vereisten voor zo’n
miljoenenoperatie. Ook was (is) er niet één “gaskamer”, niet één ontwerp of procedurebeschrijving, niet
éénverslag van een “vergassing”, niet één concrete aanwijzing, niet één rapport over aantallen, of
bijzonderheden van “vergassingen” van joden, niet éénvoortgangsregistratie, niet één “vergast lijk”, niet
één naam van een bewezen “vergaste”, enz.Niets. Alles berust slechts op verhalen, fantastische vertelsels,
“getuigenissen”, die zonder concrete bewijzen, gewoonlijk verzinsels worden genoemd.
Daartegenover bestaat er een lawine aan concrete bewijzen, feiten, omstandigheden en documenten die
zo’n uitroeiingsbeleid keihard weerspreken. Enkele daarvan zijn:
 De honderdduizenden joden welke de Duitsers lieten emigreren tussen 1933 en 1941.
 De vele internationale conferenties en pogingen door Duitsland ondernomen om joden te laten
vertrekken, o.m. naar Palestina in samenwerking met de zionisten.
 De zgn. “dodenmarsen” aan het eind van de oorlog (overlevingsmarsen) waarbij de Duitsers
honderdduizenden joden (veelal vrijwillig) voor de oprukkende Sovjets uit Polen terugvoerden naar
Duitsland.
 De miljoenen joodse “overlevenden” na 1945.
 De vele “overlevende” joden die soms tot in 9 verschillende kampen verbleven.
 De cijfers en rapportages van onafhankelijke Rode Kruis controles in de kampen.
 De “Final Solution” was geen massamoord, maar verwijdering van de joden over de Reichsgrenzen,
zoals joden in voorgaande eeuwen overal na korte of lange tijd zijn verjaagd.
Geen genocidebeleid om de joden systematisch uit te moorden dus!
Daarvoor bestonden noch de plannen, noch de middelen, noch de intentie, noch de mogelijkheden.
2. Omdat er geen beleid was om joden uit te roeien, bestonden er ook geen zgn.
“vernietigingskampen”.
Wel tienduizenden arbeidskampen, waarin niet-joden en joden samen, soms in dezelfde barakken, waren
gehuisvest (Auschwitz was verreweg de grootste). De Duitsers voerden een oorlog op leven en dood tegen
een overweldigende overmacht en hadden elke arbeider nodig om te overleven. Daarin paste geen
“vernietiging” van honderdduizenden dwangarbeiders, integendeel. Himmler gaf in 1942 opdracht aan de
kampcommandanten de hoge sterfte in de kampen met alle middelen te bestrijden, hetgeen ook lukte.
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Sommige kampen waren doorgangskampen, (AR kampen Treblinka, Belzec, Chelmno, Sobibor) waar
vandaan joden uit de Poolse getto’s werden door getransporteerd naar duizenden kleinere kampen, o.m.
naar veroverd Sovjetgebied, voor logistieke en wegenbouwprojecten achter het front. Die doorgangskampen
werden na voltooiing van de transporten soms binnen een jaar weer opgeheven.
Op uitzonderingen na, was in de vijf oorlogsjaren de verzorging in de kampen relatief goed. Gruwelijke
beelden van uitgeteerde zieke gevangenen en onbegraven lijken dateren uit de laatste oorlogsmaanden, in
zwaar overbevolkte kampen geteisterd door bombardementen, voedsel- en medicijnentekorten,
watergebrek, epidemieën, enz., maar niet door “vergassingen” of een bewust beleid gevangenen te
vermoorden. Integendeel, wanhopige kamcommandanten probeerden vergeefs op alle mogelijke manieren
de rampzalige situatie het hoofd te bieden. Veelzeggend is, dat in Bergen-Belsen in de zes maanden na de
bevrijding door de Britten meer gevangenen stierven dan in de vijf eerdere oorlogsjaren.
Van “gaskamers” is daar – en natuurlijk ook nergens anders – nooit één enkel concreet bewijs geleverd:
dit, omdat ze nooit bestonden. Anne Frank stierf er aan tyfus.
Zelfs
als
ze
zouden
hebben
bestaan,
zouden
ze
logistiek,
bouwtechnisch
en
natuurwetenschappelijk onmogelijk hebben kunnen functioneren zoals verteld.
Die welke worden getoond, zijn bewezen allemaal nep (na de oorlog ingericht), valse verzinsels dus.
Ongelooflijk, maar waar. Door wetenschappelijk onderzoek van de ruïnes van de “gaskamers” in Auschwitz
en Majdanek is onweerlegd bewezen dat daarin nooit is “vergast” zoals gezegd.
Om het “vergassingsverhaal voorgoed naar het land van (gruwel)fabelen te verwijzen: Van “miljoenen
vergaste joden” is nooit één lijk, zelfs geen vingerkootje gevonden waarvan forensisch-pathologisch
als doodsoorzaak “vergassing” is vastgesteld. Niet één.
Die “miljoenen joodse lijken” zijn overigens zelf ook al nooit aangetoond. Als u de vertellers van de
Holocaust Clerus gelooft, hebben de nazi’s miljoenen lijken eeuwig zoek gemaakt.
De verhalen over “miljoenen vergaste joden” zijn onbewezen leugens en verzinsels.
En daarmee ook het Holocaustvertelsel, want zonder massavergassing geen “Holocaust”, begrijpt u?
Zonder “vergassing” was joods oorlogsslachtofferschap in WO II niet echt “bijzonder”. In elk geval niet
bijzonder genoeg om in Palestina een racistische staat te krijgen.
3. Het aantal “Zes Miljoen” vermoorde joden heeft in WO II nooit bestaan. Het komt uit een
vertelsel in de joods-religieuze Talmoed, waarin Yaweh een brandoffer van Zes Miljoen onreine
joodse zielen eist, alvorens de joden te kunnen laten terugkeren naar het Beloofde Land (dat
gebeurde prompt in 1947 met het stichten van de staat “Israël”). Broodhistorici spreken thans nog
slechts “symbolisch” over “Zes Miljoen”. Er bestaat voor dat aantal uiteraard geen enkel
demografisch of statistisch bewijs, serieuze studie of concrete aanwijzing. Integendeel, bewezen is
dat in WO II niet meer dan 4,5 miljoen joden onder Duits gezag leefden, waarvan ruim 3 miljoen
overleefden.
Een “Holocaustwonder” is ook, dat in 1989 het officiële aantal Auschwitzdoden met 2,5 miljoen werd
verlaagd, maar de Talmoedische Numerus Fixus op “Zes Miljoen” bleef staan. Zo zijn er vele overtuigende
bewijzen tegen dat mythische getal.
Gelukkig dus, dat het afgrijselijke vertelsel over “de Holocaust” nooit heeft plaatsgevonden.
Zeker, er was jodenvervolging, discriminatie van joden, een politiek van emigratie en uitdrijving uit Duits
gebied, enz. Toen dat door de oorlog niet meer kon, werden joden gedeporteerd naar verblijfs-,
arbeidskampen en gebieden buiten het Reich. Veel van hen vonden daar tijdens de oorlog – net zoals nietjoden – door allerlei oorzaken de dood: natuurlijke sterfte, zelfmoord, bombardementen, kamp- en
oorlogsomstandigheden, epidemieën, ziekte, uitputting, executies, enz., enz.
Joden hebben onder de nazi’s – zoals miljoenen anderen – veel geleden, mogelijk zelfs meer dan
gemiddeld, hoewel hiërarchie in menselijk lijden sowieso grenst aan absurditeit. Genoeg lijden om dit niet
nog eens met onware “gaskamers” en “Zes Miljoen” te overdrijven en tot Nieuwe Religie te verheffen.
Natuurlijk heeft u duizend vragen en opmerkingen bij deze feiten over de Grootste Historische Leugen Ooit.
Logisch, want door hersenspoeling en ongekende censuur weet u slechts wat men aan u kwijt wil en dat is
bijna niets over de werkelijkheid.
Lees daarom de revisionistische literatuur en een wereld van waarheid gaat voor u open. U krijgt
duidelijkheid over alle onbeantwoorde vragen over die “Holocaust” en zult ontdekken hoe eenvoudig
Waarheid deze valse Mythe ontmaskert.
http://boinnk.nl/115865/ja-er-hebben-zich-vreselijke-zaken-voor-gedaan-in-de-2de-wereld-oorlog-maar-eenholocaust/

DISCLAIMER
De samensteller van deze nieuwsbrieven is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze
brieven die nu en in het verleden zijn gepubliceerd. In bepaalde artikelen kunt u meningen
aantreffen van auteurs die in strijd kunnen zijn met algemeen heersende opvattingen.
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Enorm Amerikaans militaire konvooi op weg vanuit Duitsland naar de grens van Rusland
Door Kraven - Jun 6, 2016
De VS gaan troepen inzetten vanuit Duitsland naar de grens
van Rusland. De Amerikaanse troepen zijn onderweg vanuit
hun Duitse bases.
Deze keer is het een heel regiment van 1200 Amerikaanse
troepen met 400 voertuigen die op weg gaat, en in de
tegenovergestelde richting.
Een regiment van de Amerikaanse troepen is uitgerukt
vanuit hun Duitse bases op weg naar Estland en de
nabijheid van Rusland’s oude keizerlijke hoofdstad van
Sankt Petersburg (eens Leningrad) in de Baltische staten, dat wil zeggen dat zij de stappen nagaan die het
Derde Rijk’s noordelijke leger nam tijdens de invasie van de Sovjet-Unie. Eenmaal daar zullen ze deelnemen
aan een 14.000 man sterke multinationale NAVO militaire oefening.
Wat een opmerkelijk gebrek aan zelfbewustzijn. Duitsland, Polen en de westerse media bespotten elk jaar
de Russische motorrijders die hun jaarlijkse tocht van Moskou naar Berlijn uitvoeren.
Maar dat zijn privé-Russische burgers en bovendien ongewapend. Dit zijn soldaten op weg zijn naar de
oorlogsoefeningen op de grens van Rusland.
Rusland is berucht en begrijpelijk hyper-gevoelig over alles over de Tweede Wereldoorlog, waarin het 25
miljoen mensen heeft verloren, de meeste van hen burgers door de genocidale politiek van de westerse
bezetter.
US weet dit, maar nog steeds flikt het stunts als deze. Is het Amerikaanse leger zich echt niet bewust van de
paralellen hier of heeft iemand in het Pentagon zijn of haar uiterste best gedaan om de Russen te
provoceren en te een-budget verbeterend crisis te laten ontstaan?
(Russia-insider.com) https://youtu.be/ffuUhENCl2Y
http://worldunity.me/enorm-amerikaans-militaire-konvooi-op-weg-vanuit-duitsland-naar-de-grens-van-rusland/
Nog 1x hard bewijs waarom de aanslagen op Brussel Zaventem een hoax zijn
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 1 mei 2016
Alle DDoS aanvallen op deze website mogen wel een duidelijke
indicatie zijn dat deze website een te grote bedreiging voor de
gevestigde orde begint te vormen. Natuurlijk zijn er genoeg websites
in de alternatieve media die berichten over bijvoorbeeld aliens en
misstanden in de politiek, maar essentieel is het toch om de angel uit
de grote leugens van de gevestigde orde en hun propagandakanalen
te trekken. Daarvoor is het noodzakelijk om de volksverlakkerij met
de grootste impact op de maatschappij te ontmaskeren; het soort
volksverlakkerij waar velen aan mee plegen te werken. Voor een
hoax heb je namelijk niet alleen crisis acteurs nodig, maar ook
mensen binnen organisatie als politie en hulpdiensten die hier aan
mee wensen te werken. Maar op nummer 1 staat natuurlijk de aristocratie met haar politieke loopjongens.
Onderstaand filmpje plaatste ik eerder in de comments van dit artikel, maar is dusdanig essentieel dat ik er
graag expliciet een artikel aan wijd. Ik zou willen aanraden het filmpje te downloaden via de gratis YouTube
downloader, zodat het niet van het internet gecensureerd kan worden en verdwijnt.
Een andere analyse en ‘must read’ is die over de aanslagpleger met het hoedje opGlobalresearch.ca. Zowel
voor het filmpje als het artikel op Globalresearch is het helaas wel een vereiste dat u de Engelse taal
machtig bent, maar het gaat mij nu te ver om hier als vertaalbureau op te treden. U kunt Google translate
gebruiken.
Heeft u eenmaal ontdekt dat er niets blijkt te kloppen van de getuigenverklaringenen de feitelijke locatie van
de explosies, dan kunt u niets anders dan concluderen dan dat u in de maling genomen bent door de
gevestigde orde en hun propaganda leugenmachines die wij ‘de media’ plegen te noemen. Hoeveel experts
en tranen van nabestaanden u ook voorgeschoteld krijgt; laat u niet manipuleren door emotie-psychologie.
Het is zaak om uit de hypnose te ontwaken en naar de feiten te kijken. Die liegen niet.
https://youtu.be/Gnl7o2UKX9Y
http://www.beyondthematrix.nl/2016/05/01/nog-1x-hard-bewijs-waarom-de-aanslagen-op-brussel-zaventemeen-hoax-zijn/
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Italië verwacht vanaf augustus migrantenvloed van ‘Bijbelse omvang’
Oostenrijk: ‘NO WAY- Zo stoppen we de stormloop op Europa’ – Hongarije: Balkanroute stroomt weer vol –
Europese Volksgezondheid experts waarschuwen voor
import van tal van ernstige besmettelijke ziektes
Hoeveel miljoenen islamitische gelukszoekers kunnen /
moeten we nog toelaten voordat ook onze landen volledig
instorten?
De Italiaanse media waarschuwen dat er vanaf augustus
een ware ‘exodus van Bijbelse omvang’ van Afrikaanse
migranten aankomt. Libië wil niet één afgewezen migrant
terugnemen,
en
in
Kenia
worden
enorme
vluchtelingenkampen gesloten, waardoor nog
eens
honderdduizenden mensen op weg zullen gaan naar Europa. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse
Zaken Sebastian Kurz heeft daarom een actieplan voor de EU opgesteld, waarmee de almaar groter
wordende stortvloed aan gelukszoekers kan worden gestopt. Probleem is dat Brussel waarschijnlijk niets ziet
in het kopiëren van het uiterst succesvolle Australische ‘NO WAY’ concept.
Balkanroute stroomt weer vol
Hongarije waarschuwde afgelopen week ook al dat de Balkanroute toch weer begint vol te stromen met
migranten uit het Midden Oosten (3). Kortom: van alle kanten komen opnieuw miljoenen mensen op Europa
afgestormd. Slechts een klein deel van hen komt uit actieve oorlogsgebieden en zijn echte vluchtelingen; de
overgrote meerderheid is aangestoken door Angela Merkels ‘Wees-Welkom-Onze-Grenzen-Staan-WijdOpen’ virus.
Meesten willen naar Noord Europa
Martin Berger, analist bij New Eastern Outlook, bevestigt dat de meeste migranten naar Noord Europa –dus
Duitsland, Nederland, Groot Brittannië en Scandinavië- willen. Bijna een miljoen officiële –maar inclusief
illegalen eerder 2 miljoen- migranten zijn vorig jaar via de Balkan in voornamelijk deze landen
terechtgekomen. Dat gaat de Duitsers tot 2020 volgens eigen opgave ruim € 93 miljard kosten.
Onafhankelijke berekeningen gaan echter uit van een veelvoud.
Economie Zuid Europa zal instorten
De regering in Rome begrijpt heel goed dat de toch al wankele Italiaanse economie een nieuwe
migrantentsunami niet aankan en zal instorten. Voor alle andere zuidelijke lidstaten aan de Middellandse
Zee geldt hetzelfde. Dit gevaar wordt in Brussel, Berlijn en de andere pro-moslim immigratie hoofdsteden
zoals Den Haag en Londen echter bewust genegeerd.
Import tal van ernstige ziekten
Europese gezondheidsexperts waarschuwen daarnaast dat migranten uit met name Afrika tal van ernstige
besmettelijke ziektes met zich meenemen. Velen zijn besmet met cholera, TBC of HIV. Het testen van de
gezondheid van migranten zal door ‘onze’ politici echter wel weer racistisch worden gevonden, dus zal men
liever geheel politiek-correct tal van gevaarlijke ziektes op de eigen bevolking loslaten.
Deze zomer minimaal 600.000 Afrikaanse migranten naar Italië
De nieuwe stortvloed uit Afrika wordt volgens Oeganda en de UNHCR deels veroorzaakt doordat Kenia twee
grote vluchtelingenkampen wil sluiten. In Dadaad bevindt zich het grootste kamp ter wereld. Daar verblijven
meer dan 340.000 mensen, waarvan ruim 90% uit buurland Somalië. Die willen allemaal naar Europa. De
220.000 Soedanezen in het Keniaanse kamp Kakuma idem dito, waardoor Italië vanaf augustus met
een minimum van 600.000 migranten moet rekenen.
15 miljoen, 70 miljoen... waar en wanneer stopt het?
Swahili Hub bericht dat Kenia blij is al deze mensen kwijt te zijn, mede omdat bekend is dat er zich
terroristen onder bevinden. De UNHCR wijst op tal van andere conflictgebieden, zoals Nigeria, waar de
islamitische terreurgroep Boko Haram zo’n 2 miljoen mensen op de vlucht heeft doen slaan. Europa zou de
komende jaren dan ook met 15 miljoen migranten rekening moeten houden, zo stelt de VN organisatie. EUcommissaris voor Immigratie Dimitris Avramopoulos had het onlangs zelfs over 70 miljoen.
De grote vraag is dus: waar en wanneer stopt het? Bij de 350 tot 500 miljoen migranten die de Italiaanse
media al vorig jaar voorspelden?
Miljardenhulp verdwijnt in zakken corrupte regimes
De Italiaanse premier Matteo Renzi stelt de EU-Commissie voor om deze Afrikaanse landen miljardenhulp te
geven, in de hoop dat de mensen daar willen blijven. Renzi stelt zelfs voor om een soort ‘vluchtelings-euroleningen’ in te voeren om dit te financieren. De Duitse regering ziet in ieder geval niets in dit plan. Ook
internationale mensenrechtenorganisaties zijn ertegen, omdat het geld hoogstwaarschijnlijk enkel in de
zakken van de extreem corrupte Afrikaanse regimes zal verdwijnen, zoals ook al tientallen jaren met de
miljarden euro’s Europese ontwikkelingshulp gebeurt. (1)
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De EU weigert vooralsnog echte stappen te ondernemen om de migrantentoestroom structureel te stoppen.
Ook ziet Brussel niets in het aanpakken van de oorzaken, namelijk de conflicten en oorlogen die zijn
ontstaan door de geopolitieke doelstellingen van de VS en de NAVO.
Oostenrijk wil kopie van Australisch ‘NO WAY’ concept
Het onvermijdelijke gevolg is dat steeds meer EU-lidstaten hun eigen koers beginnen te varen. De
Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz heeft de zeer succesvolle Australische ‘NO
WAY – Australië wordt NIET jullie thuisland’ methode grotendeels gekopieerd en in zijn nieuwe plan
opgenomen, tot groot ongenoegen van alles wat linksgroen en politiek-correct is.
Volgens Kurz klopt er niets van de bewering van de Europese gevestigde orde dat de vluchtelingencrisis
over zijn hoogtepunt heen is. Het tegendeel is waar: In Libië wachten een miljoen migranten om nog deze
zomer ‘een storm op Europa’ te veroorzaken, zo waarschuwde hij.
Kurz wil voorkomen dat Angela Merkel opnieuw op eigen houtje de rest van Europa opzadelt met nog eens
miljoenen migranten. Merkel heeft de Turken namelijk in het geheim beloofd nog minstens 500.000
‘Syrische’ migranten over de EU te verdelen.
NAVO moet geen veerdienst meer zijn
De minister heeft ook zware kritiek op de NAVO, wier marineschepen de oversteek naar Europa juist hebben
vereenvoudigd in plaats van hebben tegengehouden. Dit automatische ‘ticket naar Europa’ moet in zijn ogen
worden omgekeerd. Redding van drenkelingen op zee – natuurlijk, maar dan moeten ze vervolgens niet
worden beloond voor hun welbewust genomen risico’s, maar worden teruggebracht, of op een paar eilanden
worden afgezet. Australië, dat net als Zuid Europa een duizenden kilometers lange kustlijn heeft, wist op
deze wijze met groot succes een enorme vloedgolf migranten uit Zuidoost Azië te stoppen.
Elite en media en politiek weigeren naar kwaliteit migranten te kijken
‘Onze politieke en media elite wekt de indruk alsof de kwaliteit van de immigranten geen rol speelt,’ schrijft
journalist Stefan Schubert. ‘Alsof het geen rol zou spelen of een miljoen Zweedse architectuurstudenten naar
Duitsland emigreren, of een miljoen islamitische Noord- en Zwartafrikanen, die of in hun land al crimineel
waren, in oorlogsconflicten moorden hebben gegaan, of een islamitische wereldheerschappij nastreven.
Voor de parallelwereld in Berlijn (en Den Haag, Brussel, et cetera...) bestaat er echter geen onderscheid.
Integendeel, het enkel benoemen van deze realiteit staat in het linksgroene wereldbeeld gelijk aan racisme.’
Migrantenapocalyps
Minister Kurz is één van de helaas nog zeer weinige Europese politici die wel de feiten durft te benoemen en
de realiteit onder ogen wil zien. Angela Merkels schaamteloze dreigement dat als Oostenrijk de Brennerpas
sluit, Europa ‘vernietigd zal zijn’, deert hem gelukkig niets. Maar zolang de presstitutes in de hoofzakelijk
door links beheerste Europese media eenzijdig de kant van Merkel blijven kiezen, zullen de Europeanen ook
wat de migrantencrisis betreft nog lang worden voorgelogen.
Totdat het te laat is, en onze economie, samenleving, cultuur, vrijheid, democratie en welvaart bezwijken
onder het gewicht van ontelbare miljoenen islamitische gelukszoekers uit Afrika en het Midden Oosten?
Alleen als onze grenzen onmiddellijk worden gesloten en bewaakt, kan zo’n afschuwelijke
migrantenapocalyps in Europa nog worden voorkomen. (2)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) KOPP, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Itali-verwacht-vanaf-augustus-migrantenvloed-van-Bijbelse-omvang

Satanisten bekladden kerk in Sambeek
door the scent of roses op 13/06/2016
Een kerk in het Brabantse Sambeek is vorige week door satanisten met
occulte tekens beklad. Dat meldt Nederlands Dagblad.
Vandalen brachten op de voorgevel van de kerk een pentagram aan, daarbij
gebruikmakend van zwarte verf. Een pentagram is een satanisch symbool
dat
vooral
wordt
in
verband
gebracht
met
de
demon
Baphomet. Reformatorisch Dagblad meldt dat in het Land van Cuijk wel
vaker kerken worden beklad.
Bron: Nederlands Dagblad - Foto: via eetcafedegoudenleeuw.weebly.com
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Eindelijk antwoord op waarom er zoveel vliegtuigen neerstorten
Vorige maand verdween vlucht MS804 van Egyptair plotseling van
de radar, terwijl het zicht helder was en er geen problemen door de
bemanning waren gemeld.
Als oorzaak wordt een bomaanslag aangewezen, maar een mogelijk
andere, wie weet de werkelijke, reden zorgt voor nog meer
levensgevaarlijke toestanden in de luchtvaart.
Op 19 mei verdween vlucht MS804 plotseling van de radar tijdens
het laatste deel van de vlucht tussen Parijs en de Egyptische
hoofdstad Cairo. Er was geen enkele aanleiding voor dit toestel om neer te storten. Het weer was helder, er
waren geen problemen gemeld door de bemanning, dus een technische mankement leek daardoor zo goed
als uitgesloten.
Het meest waarschijnlijke scenario was dan ook, zoals wij eerder schreven, een terroristische bomaanslag.
Mogelijk is er echter een andere verklaring en die wijst naar de naderende planeet Nibiru als hoofdschuldige
aan dit ongeluk. Dat is namelijk de verklaring van Nancy Lieder en de Zeta’s.
Zij stellen al jaren dat de komst van de planeet verantwoordelijk is voor plotselinge heftige
elektromagnetische pulsen richting aarde die dan allerlei vreemde effecten kunnen veroorzaken zoals onder
andere te zien op het volgende plaatje:
Los van mooie beelden in de lucht veroorzaken deze verstoringen,
die EMP's worden genoemd, ook voor andere grote problemen.
Een EMP is een elektromagnetische puls. Zo'n puls bestaat uit een
vaak zeer krachtig elektromagnetische straling.
Het zijn deze elektromagnetische pulsen die rampzalig kunnen zijn
voor onder andere de luchtvaart. In de volgende video legt Nancy uit
hoe deze EMP golven ontstaan.
En volgens Nancy is vlucht MS804 van Egyptair niet door een bom
naar beneden gekomen, maar door een EMP.
Zij stelt dat identiek aan eerdere rampen, ook hier een bomscenario is gebruikt als uitleg, omdat wanneer
mensen de waarheid zouden weten er niemand meer in een vliegtuig zou stappen.
Voor iedere ramp wordt gezocht naar een schuldige of oorzaak zodat iedereen weer rustig kan verder
slapen.
Net zoals de ramp met het Germanwings toestel werd toegeschreven aan een zelfmoordgezagvoerder en de
piloten van de verdwenen vlucht MH370 ook de schuld kregen van het laten verdwijnen van hun toestel. De
verdwijning van Air France vlucht AF447 in 2009 werd toegeschreven aan de weersomstandigheden, maar
ook dat was niet de werkelijke toedracht. Wat in het geval van dat toestel nergens wordt vermeldt is dat het
complete elektronische systeem van het toestel plat ging.
Die informatie is verkregen via het ACARS systeem. (Het Aircraft Communications and Reporting System
(ACARS) is een digitale vorm van radiocommunicatie tussen vliegtuigen en grondstations. Het is een
datalink. ACARS is een alternatief voor spraakverbindingen.)
Vandaag de dag is het de gewoonte om ieder vliegtuig dat om onverklaarbare reden uit de lucht naar
beneden stort, het predicaat bomaanslag mee te geven.
Zo ook vlucht MS804.
Een kenmerk dat alle toestellen gemeen hebben die de laatste jaren
met onverklaarbare oorzaak zijn neergestort of verdwenen, is dat ze
allemaal opereren via de zogenaamde fly-by-wire technieken.
Fly-by-wire-technologie is het gebruik van elektronische signalen om
de stuurcommando's van een stuurorgaan in de cockpit van een
vliegtuig door te geven aan de actuatoren van de stuurvlakken. Ook
kenmerkend voor een fly-by-wiresysteem is dat ook een computer in
het systeem is opgenomen en dat gebruik wordt gemaakt van
sensoren voor de terugkoppeling. In een traditioneel systeem
verzorgt een persoon (de vlieger) alle sturing en de terugkoppeling (seat of his/her pants). Een vergelijkbare
term voor voertuigen is drive-by-wire.
Overal worden de voordelen van fly-by-wire opgehemeld. Als je in de Wikipedia kijkt, zie je alleen woorden
zoals: het voordeel is dit of dat of het voordeel is zus of zo. Het is pas als je in de Wikipedia voor
kinderen kijkt dat je een essentieel nadeel tegenkomt:
Het bekendste nadeel is, ondanks alle reserve-systemen, stroomuitval. Omdat Fly-By-Wire gestuurd wordt
met computers, die elektriciteit nodig hebben, is een complete stroomuitval een grote bedreiging. Het
vliegtuig zal volledig onbestuurbaar worden.
Bij vlucht MS804 is er nog iets vreemds dat opvalt:
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Het vliegtuig slingerde onderweg naar beneden. Eerst 90 graden naar links en vervolgens een volledige 180
graden naar rechts. Dit is vreemd voor een vliegtuig dat door een bom uit elkaar zou zijn gereten. Wat dan
overblijft zijn honderdduizenden kleine stukjes en niet een vliegtuig
wat heen en weer beweegt.
Er zijn nog meer aanwijzingen dat we hier niet met een bom te
maken hebben. Het al eerder genoemde ACARS systeem
registreerde drie minuten voor de crash een foutmelding van een
aantal sensoren. Onder andere de rooksensoren, maar ook andere
maakten drie minuten lang melding dat er iets niet goed was. Toen
opeens stopte alle communicatie met het vliegtuig, maar het was
daarna nog wel zeven minuten lang zichtbaar op de radar. Allemaal
tekenen dat we hier niet met een bom te maken hebben.
Een EMP is een veel logischere verklaring voor wat er is gebeurd
met deze vlucht en ook die anderen. Een EMP kan alle systemen in
dergelijke vliegtuigen plat leggen en het kan voor verstoringen
zorgen op ieder denkbaar elektronisch gebied. De radio werkt niet
meer, de motoren, de mogelijkheden van de piloten om het vliegtuig te kunnen besturen. Alles stopt
plotseling. Er kunnen explosies in de motoren ontstaan omdat de bladen van de jet motoren opeens stoppen
en er zich nog brandbare kerosine in de motoren bevindt die geen kant meer op kan, waardoor je eerst aan
de ene kant van het vliegtuig en vervolgens aan de andere een explosie kunt krijgen. Iets wat bewegingen
op de radar zou laten zien zoals met vlucht MS804.
Ook verklaart dit waarom er geen noodsignaal is uitgezonden door de bemanning. Het is dan ook niet voor
niets dat al dit soort ongelukken gebeuren met fly-by-wire toestellen.
De belangen van de industrie zijn zoals gewoonlijk groter dan de veiligheid van burgers. Wanneer bekend
wordt bij het grote publiek dat met de nadering van de planeet Nibiru er zich meer en meer EMP situaties
voor zullen doen, stapt niemand meer in een fly-by-wire vliegtuig en lijdt de industrie een enorme schade.
In de navolgende toestellen kun je fly-by-wire verwachten:
Fly-by-wire wordt sinds de F-16 toegepast in gevechtsvliegtuigen en is voor het eerst in lijnvliegtuigen
toegepast bij de Concorde. Airbus gebruikt het in de A320, de A330, de A340, de A350 en de A380. Boeing
gebruikt het systeem in de B777 en de B787. Ook het Russische widebodyvliegtuig Il-96 en de populaire
Russische Soechoj Superjet 100 maken er gebruik van.
Je moet dan ook niet vreemd opkijken als zich in de nabije toekomst meer ongelukken voordoen waarbij
vliegtuigen op mysterieuze wijze van de radarschermen verdwijnen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10788:eindelijk-antwoord-op-waaromer-zoveel-vliegtuigen-neerstorten&catid=37:wereld&Itemid=50

Schok: Topwetenschapper zegt definitief bewijs te hebben dat God bestaat
Robin de Boer 14 juni 2016
De wereldberoemde futurist en theoretisch natuurkundige
Michio Kaku heeft voor een schok gezorgd in de
wetenschappelijke wereld. In een recent opgedoken video
zegt Kaku, die meer dan 70 artikelen publiceerde in
wetenschappelijke tijdschriften, bewijs te hebben voor het bestaan van God. Dat meldt nieuwssite WND.
In het filmpje dat hij enige tijd geleden maakte voor Big Think zegt de wetenschapper dat hij gelooft dat God
achter het universum zit. “Ik heb geconcludeerd dat we in een wereld leven met regels die geschapen zijn
door een universele intelligentie,” zegt Kaku in de video.
11-dimensionale hyperruimte
“Voor mij is het duidelijk dat we leven in een wereld die wordt gestuurd door bepaalde natuurwetten die zijn
opgesteld en geschapen door een universele intelligentie, en niet door toeval,” zegt hij verder.
“De eindconclusie kan luiden dat God een wiskundige is,” aldus Kaku. “Het brein van God, zo geloven we, is
als kosmische muziek. Als muziek van violen die resoneren naar een 11-dimensionale hyperruimte.”
Matrix
De wetenschapper zegt onlangs bewijs te hebben gevonden dat er een hoger wezen is, dat hij omschrijft als
een kracht ‘die alles aanstuurt’. Kaku, één van de ontwikkelaars van de revolutionaire snaartheorie, zegt dat
een theoretisch deeltje genaamd tachyon kan worden gebruikt om het bestaan van God te bewijzen.
Een tachyon is een exotisch hypothetisch deeltje dat sneller gaat dan het licht. Na een aantal tests stelde de
professor van het City College of New York vast dat we in een soort ‘Matrix’ leven.
https://youtu.be/jremlZvNDuk - [WND]
http://www.ninefornews.nl/schok-topwetenschapper-zegt-definitief-bewijs-te-hebben-dat-god-bestaat/
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Waarom denk je dat die schietpartij in Orlando plaatsvindt? (video)
Na de grootste schietpartij ooit in de Amerikaanse geschiedenis,
uitgevoerd door een moslim op homo’s, is er geen enkele twijfel
meer mogelijk.
Het is een bevestiging van wat iedereen eigenlijk altijd al wel dacht,
dat voor wat de islam betreft het hoog tijd wordt dat de oogkleppen af
gaan.
De moordpartijen worden steeds groter en heftiger. Dat moet ook,
want een schietpartij waar maar vijf doden vallen, haalt niet eens
meer de voorpagina’s en laat staan dat het de angst veroorzaakt die
men teweeg wil brengen.
We zijn zo gewend aan al die slachtpartijen, dat er iets voor nodig is als de grootste schietpartij ooit in de
Amerikaanse geschiedenis om mensen weer even bij de les te krijgen.
Daarom vindt de grootste schietpartij ooit in Amerika plaats in een homobar in Orlando, Florida. Natuurlijk
wordt weer het “eenzame wolf” scenario gebruikt, met een link naar extremistische moslimorganisaties.
Een doorgeslagen moslim schiet even zo'n 50 mensen dood met daarnaast nog 53 gewonden. Omar
Mateen zou dit allemaal hebben gedaan en volgens zijn vader was het heel goed mogelijk dat hij tot deze
vreselijke daad was gekomen omdat hij enkele maanden geleden een paar mannen had zien zoenen.
En immer worden er weer fouten gemaakt bij dit soort overheidsoperaties.
Want, zoals altijd zijn er weer getuigen, zoals Janiel Gonzales die in de club was op het moment dat de
moorden plaatsvonden.
Precies zoals in het Bataclan theater in Parijs, waren ook hier meerdere professionele schutters actief.
Het volgende is wat Janiel verklaarde:
Daarnaast vertelde hij dat natuurlijk iedereen
probeerde de club uit te komen, maar dat dit niet
ging omdat er een man was die ervoor zorgde dat
de deur gesloten bleef.
In de volgende korte clip hoor je Janiel dat vertellen en dan merk je ook dat zijn verklaring ineens wordt
afgebroken door de nieuwszender. https://youtu.be/jKBehuVzbLQ
Navolgend nog een video: meerdere schutters en de uitgang werd bewust dicht gehouden:
https://youtu.be/HZ35V0etHiM
Net zoals meestal het geval met getuigen, vertellen zij eenvoudigweg wat ze hebben gezien en/of
meegemaakt.
In dit geval: meerdere schutters en een handlanger die voorkomen dat mensen kunnen ontsnappen, zodat
het aantal doden de grootste schietpartij ooit wordt in de Verenigde Staten.
False Flag operatie, case closed.
Waarom wordt deze operatie uitgevoerd?
De Amerikaanse bevolking moet worden ontwapend en de Derde
Wereldoorlog moet binnenkort losbarsten en zal worden ingeluid door de
strijd van de Zionisten/het Westen tegen de moslimwereld zoals wij schreven
in een eerder artikel:
Het plan voor wat er nu gebeurt, is al bedacht in de negentiende eeuw en
was toen al bekend bij geheime genootschappen zoals de Vrijmetselaars.
Het plan voorziet in het creëren van een aantal wereldoorlogen waarbij
uiteindelijk de hele wereld “bekeerd” zal worden tot de zuivere doctrine
van Lucifer.
Het schema van hoe al die genootschappen, geheime diensten en andere
organisaties zich tot elkaar verhouden hebben we al jaren geleden
duidelijk gemaakt in het artikel dat heet: Alle wegen leiden naar Lucifer.
Vanwege de precaire actuele situatie in de wereld op dit moment,
navolgend nogmaals dat schema:
In eerdere artikelen hebben we gewezen op de beroemde brief van de
Vrijmetselaar Albert Pike waar hij het plan uiteenzet.
Deze oorlogen werden door Albert Pike al voorspeld in een brief,
gedateerd 15 augustus 1871, gericht aan een Italiaanse collega, Mazzini
genaamd. Maar, niet alleen deze twee oorlogen worden door Pike in de
brief voorspeld, er zal nog een derde en laatste wereldoorlog komen, die
nodig is om definitief de Nieuwe Wereld Orde te vestigen. Na deze laatste
oorlog zal niemand meer twijfelen aan het nut van één wereldregering.
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Hij beschrijft deze Derde Wereldoorlog in de brief als volgt:
"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke
Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De
Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israel) elkaar over en weer zullen vernietigen. De andere
landen zullen ondertussen hopeloos verdeeld zijn en zich in de strijd mengen totdat ze fysiek, moreel,
spiritueel en economisch volledig uitgeput zullen zijn. We zullen de Nihilisten en de Atheïsten in de strijd
gooien en we zullen geweldige sociale rampen veroorzaken, wat al aan die landen duidelijk zal maken dat
dit wordt veroorzaakt door het absolute atheïsme. Wat op haar beurt weer de oorzaak is van al dat wrede en
bloedige geweld.
Dan zullen de burgers overal ter wereld gedwongen worden zichzelf te verdedigen tegen de revolutionairen.
Tallozen zullen zich afkeren van het Christendom en wanhopig op zoek gaan naar nieuw spiritueel houvast.
Zij zullen het ware licht ontvangen door de zuivere doctrine van Lucifer, die eindelijk in de openheid zal
worden gebracht. Dit zal zowel het einde betekenen van het Christendom als het Atheïsme, beiden zijn
overwonnen en tegelijkertijd vernietigd".
De vrijmetselaars als één van de belangrijkste organisaties van satan en hun vertegenwoordigers, de
Jezuïeten. De vrijmetselaars die in Nederland de “controlled opposition” hebben neergezet in de vorm van
de Partij van de Arbeid. Die op hun beurt weer samenwerken met de vrijmetselaar Erdogan in Turkije.
De Partij van de Arbeid die ogenschijnlijk ruzie maakt met twee van hun geïnfiltreerde Turkse leden die zich
afsplitsen onder de naam Denk om de tegenstellingen tussen moslims en niet moslims als
vertegenwoordigers van vrijmetselaar Erdogan, te vergroten in ons land.
Op de Turkse internetsite Sonhabet.nl stelden de twee dat minister Asscher zich schuldig maakt aan
uitsluitingspolitiek, omdat hij vier conservatief-religieuze Turkse organisaties en stromende de komende vijf
jaar extra in de gaten wil houden: de Süleymancibeweging, Milli Görüs, Diyanet en de Fethullah
Gülenbeweging. Asscher zou er volgens de PvdA'ers beter aan doen de dialoog met de organisaties te
zoeken in plaats van kritiek te leveren.
Bijna iedereen trapt in de opgezette val. Bijna niemand gelooft meer dat er miljarden moslims zijn die
helemaal geen ruzie willen en ook in vrede willen leven, net als wij allemaal.
“Deze schietpartij is geen False Flag, dit is gewoon een gek die de gestoorde religie van de moslims
aanhangt”, is dan ook een veel gehoord commentaar van mensen die met ogen open in de val trappen.
Het zit allemaal geraffineerd in elkaar en niets is wat het lijkt. Daarom is het belangrijk om de grotere
schema’s in de gaten te houden en niet in de verdeel en heers val te trappen.
Wilders, DENK, Partij van de Arbeid en VVD, het is allemaal één pot nat. Al de figuren die daar rondlopen,
passen ergens in het bovenstaande organisatieplaatje.
Of je nu op Bilderberger Samsom stemt, of op Bilderberger Rutte of Bilderberger Pechtold, je stemt op
precies hetzelfde. Je stemt op de lakeien van de Jezuïeten die maar één doel hebben en dat is de mensheid
tegen elkaar opzetten en ons zo de Derde en laatste Wereldoorlog in leiden, zodat ze op de rokende
puinhopen (Ordo ab Chao) hun duizendjarige New World Order kunnen vestigen.
Richt je woede daarom niet op je medeburgers of ze nu moslim, jood, christen of helemaal niets zijn. Richt
het op het clubje hieronder. Zij zijn óf de elite óf de slaafse uitvoerders die beiden hopen op een beloning,
zoals ook "mafia" staatssecretaresse Sharon Dijksma.
https://youtu.be/MEpV55wW2os
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10789:waarom-denk-je-dat-dieschietpartij-in-orlando-plaats-vindt&catid=20:het-complot&Itemid=33

Heeft de Paus Europa prijsgegeven aan de islam?
door Giulio Meotti, 13 Juni 2016
Oorspronkelijk Engels Item: Has the Pope Abandoned Europe to Islam?
Vertaald door W.J. Jongman en H. Sleijster
In 2006 zei paus Benedictus XVI in Regensburg wat geen paus ooit had durven te zeggen - dat er een link is
tussen geweld en de islam. Tien jaar later noemt paus Franciscus nooit degenen bij naam die
verantwoordelijk zijn voor het antichristelijke geweld, en vermeldt nooit het woord "islam."
Door de lijst door te lopen van Paus Franciscus' apostolische reizen - Brazilië, Zuid-Korea, Albanië, Turkije,
Sri Lanka, Ecuador, Cuba, Verenigde Staten, Mexico, Kenia, Oeganda, Filipijnen - zou men kunnen zeggen
dat Europa niet echt bovenaan zijn agenda staat.
De twee vorige pausen vochten voor de bakermat van het christendom. Paus Johannes Paulus II tegen het
communisme met de val van de Berlijnse muur en het IJzeren Gordijn. Benedictus XVI nam het op tegen "de
dictatuur van het relativisme" (de overtuiging van een waarheid in de ogen van de aanschouwer) en zette
alles in om het continent opnieuw te motiveren door er doorheen te reizen (hij bezocht Spanje drie keer), en
in toespraken, zoals die prachtige in Regensburg, waar hij ronduit sprak over de dreiging van de islam, en de
Duitse Bondsdag, waar hij de verzamelde politici waarschuwde tegen de dalende religiositeit en het
"opofferen van hun eigen idealen ter wille van de macht."
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Paus Franciscus daarentegen negeerde gewoon Europa, alsof hij dat al als verloren acht. Deze voormalige
Argentijnse kardinaal, een vertegenwoordiger van een "globaal zuidelijk" christendom, met spectaculaire
uitstapjes naar de migranten-eilanden Lampedusa (Italië) en Lesbos (Griekenland), maar nooit naar het hart
van het oude continent. Paus Franciscus heeft het ook moeilijk gemaakt voor de Anglicanen om in de
Katholieke kerk te komen, en heeft de dialoog met hen gebagatelliseerd.
Bovenal echter heeft de paus in zijn belangrijke 6 mei toespraak voor de Karel de Grote prijs, in front van de
Europese leiders, Europa gehekeld over de migranten en haar leiders gevraagd om meer genereus voor hen
te zijn. Vervolgens introduceerde hij iets revolutionairs in het debat: "De identiteit van Europa is altijd
een multiculturele identiteit geweest," zei hij. Dit idee is twijfelachtig.
Multiculturalisme is een specifiek beleid geformuleerd in de jaren 1970. Het was afwezig vanaf de politieke
woordenschat van Schuman en Adenauer, twee van de vaders voor de Europa oprichting. Nu is het
aangehaald door de paus, die sprak over de noodzaak van een nieuwe synthese. Wat gaat dit allemaal
over?
Christendom vandaag treedt nog maar marginaal en irrelevant op in Europa. De godsdienst wordt
geconfronteerd met een islamitische demografische en ideologische uitdaging, terwijl de overblijfselen van
Joodse gemeenschappen na Auschwitz vluchten voor het nieuwe antisemitisme. Onder deze
omstandigheden zou een synthese tussen het oude continent en de islam een overgave zijn van Europa's
aanspraak op de toekomst.
"Multiculturalisme" is de moskee die staat op de ruïnes van de kerk. Het is niet de synthese, aangevraagd
door de Paus. Het is de weg naar een uitsterven.
Ook is het bijzonder riskant om van Europa te vragen "multicultureel" te worden, terwijl het een dramatische
kerstening ervaart. In Duitsland vond een nieuw rapport net uit dat "Duitsland demografisch een
multireligieus land is geworden." In de UK verklaarde een grote onderzoek onlangs dat "Groot-Brittannië niet
langer een christelijk land is." In Frankrijk is de islam het christendom als dominante religie ook aan het
inhalen. Overal vind je dezelfde trend, van het protestantse Scandinavië tot aan het katholieke België. Dat is
de reden waarom de paus Benedictus ervan overtuigd was dat Europa "opnieuw moest worden
gechristianiseerd." Paus Franciscus probeert zelfs niet eens Europa opnieuw te evangeliseren en te
heroveren. In plaats daarvan lijkt hij diep te geloven dat de toekomst van het christendom ligt in de
Filippijnen, Brazilië en Afrika.
Waarschijnlijk om dezelfde reden, besteedt de Paus ook minder tijd om het verschrikkelijke lot van
christenen in het Midden-Oosten aan de kaak te stellen. Sandro Magister, Italië's meest belangrijke
Vaticaan-waarnemer, werpt licht op het zwijgen van de Paus:
"Hij bleef stil toen honderden Nigeriaanse schoolmeisjes door Boko Haram werden ontvoerd. Hij bleef stil
toen de jonge Soedanese moeder Meriam ter dood werd veroordeeld, uitsluitend vanwege haar christen-zijn
en eindelijk werd bevrijd door de interventie van anderen. Hij zwijgt over de Pakistaanse moeder Asia Bibi,
die al vijf jaar in de dodencel zit, omdat zij ook een 'ongelovige' is, en [hij] heeft zelfs niet gereageerd op de
twee hartverscheurende brieven die ze hem dit jaar heeft geschreven, vóór en na de herbevestiging van het
vonnis."
In 2006 zei paus Benedictus XVI in zijn college in Regensburg, wat geen paus ooit had durven te zeggen dat er een link is tussen geweld en de islam. Tien jaar later noemt paus Franciscus nooit degenen bij naam
die verantwoordelijk zijn voor het antichristelijke geweld, en hij vermeldt nooit het woord "islam". Paus
Franciscus erkende ook onlangs de "staat Palestina", voordat die zelfs maar bestaat - als symbolische en
ongekende eerste. De Paus kan ook afzien van de lange traditie van de kerk voor een "gerechtvaardigde
oorlog", geacht als moreel of theologisch gerechtvaardigd. Paus Franciscus spreekt altijd over het "Europa
van de volkeren", maar nooit van het "Europa van de Naties". Hij pleit voor gastvrij zijn naar migranten en
wast hun voeten, terwijl hij negeert dat deze ongecontroleerde demografische golven Europa, stukje bij
beetje, in een islamitische staat transformeren.
In 2006 zei paus Benedictus XVI in zijn college in Regensburg wat
geen paus ooit had durven te zeggen - dat er een link is tussen
geweld en de islam. Tien jaar later noemt paus Franciscus nooit
degenen bij naam die verantwoordelijk zijn voor het antichristelijke
geweld, en vermeldt nooit het woord "islam". (Afbeeldingsbron:
Benedictus: Flickr/Catholic Church of England | Francis: Wikimedia
Commons/korea.net)
Dat is de betekenis van paus Franciscus' reizen naar de eilanden van Lampedusa (Italië), en Lesbos,
Griekenland - beide symbolen van een dramatische geografische en culturele grenslijn. Dat is ook de
strekking van de toespraak van de Paus bij de Karel de Grote prijs.
Heeft het hoofd van het christendom Europa opgegeven als een christelijke plaats?
Giulio Meotti, cultureel redacteur voor Il Foglio, is een Italiaanse journalist en auteur.
http://nl.gatestoneinstitute.org/8252/paus-franciscus-islam
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Homoseksuele orgieën in de seminaries van Rome
door crusader op 13/06/2016
Op 6 juni gaf Colleen Bayer, voorzitter van Family Life International van
Nieuw Zeeland, in Rome een lezing over genderideologie en
homoseksualiteit.
Kritiek op Schönborn en Amoris Laetitia
Bayer begon met het bekritiseren van Kardinaal Schönborn, die de
Exhortatie Amoris Laetitia presenteerde aan de pers en het publiek. Het
was volgens Bayer een “grote vergissing” van de kardinaal om te spreken van “positieve elementen” in de
context van homoseksualiteit. Deze verkeerde interpretatie werd al door de kardinaal bekend gemaakt in
2015 in een interview met het Jezuïtische magazine Civilta Cattolic waarin hij zei: “Het is niet aan de Kerk
om eerst te kijken in de slaapkamer, maar in de eetkamer.” Zo’n arbitraire en onrealistische verklaringen zijn
“kletskoek; pure zever.” “Een priestervriend van ons verloor zijn leven, vanwege wat er gebeurde in de
slaapkamer. Bid alstublieft voor zijn ziel,” aldus Bayer.
Homoseksuele orgieën in de Roomse seminaries
Colleen Bayer vertelde vervolgens het verhaal van een jonge Anglicaan die zich bekeerde tot het
Katholicisme en een seminarie binnenging, nadat hij zijn oversten had verteld over zijn bezorgdheden en
inspanningen, wat zijn persoonlijke relaties waren en dat hij bezorgd was omdat hij zich aangetrokken
voelde tot mannen. Desondanks werd hij priester gewijd en naar Nieuw Zeeland gezonden voor vijf jaar,
waar hij niet in staat was om zijn geestelijke wanorde en verlangens te overwinnen. Op dat moment kwam
de priester op de hoogte van het Bayer-echtpaar, en hij ging hen opzoeken en vroeg hun om hulp.
“Hij vertelde ons: ‘Je weet niet wat we in Rome gedaan hebben op de vrijdagavond. We ontmoetten
elkaar…. ‘ en ze deden wat homoseksuelen doen. Bij deze gelegenheid openbaarde hij ons de Roomse
feestjes op vrijdagavond met andere seminaristen, die eindigden in homoseksuele orgieën.”
Op dit moment krijg je de openbaring van een ‘bijna gebroken hart”, zegt Bayer. Tot dan dacht ze dat we
allen God aanbaden in de kerk onder de dom van Rome, en dat een trip naar Rome een reis naar huis was.
“Om te weten te komen dat er zo’n dingen gebeuren in de seminaries van deze stad…”
De jonge wanhopige priester openbaarde de “verwoesting, de vuiligheid en de dingen die gebeurden die
vreselijk waren…” Bayer informeerde dan naar de verantwoordelijken die zo’n psychisch verscheurde
mensen in de seminaries opnemen, en ze beschreef de angsten van de jonge bekeerde priester en de
innerlijke tegenstrijd die uiteindelijk leidde tot zelfmoord. “Hoe in Gods naam kan zo iets gebeuren onder de
dom van Rome? Hoe kan een kardinaal van Rome zoiets in stand houden?”
Mensen met een homoseksuele neiging hebben een identiteitsprobleem, dat een existentieel drama kan
betekenen voor hen. “Ze moeten geholpen worden om hun identiteit te vinden. Ze zouden niet moeten
aangemoedigd worden om in perversiteit te vallen,” aldus Colleen Bayer.
Bron: The Eponymous Flower
https://restkerk.net/2016/06/13/homoseksuele-orgieen-in-de-seminaries-van-rome/

Kijken: Duizenden Duitsers vormen menselijke ketting rond vliegbasis tegen het gebruik van drones
Robin de Boer 14 juni 2016
Bij Ramstein, een Amerikaanse vliegbasis in Duitsland, zijn
zo’n 5500 betogers samengekomen om te protesteren
tegen het gebruik van drones. De basis zou een belangrijke
rol spelen bij drone-activiteiten in het Midden-Oosten.
De duizenden aanwezige betogers vormden een menselijke ketting rond de militaire basis om de aandacht
te vestigen op de ernst van de drone-activiteiten. “De drone-aanvallen zorgen ervoor dat mensen in het
Midden-Oosten radicaliseren,” zei het Duitse parlementslid Tabea Rössner. “Ramstein moet gesloten
worden,” stelde vredesactivist Reiner Braun. Volgens de organisatie waren er tussen de 5000 en 7000
mensen op de been. Activisten spreken van de grootste actie ooit tegen de Amerikaanse basis. Ze stellen
vast dat de weerstand onder burgers tegen drones alsmaar toeneemt. Voormalig drone-bestuurder Brandon
Bryant onthulde in 2013 voor het eerst in Der Spiegel dat Ramstein een belangrijk knooppunt is voor de
coördinatie van de wereldwijde drone-oorlog die Washington voert in Afghanistan, Irak, Pakistan, Somalië en
Jemen.Hij vertelde later aan een Duitse parlementaire commissie dat alle gegevens van de vliegtuigen op
Ramstein worden verwerkt. Hij voegde toe dat de drones niet direct worden bestuurd vanaf de basis.
De Duitse en Amerikaanse overheid hebben het belang van de basis steeds gebagatelliseerd. Kritische
vragen over de rol van Ramstein in het drone-programma werden ontweken. Critici stellen dat drones hun
doelen vaak missen. De demonstratie begon op vrijdag en duurde tot en met zondag. https://youtu.be/QXfGTktLOOA
http://www.ninefornews.nl/kijken-duizenden-duitsers-vormen-menselijke-ketting-rond-vliegbasis-tegen-hetgebruik-van-drones/
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Joe Biden, de volgende Amerikaanse president? (video)
Het was nooit de bedoeling van Donald Trump een echte gooi te doen
naar het presidentschap.
Doel was dat hij als uiteindelijke tegenstander van Hillary ervoor zou
zorgen dat hij door zijn optreden deze Clinton regelrecht het Witte Huis
in zou helpen. Een groot deel van de bevolking heeft echter zo’n grote
afschuw van het gelieg, gedraai en gekonkel van Hillary Clinton dat er
steeds meer mensen geneigd zijn om dan maar op Trump te stemmen.
Nu met iedere dag opnieuw meer belastende verklaringen over mevrouw Clinton, lijkt het einde van haar
politieke carrière in zicht.
Als Hillary Clinton van het politieke toneel gaat verdwijnen, dient er een ridder op het witte paard te komen
die en de Democratische partij gaat redden en het land zal behoeden voor een Donald Trump.
Die ridder op dat witte paard wordt de man die gezegd heeft dat hij spijt heeft als haren op zijn hoofd dat hij
besloten had om niet mee te doen met de verkiezingen, de Amerikaanse vicepresident Joe Biden.
Joe Biden is iemand die eruit ziet zoals een president eruit hoort te zien in de ogen van de massa. Biden is
het soort man aan wie veel Amerikanen hun vertrouwen zullen schenken. Hij wordt niet omringd door
schandalen en zal voor veel Amerikanen de perfecte kandidaat zijn.
De kans dat Donald Trump uiteindelijk Joe Biden zal verslaan, is heel klein, om de simpele reden dat veel
van de proteststemmers op Trump weer terug zullen keren in het Democratische kamp als Biden wordt
genomineerd als kandidaat. Biden is niet alleen de perfecte kandidaat voor veel Amerikanen, maar zeker
ook voor de meesters achter de schermen.
Joe Biden is een Zionist in hart en nieren. De man die heeft gezegd dat je geen Jood hoeft te zijn om een
Zionist te kunnen zijn. https://youtu.be/Uo-UXZ-1ups
Joe Biden vormt een belangrijk onderdeel van de eliteclub die nu via de handelsverdragen zoals TPP en
TTIP de wereldcontrole in handen willen krijgen.
Hij is op een bepaalde manier nog veel gevaarlijker voor de wereld dan een Hillary Clinton zou zijn geweest.
Biden is echt een wolf in schaapskleren, het soort man waarvan de bevolking denkt: We kunnen rustig gaan
slapen, want Biden houdt de wacht.
Ondertussen is hij een fanatiek medewerker binnen het plan
tot het installeren van een fascistische wereldregering. Een
systeem waarbij kleinere bedrijven, nationale democratie,
privé bezit van onroerend goed en kleinere bedrijven zullen
verdwijnen en worden vervangen door een Corporate
feodaal fascistisch systeem.
Een systeem dat letterlijk over lijken gaat als er mensen zijn
die hun in de weg staan zoals de vermoorde Amerikaanse
opperrechter Antonin Scalia eerder dit jaar.
Zoals wij schreven in een eerder artikel:
Natuurlijk was de man een sta in de weg voor de verdere
plannen, maar om dan zomaar over te gaan tot moord is toch wel wat
drastisch.
Echter,
er
is
inmiddels informatie
boven
water
gekomen, waardoor in één keer zo klaar als een klontje wordt waarom
Scalia uit de weg moest worden geruimd.
Hij had namelijk vier dagen voor zijn dood tegen de plannen van de
nieuwe wereldregering gestemd. De wereldregering die vorig jaar
september is geïnstalleerd bij de VN en die om dat volledig operationeel
te krijgen als voornaamste werktuig de klimaatopwarming en de daarbij
behorende klimaatakkoorden tot haar beschikking heeft.
De uitvoering in Amerika voor wat betreft de verregaande klimaatplannen
ligt bij president Obama en vier dagen voor zijn dood blokkeerde rechter
Scalia die plannen voorlopig door tegen te stemmen, waardoor de einduitslag vijf tegen vier tegen was.
Het was dan ook geen toeval dat het Joe Biden was die aanwezig was op de begrafenis van Scalia.
Joe Biden hoort als Zionist thuis bij de instellingen die werken voor de Jezuïeten. Net zoals de Tempeliers,
Maltezer Ridderorde, de CIA, Mossad, Vrijmetselaars, huurlingen zoals Blackwater en uiteraard ISIS.
Het is ook niet voor niets dat Joe Biden, samen met John Boehmer, één van de drijvende krachten was
achter de toespraak van de Jezuïetenpaus Francisus voor het Amerikaanse Congres. Iets dat nog nooit
eerder was vertoond.
Op de bovenstaande foto zie je de paus met Joe Biden rond dezelfde tijd dat deze Jezuïet officieel de
nieuwe wereldregering inluidde bij de Verenigde Naties.
Joe Biden is de perfecte Zionist en de perfecte nieuwe Amerikaanse president voor de elite.
Hoe eng dit cirkeltje is en hoe dicht het ook bij ons staat, blijkt uit het volgende:
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Koning Willem Alexander is getrouwd met Maxima Zorreguieta, dochter van Jorge Zorreguieta, die Minister
van Landbouw was tijdens het bewind van de fascistische dictator Generaal Videla. Dit alles in een tijd dat
de huidige paus daar bisschop was. Willem Alexander is weer de kleinzoon van Prins Bernard, de Nazi
aanhanger en oprichter van de Bilderberg Conferentie.
Ook de Oranjes zullen het glas heffen, wanneer hun medeclublid Joe Biden zal worden gekozen tot nieuwe
Amerikaanse president.
Zo schreven wij eind april:
Het is dat iemand bij het Vaticaan in het Italiaans een berichtje de
wereld instuurde, maar anders had helemaal niemand geweten dat
Willem Alexander en Maxima afgelopen maandag op bezoek
waren bij hun grote vriend de paus. Dat was niet zonder reden, het
was de dag voor de aanvang van de heilige week van
het satanische offerfeest Beltaine, wat zijn piek heeft in
de Walpurgisnacht van 30 april op 1 mei. Deze week wordt ingeluid
op 25 april, de dag dat Willem en Max bij de Paus waren, en staat
voor Dag van de Grote Climax waarop vrouw of kinderoffers worden
gedaan! Dat zegt eigenlijk alles over waar we hier mee te maken
hebben en waar de Nederlandse bevolking zich vandaag als een stel debielen met vlaggetjes voor uitslooft.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10764:joe-biden-de-volgendeamerikaanse-president&catid=10:buitenland&Itemid=23
Knoeien met menselijke embryo’s
RT schrijft in een artikel: Nederland gaat menselijke embryo’s
kweken voor onderzoek
De Nederlandse regering zal laboratoria toestaan dat menselijke
embryo’s mogen worden gekweekt en gebruikt kunnen worden
voor onderzoek op een beperkt aantal gebieden, zo werd vrijdag
bekend gemaakt. De huidige wetenschappers moeten een beroep
doen op een beperkt aanbod van overgebleven embryo’s van ivfpatiënten. “Het verbod op het kweken van embryo’s heeft
onderzoek belemmerd dat zou kunnen helpen bij de behandeling
van ziekten aan de korte tot middellange termijn”, aldus de
regering in een verklaring, daarmee deze ethisch omstreden
verschuiving rechtvaardigend.
Bij de kweek zouden nog steeds strenge voorwaarden worden
toegepast, aldus de verklaring. Dergelijke embryo’s kunnen alleen
worden
gebruikt
in
onderzoek
met
betrekking
tot
“onvruchtbaarheid, kunstmatige voortplantingstechnieken en erfelijke of aangeboren aandoeningen.”
De nieuwe regelgeving zou de zogeheten ’14-dagen regel’ niet wijzigen, welke vereist dat de menselijke
embryo uiterlijk twee weken na de bevruchting in het lab moet worden vernietigd.
De regel, ontworpen om een debat te voorkomen over wanneer een embryo moet worden beschouwd als
een mens in plaats van een ‘weefselmonster’, geldt in een groot aantal landen, maar was tot voor kort
buitensporig, omdat er geen technologie bestond om een menselijk embryo zo lang in vitro levensvatbaar te
houden. Maar een nieuwe techniek die door de Amerikaanse en Britse onderzoekers is beschreven in een
artikel dat eerder deze maand werd gepubliceerd, maakt dat nu mogelijk gezien het praktische belang ten
opzichte van de ethische overweging. Een soortgelijke beleidswijziging vond plaats in Engeland dit jaar, toen
dat land de eerste onderzoekslicentie verstrekte voor genetisch gemodificeerde menselijke embryo’s.
Chinese onderzoekers hebben gemeld dat zij het genoom van menselijke embryo’s vorig jaar hadden
gewijzigd, waardoor er een verhit debat ontstond in de wetenschappelijke gemeenschap. Critici zeiden dat
de bewerkingsprocedure die ze hanteerden, heeft gefaald om alle embryo’s te beïnvloeden en bij een aantal
neven-mutaties hebben veroorzaakt.
Dat Nederland een land is dat zeer sterk betrokken is bij de foute agenda van de NWO is bij velen bekend,
gezien onze historische achtergrond, maar als bevolking zijn we net zo schuldig omdat we ons hier in slaap
laten sussen of ons willen laten pamperen. Soms lijkt het erop of deze hele generatie genetisch gemuteerd
is, alsof Monsanto zelfs de zaadproductie van de mannelijke bevolking al volledig heeft opgekocht en
aangetast met onder andere glyphosate in het bier, waardoor het bewustzijn op de allerlaagste frequentie
existeert.
Neder-land, ‘laag-land’, lage frequentie… Wie zal het zeggen als je ziet waar we allemaal aan blootgesteld
worden en zijn?
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/05/33273/
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Internetcensuur door Europese Commissie niet toevallig
Al jaren loeren de machthebbers op manieren om andersdenkenden op internet de
mond te kunnen snoeren.
Afgelopen week hebben ze een grote overwinning geboekt dankzij een
overeenkomst tussen de EU en de grote sociale platformen.
Er was afgelopen week slecht nieuws voor de vrijheid van meningsuiting op
internet.
Het volgende was eerder deze week te lezen bij Bits of Freedom:
Gisteren lanceerde de Europese Commissie, samen met enkele grote bedrijven als Facebook en Twitter,
een vrijwillige gedragscode om terrorisme en hate speech van het internet te krijgen. Hoewel dat
ongetwijfeld niet de bedoeling is, gooit de Europese Commissie daarmee ook onze vrijheid van
meningsuiting van het internet.
Onder meer Facebook, Twitter en Google ondertekenden de gedragscode. Vrijwillig, voor zover je van
vrijwilligheid kan spreken bij zulke onderwerpen. Zij nemen daarmee “the lead on countering the spread of
illegal hate speech online.”
De bedrijven die er ook nog bij horen zijn Microsoft en Youtube.
De conclusie van GeenStijl is als volgt:
Welnu. 'AZC NEE' zou dus heel goed binnenkort wel eens een VERBOTEN lettercombinatie kunnen worden
op het internet. Tuurlijk, het convenant (hele tekst in pdf) rept over het belang en de bescherming van free
speech, maar termen als "tolerantie" en "respect" zijn geen meetbare waarden, dus er zit een heleboel rek
tussen wat kan worden gezien als 'free speech' en 'hate speech'. Wat precies wel en niet mag, staat niet in
het convenant. Dat vertellen ze je pas nádat je over hun schreef bent gegaan. Maar je hoeft er maar een
willekeurig lijstje voorbeelden van Europese Policor Taliban op na te slaan om te weten dat een woord als
'dobberneger' of 'kopvod' straks ook onder DSM-V de nieuwe "Gedragscode" valt. Dat biedt dus volop
nieuwe kansen aan dit soort klaaglaven. RIP internet, je was een leuke vrijplaats zolang het duurde. Nu
allemaal je bek houden svp.
Wat weinigen zich lijken af te vragen, is waar dit zo allemaal opeens
vandaan komt.
Formeel heeft dit besluit van de Europese Unie natuurlijk helemaal niets
te maken met Israël. Wanneer je dat zou suggereren, word je
onmiddellijk voor antisemietuit gemaakt.
We weten dat toeval is uitgevonden door Israël en toevallig heeft Israël in
januari dit jaar aangekondigd dat ze internationale stappen gingen
ondernemen om de vrije meningsuiting op internet aan te pakken.
Dit werd begin dit jaar aangekondigd door de Israëlische Minister van Veiligheid, Gilad Edan. Hij zei dat ze
een internationale coalitie zouden oprichten om “haat zaaien” te verwijderen van internet. Bij "haat zaaien",
lees "kritiek op Israël", ook wel antisemitisme genoemd.
Gilad vertelde tijdens een persconferentie destijds dat de meeste Europese
landen erg geïnteresseerd waren in zijn ideeën.
In de plannen van Erdan wordt een groot deel van verantwoordelijkheid van de
voorgenomen censuur neergelegd bij de sociale platformen.
Op de volgende afbeelding zie je een pagina van de Times of Israël op 19
januari van dit jaar.
En welk een buitengewoon toeval: Enkele maanden later tekenen
Timmerfrans, beroemd voor zijn krokodillentranen, en consorten precies de
door Israël gewenste overeenkomst met de sociale platforms.
Je zult merken dat wanneer je op sociale platformen kritiek durft te uiten op
Israël of het opneemt voor de Palestijnen, je berichten al heel snel zullen
worden gecensureerd.
Het is natuurlijk een fantastische overwinning voor de Rothschild Zionisten dat ze op deze manier de
Europese Commissie voor hun karretje hebben kunnen spannen.
Rotschild rules; the world obeys.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10756:internet-censuur-dooreuropese-commissie-niet-toevallig&catid=22:internet&Itemid=35
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De duivel heeft bezit genomen van Zwitserland (video)
Precies in het hart van Europa bevindt zich een land dat altijd net
buiten alle stormen weet te blijven die dit continent soms teisteren.
Het basisinkomen hebben ze ook maar vast uitgesloten na een
referendum.Nu hebben ze een nieuwe tunnel geopend
(Gotthard) waarbij een ceremonie werd uitgevoerd die aan
duidelijkheid niets te wensen overlaat. Zwitserland, het land waar
alles perfect is geregeld en moslims geen schijn van kans
krijgen om de maatschappij ernstig te verstoren zoals in de rest van
Europa, heeft een nieuwe tunnel. Metro Nieuws weet er het volgende over te vertellen: Het is de langste
spoorwegtunnel ter wereld, de Gotthard-Basistunnel. Na zeventien jaar nonstop werken was de 57 kilometer
lange tunnel in Zwitserland eindelijk af en dus werd de opening woensdag feestelijk gevierd.
Dat ‘feestelijk’ nog een understatement is, wordt wel duidelijk bij het zien van de foto’s. Dansgezelschappen,
hoogwaardigheidsbekleders en zelfs koetsen met paarden; alles werd uit de kast - of tunnel - getrokken om
de opening van te vieren van „de tunnel het volk en de economieën van Europa samen zal brengen”, aldus
de Zwitserse bondspresident Johann Schneider-Amann.
Wat niemand in mainstream land zich ooit afvraagt, is waarom een dergelijk feest weer bol moet staan van
de occulte symbolen en verwijzingen naar satan, lucifer of hoe je de duivel ook wil noemen.
De ceremonie is één lange aaneenschakeling van occulte en duistere symbolen. Zoals de volgende twee om
een voorbeeld te geven:
Keer op keer blijkt dat de occulte elite het prachtig vindt om hun
volledige agenda ten toon te stellen, uitgevoerd als “een dans of
een spel” gepaard gaand met dramatische occulte symbolen.
https://youtu.be/rbibl8UWSvg ; https://youtu.be/yHY3yxIHuzM
Veel duidelijker dan in bovenstaande ceremonie hadden ze het
niet kunnen maken. Zwitserland, het thuisland van de CIA zoals wij
schreven in een eerder artikel:
Vergeleken met andere landen is Zwitserland ook volkomen uniek,
iets dat je ook zou verwachten van een land dat de CIA herbergt.
Hierdoor is uiteindelijk ook Zwitserland verantwoordelijk voor het in elkaar draaien van de niet ophoudende
liquidaties, terroristische aanvallen en oorlogen op deze wereld.
Zwitserland is te vergelijken met het oog van de wereldwijde storm, gevrijwaard van financiële crisis' en door
overheden gesponsord terrorisme en oorlogen.
De voor de CIA werkende terroristen hebben tenslotte een vluchthaven nodig, een plek waar niet wordt
gevochten en waar ze na het uitvoeren van hun “black operations” naartoe terug kunnen keren en ontkomen
aan vervolging.
Dat is ook de reden dat de bankiers, piraten en terroristen die vroeger bekend stonden als de Tempeliers en
Orde van Malta ooit naar Zwitserland zijn gevlucht voor het vormen van de staat die nu Zwitserland heet.
De bevolking van Zwitserland heeft geen flauw idee dat hun land de thuisbasis is van de CIA.
Het is dan ook geen toeval dat men in bovenstaande ceremonie de duivel feestelijk heeft onthaald in het
land waar ook CERN is gevestigd, waarover wij vorig jaar het volgende schreven:
Openbaring 13:18, “Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen want
het is een getal van een mens en zijn getal is 666.”
Wat te denken van het beeld van Nataraj, net buiten het gebouw van CERN.
Het beeld is een voorstelling van de Hindoe God Shiva als de kosmische danser die
zijn heilige dans uitvoert om een afgeleefd universum te vernietigen en
voorbereidingen te treffen voor de God Brahma om het proces van creatie te
beginnen.
Begin dit jaar, in maart, werden er opnames gemaakt in CERN voor een
zogenaamde film opera project, waarbij een groep dansers de Dans der
Verwoesting van Shiva uitvoerden in de Large Hadron Collider, de
deeltjesversneller. Is het toeval dat er zo’n bizarre occulte dansopera wordt
opgenomen in de deeltjesversneller? https://youtu.be/29t-p0YIhCc
Is het toeval dat er driemaal zes voorkomt in het logo van CERN?
Is het toeval dat er een standbeeld van Nataraj staat voor de deur van CERN?
En is het toeval dat er in september een snelheid wordt bereikt met die deeltjesversneller waardoor de
poorten naar andere dimensies worden geopend?
Voor de liefhebbers navolgend een uitgebreide analyse van de duivelse opening van de nieuwe Gotthard
tunnel: https://youtu.be/7mP6SfJiQWs
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10759:de-duivel-heeft-bezit-genomenvan-zwitserland&catid=69:occult&Itemid=81
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Betekent dit het einde van Hillary Clinton?
Het lijkt er op dat er van hogerhand besloten is dat Hillary Clinton toch niet de
volgende president van de Verenigde Staten gaat worden.
Over de reden waarom kan nog volop worden gespeculeerd, maar dat Hillary zal
sneuvelen in het zicht van de haven wordt steeds waarschijnlijker.
Soms weet je dat er bepaalde beslissingen zijn genomen. De beslissing om Hillary geen president te laten
worden, is genomen omdat er aan het eind van deze maand een boek uit komt.
Een boek dat hoogstwaarschijnlijk de nagel zal zijn in de politieke doodskist van Hillary.
Het is geschreven door Gary J. Byrne, een voormalig lid van het persoonlijke beveiligingsteam van Bill en
Hillary Clinton in de jaren dat Bill president was. Byrne zegt het volgende:
“Hillary Clinton staat nu op het punt om genomineerd te worden als Democratische kandidaat voor de
Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar, het ontbreekt haar aan integriteit en temperament om in deze
functie te kunnen dienen. Vanuit het diepst van mijn ziel weet ik dat dit de waarheid is. Dus moet ik mijn
mond opendoen. Ik voelde geen vijandigheid tegenover Bill en Hillary Clinton. Uit een soort loyaliteitsgevoel
tegenover onze First Family heb ik zelfs in het geheim bewijsmateriaal verduisterd, dat later anders
misschien gebruikt kon worden om de president te veroordelen.
De blauwe jurk was niet het enige bewijs van zijn misstappen. Maar, ik kon het niet helpen dat ik mij steeds
meer begon af te vragen hoe de leiders van onze natie zo roekeloos konden zijn, zo onevenwichtig en zo
gevaarlijk, voor henzelf en voor hun land. En ja, voor mij en mijn gezin.
Ik wil dat jullie mijn verhaal horen. Het gaat om de mannen en vrouwen die hun leven riskeren om dit land te
beschermen. En wat nog belangrijker is, het gaat erom hoe de Clinton’s nimmer meer in staat gesteld
moeten worden om jou en je kinderen in gevaar te brengen". In de jaren negentig bevond de werkplek van
Byrne zich net buiten de Oval Office van Bill Clinton. Door wat hij daar gezien en gehoord heeft, is Byrne van
mening dat zowel Bill als Hillary nooit meer in een machtspositie terecht mogen komen.
Het boek “Crisis of Character” hangt dan ook in geuren en kleuren de vuile was van het stel buiten.
Het boek komt op 26 juni 2016 uit en staat nu al nummer één bij Amazon boekverkopen.
Binnen het Clinton kamp maakt men zich grote zorgen over dit boek, want dit kon wel eens het einde
betekenen van de campagne van Hillary Clinton. Dit boek komt natuurlijk niet bij toeval precies op dit
moment uit. Dit is gepland en bedoeld om Hillary van het politieke toneel te laten verdwijnen.
De reden is dat Clinton vervangen moet worden door iemand anders die is voorbestemd om president te
worden. Wie die ander zal zijn, zullen we morgen duidelijk maken. Navolgend een klein stukje uit het boek
van Byrne, dat voor de publicatiedatum zoveel mogelijk geheim wordt gehouden.
The president entered around nine. His arrival times fluctuated. I couldn't believe my eyes: a black eye! I was
well accustomed to his allergy-prone, puffy eyes. But this was a shiner, a real, live, put-a-steak-on-it black
eye. I was shocked. Minutes later, I popped into the office of Betty Currie, the president's personal secretary.
Nancy Hernreich, his personal scheduler, was already there.
"What's the black mark on the president's face?" I asked.
I felt real tension.
"Oh, uh, he's allergic to coffee," said Nancy, turning toward her office.
"An allergy to coffee shows in just one eye?"
Betty smiled. She burrowed down into her work, chuckling, but looking busy. As I departed, I added, "I'm also
allergic to the back of someone's hand."
I wanted to send a message. We knew what the mark was from, and it wasn't right. Surely the Clintons must
realize how close we are to them, I thought, how deeply we feel about our responsibilities for their safety.
Didn't they feel the same? It wasn't just that we protected them 24/7, but we were extremely loyal. We didn't
do our job for the paychecks. Each man and woman protecting them had their reasons, but the Clintons
were the focal point of every reason.
What might happen if she had sucker-punched him? Or if that vase had hit its target? If his head hit a
countertop corner, my entire life's work would have been for nothing.
Sure seeing a president's black eye is strange but standing at my post I couldn't escape the sinking feeling
that this didn't make sense. This wasn't how it was supposed to be. I loved my job and I believed in it, but I
couldn't make sense of any of it.
It was a circus. Yet I never lost a sense of wonder and excite- ment. Even when the First Lady hollered and
cursed and demanded firing thousands of people who protected her—and we spent more hours ensuring the
Clintons' protection than we spent with our own families—I loved every minute of most every day. Law
enforcement — protecting others — is my passion. Protecting a president is an incredible honor. I low, I kept
asking myself, did a kid from Ridley, Pennsylvania, ever get to the White House? I wanted to stay for the rest
of my life.
Reality destroyed my dream—in ways I never imagined.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10763:betekent-dit-het-einde-vanhillary-clinton&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Politiek: MH17: Maleisië gaat Rusland opzoeken..!
Er bestaat maar één beletsel voor het tot stand komen van wederzijds begrip en waardering der volken:
de domheid.’ Jan Greshof (1888-1971) (schrijver en letterkundige)
Mark Rutte met de leiders van Maleisië, Australië, Oekraïne en België. Mark Rutte
met grote vriend Poroshenko, hand in hand voor waarheidsvinding achter de MH17aanslag..!?? En ook PvdA-minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders is
kennelijk blij dat de Onderste Steen nu Boven is..
Rechtszaak #MH17 lijkt onhaalbaar.
Haakt nu ook Maleisië af bij het JIT..?
MH17: Maleisië gaat Rusland opzoeken..!
2016 © Joost Niemöller-deze versie WantToKnow.nl/be
Bijna twee jaar na de aanslag op vlucht MH17 is er nog steeds geen hard bewijs gepresenteerd. Het
Nederlandse OM, deelnemend aan het Joint Investigation Team( JIT) van Oekraïne, Nederland,
België, Australië en Maleisië, zegt in de tweede helft van dit jaar met een aanklacht te komen.
Datzelfde OM gaf begin dit jaar toe, nog niets te hebben om zo’n aanklacht mee te kunnen
onderbouwen. Over een mogelijk rechtszaak is niets bekend. Tegelijk lijken er echter nieuwe
problemen op te doemen voor het JIT, nu Maleisië de samenwerking met Rusland intensiveert.
Joost Niemöller, onafhankelijk journalist en auteur van het enige Nederlandse MH17-boek.
Hiermee neemt Maleisië mogelijk afstand neemt van het JIT. Hieronder de tekst van
mijn lezing, die ik hield op zaterdag 21 mei, in een zeer goed bezette St.
Willibrordkerk in Utrecht, tijdens het symposium Dwarsdenken. Rusland en het
Westen.
Waar blijft de rechtszaak over MH17? En aan welke rechter zal de zaak worden
voorgelegd? Pas bij een rechtszaak zal er een echte feitelijke discussie kunnen ontstaan
over het neerhalen van Vlucht MH17. De Onderzoeksraad voor Veiligheid was niet verplicht om haar
bronnen te openbaren, en ging ook geen feitelijke discussie aan met Rusland, dat met een waslijst aan
concrete kritiekpunten kwam op het einderapport van de Onderzoeksraad.
Niet alleen de Onderzoeksraad legde die kritiek naast zich neer, ook in de Nederlandse media werd die
kritiek genegeerd. In een rechtszaak zal het toch wel noodzakelijk zijn om antwoord te geven. Pas dan
komen er controleerbare feiten op tafel.. Zover is het nog lang niet. In het onderzoek naar het neerhalen van
vlucht MH17, bevinden we ons momenteel dan ook in een niemandsland.
De feiten zouden onder andere omstandigheden accuraat vastgesteld kunnen worden. Er zijn tegenwoordig
genoeg technologische middelen voorhanden. Zwarte doos. Radardata. Satellietfoto’s. De vastgelegde
communicatie in de verkeerstorens. Het opnemen van getuigenverklaringen. Objectief onderzoek van de
wrakstukken. Analyses van de lichamen. Maar bij al die zaken bleef het onderzoek in gebreke. En de
achterliggende redenen waren steeds van geopolitieke aard.
Dat is niet bijzonder. Het lijkt zelfs eerder de regel..
We zien het bij alle grote aanslagen op burgervliegtuigen. Het zijn uiteindelijk de politieke factoren die
sturend blijken te zijn. Er zijn genoeg voorbeelden, wanneer je er even verder in duikt. In de Lockerbie zaak
werden alle verdachte omstandigheden bij het inladen van koffers op luchhaven Heathrow genegeerd
(HIER), en ging alle aandacht naar de luchthaven van Malta, om, na een politieke deal, twee Libiërs
veroordeeld te krijgen. Een zeer onbevredigend eindresultaat (HIER).
En er was het onderzoek naar het neerstorten van Egypt Air 990 in 1999 in de Atlantische Oceaan,
hoogstwaarschijnlijk door een zelfmoordactie van een van de Egyptische piloten. Dit onderzoek werd
aantoonbaar gedwarsboomd door de Egyptische autoriteiten (HIER). En het onderzoek naar de aanslag op
Metrojet vlucht 9269 boven de Sinaï woestijn vorig jaar werd, opnieuw, tegengewerkt door de Egyptische
autoriteiten, die niet wilden toegeven dat de veiligheidsmaatregelen op het Egyptische vliegveld
ontoereikend waren. Het duurde maanden voor Egypte überhaupt wilde zeggen dat er sprake was van
terrorisme. Pas nu lijkt er sprake van vruchtbare samenwerking tussen Rusland en
Egypte (HIER).
Metrojet vlucht 9269
Nu zitten we middenin de zaak van een ander toestel van EgyptAir boven de
Middellandse Zee. Het is nog te vroeg om te zeggen waar het heen zal gaan, maar
nu is al duidelijk dat er sprake is van veel verschillende nationale belangen. In dit
geval komen er van de kant van Griekenland hele verschillende mededelingen dan
van de kant van Egypte. Het lijkt om een zeer bizar ongeluk(HIER) te gaan, met zoveel verdachte
omstandigheden, dat opnieuw een actieve rol van de Egyptische piloten niet uitgesloten kan worden.
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Nog nooit één bevredigend juridisch onderzoek..!
Wat is er tegen, Mark Rutte, om -gelang je belofte-, regelmatig contact te houden met de
nabestaanden van de MH17-slachtoffers..? Gewoon een stukje mede-menselijkheid van
een premier-van-het-volk..
Uit een door mij informeel ingezien overzichtsrapport van een internationaal
advocatenkantoor bleek dat geen van de naoorlogse militaire aanslagen op
verkeersvliegtuigen ooit hebben geleid tot een bevredigend juridisch onderzoek met een
objectief, aanvaardbaar, eindoordeel. Bij alle zaken werd er uiteindelijk ergens geschikt,
want het was steeds de politiek die het won van de feiten.
Er is dus geen enkele reden om te denken dat het bij vlucht MH17 anders zal gaan. En daarmee is meteen
de vraag beantwoord, waarmee elk interview dat ik gaf over MH17 steeds eindigde: zullen we het ooit
weten? Nee dus. Dat de frustratie bij de nabestaanden groot is, spreekt vanzelf. Deze nabestaanden
schreven op 12 januari dit jaar een open brief aan premier Rutte (HIER). Daaruit citeer ik de volgende
passage:
‘De regering heeft in antwoord op Kamervragen aangegeven, dat het ontbreken van de primaire
radarbeelden geen verschil heeft gemaakt voor (de conclusies van) het onderzoek. Wij vragen ons af,
waar deze conclusie op is gebaseerd. Immers, zij kan alleen maar worden getrokken als de
radarbeelden bekend zijn.
Daarbij komt, dat het onderzoek van de OVV zich niet richtte op de daders. De OVV geeft echter wel
aan dat er een mogelijkheid bestaat dat de primaire radarbeelden het projectiel weergeven.
Daarmee kan de afvuurlocatie worden bepaald. Dat is volgens ons voor de OVV niet, maar voor het
strafrechtelijk onderzoek wél van belang. Wij kunnen daarom niet accepteren dat cruciale informatie
en gegevens worden achtergehouden.’
Maar dat achterhouden van die informatie is zoals gezegd eerder regel dan uitzondering. Want het draait
niet om feiten, het draait om politiek. Dat verklaart het uitblijven van de rechtszaak. Zelfs over de vraag
welke rechterlijke instantie erover zal moeten oordelen, weten we, twee jaar na de crash, nog steeds niets.
Er zijn al zoveel Kamervragen over gesteld en er kwam nooit een antwoord. In de herfst van vorig jaar, zo
viel te lezen in de media (HIER), zou het OM met een aanklacht komen. De herfst
ging voorbij.
Hoe is het mogelijk dat bij de berging van de wrakstukken van de MH17, een
complete deur, met duidelijke schadesporen, achterblijft op de plaats van de
crash..? Over het hoofd gezien, niet belangrijk genoeg..?? Geen plaats meer in de
trein..? Is dit de deur die vlak achter de cockpitplaat heeft gezeten, die zo heftig is
doorzeefd..??? De Russische TV werd door NOS-sterreporter DavidJan Godfroid,
voor ‘propaganda-instrument’ uitgemaakt, wanneer ze deze deur in hun
nieuwsuitzending laten zien.. Maar wie was hier nou bezig met propaganda…?
Het Openbaar Ministerie geeft een persbericht uit…
Op 19 februari dit jaar gaf het Nederlandse Openbaar Ministerie ineens een
persbericht uit. De brief was ook opgesteld namens het Joint Investigation Team, het JIT, waarin naast
Nederland ook Australië, Oekraïne, België en Maleisië zitting hebben. In deze brief werd gezegd dat er een
brief naar de nabestaanden was gestuurd. Deze brief werd niet openbaar gemaakt, maar het OM gaf in het
persbericht(HIER) wel een samenvatting.
Ik citeer:
‘In de brief geeft het OM aan dat het Joint Investigation Team (JIT) verwacht voor de tweede helft van
dit jaar het strafrechtelijk bewijs te kunnen leveren met welk type wapen en vanaf welke locatie de
MH17 is neergeschoten. In diezelfde periode verwacht het JIT ook meer zicht te krijgen op mogelijke
daders. Op welke termijn hun precieze betrokkenheid, identiteit en actuele verblijfplaats kunnen
worden vastgesteld, valt nog niet aan te geven.’
Het staat er toch écht: ‘Voor de tweede helft van dit jaar.’ Op elk moment mogen we nu dus de aanklacht
met het bewijs te verwachten. Dat wil zeggen van het type wapen en de locatie. Over de daders is het OM
namelijk een stuk vager. Maar, zoals te verwachten viel; deze brief aan de nabestaanden van het OM werd
gelekt (HIER). Uit deze gelekte en meer gedetailleerde brief valt iets meer te leren over het bewijs. En dat
stemt niet gerust. Want overtuigend bewijs dat het zou gaan om een Buk raket blijkt er niet te zijn:
‘Van 22 november tot en met 10 december 2015 heeft in Nederland een forensische expertmeeting
plaatsgevonden, waaraan experts afkomstig uit de landen van het JIT hebben deelgenomen. Hierbij
is onderzoek verricht aan een aantal bijzondere delen dat is teruggevonden op de crashsite en dat
mogelijk van het gebruikte wapen afkomstig is. Ook is onderzoek verricht aan materiaal dat is
aangetroffen in de wrakdelen van het vliegtuig en dat mogelijk ook afkomstig is van de raket
waarmee het vliegtuig is neergeschoten.’
Ondanks alle speculatieve ‘onthullingen’ in de Westerse pers, heeft het JIT bovendien geen lancering van
een Buk raket kunnen vaststellen:
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‘Voor zover het JIT heeft kunnen nagaan, zijn er geen video- of filmbeelden beschikbaar van de
lancering of baan van de raket. Wel zijn er reguliere radargegevens, maar die geven alleen informatie
over bewegingen in het luchtruim. Deze zijn vooral van belang voor de vaststelling of zich nog
andere vliegtuigen in de omgeving bevonden. Op de radarbeelden is geen raket te zien.’
En de primaire data gegevens dan? Citaat:
‘Ruwe primaire radardata zouden mogelijk ook informatie kunnen geven over een raketbaan. Die data
heeft het JIT nog niet.’
Hoe zit het dan met de zo vaak genoemde Amerikaanse satellietfoto’s waarop de Amerikaanse minister van
buitenlandse zaken naar eigen zeggen de hele lancering van de Buk raket had gezien? Dat blijkt ook
teleurstellend:
‘De Amerikaanse autoriteiten beschikken over data, afkomstig van hun eigen veiligheidsdiensten, die
mogelijk informatie zouden kunnen geven over een raketbaan. Deze gegevens zijn vertrouwelijk
gedeeld met de Nederlandse Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). De MIVD en het OM
onderzoeken nu in welke vorm de Amerikaanse staatsgeheime informatie gebruikt kan worden in het
strafrechtelijk onderzoek en wat in een zogenaamd ambtsbericht aan het OM zal worden verstrekt.
Dat ambtsbericht kan door het JIT als bewijs worden gebruikt.’
Gek genoeg suggereert het OM dat er wel mogelijke daders in beeld zouden zijn. En daarmee wordt het
persbericht over diezelfde brief dus eigenlijk tegen gesproken. Als is er tegelijk een groot probleem bij het
vaststellen van die daders:
Als de gebruikte raket en de afvuurlocatie eenmaal strafrechtelijk zijn vastgesteld, kan een scherpere
relatie worden gelegd met de daders. Het JIT heeft een grotere groep personen in beeld, die op één
of andere wijze betrokken lijken te zijn geweest bij het neerschieten van de MH17. De taak van het JIT
is om vast stellen wie zij zijn en wat hun rol precies was. Ook daarvoor is sluitend en onweerlegbaar
bewijs nodig.
Kortom, als het een gewone moordzaak zou zijn: Geen pistool gevonden. Niet eens de wijze vastgesteld
waarop de moord plaats vond.
Maar wel een bak vol mogelijke daders in beeld. Daders van wat? Ja, dat is dus niet duidelijk.
Hoe het JIT met zo weinig gegevens toch op zo’n korte termijn een aanklacht neer denkt te kunnen leggen is
mij een raadsel. Maar misschien weten ze dingen die ze nog niet kwijt willen. Dat kan natuurlijk altijd. Het JIT
zelf is met veel geheimzinnigheid omgeven. De Nederlandse regering wilde er na Kamervragen niets over
zeggen en de Kamer drong niet verder aan. Maar al in augustus 2014 had de Oekraïense officier van justitie
laten weten (HIER) dat er een volledige consensus moest zijn bij de besluiten. Ook uit Australische bronnen
bleek dit. Met andere woorden: Ieder land had/heeft vetorecht.
Dit geheimzinnige JIT onderhandelt dus over een aanklacht. En wil dan met die aanklacht een rechter
zoeken. Zelfs over het soort rechtspraak dat daarbij gehanteerd zal worden, is nog niets bekend gemaakt. Ik
ben geen jurist, maar ik weet wel dat bij de rechtspraak in het ene land andere voorwaarden bestaan voor
bewijs als in het andere land. En dan zijn er nog allerlei vormen van internationale rechtspraak. Gaat het JIT
nu een soort rechtspraak zoeken die het best aansluit bij het vergaarde bewijs?
Dr. Chandra Muzaffar
Ja, dat klinkt cynisch.
Maar er zijn redenen genoeg om te denken dat het alleen nog een politieke zaak
kan worden. Het draait namelijk allemaal om geopolitiek, zoals gezegd. Interessant
is de rol van Maleisië. Daar ga ik hier nu verder op in omdat je er in de Nederlandse
pers bijna niets over hoort. En omdat het hier wel degelijk gaat om nieuwe, relevante ontwikkelingen.
Maleisië was aanvankelijk geen lid van het JIT. Dr. Chandra Muzaffar, een prominente Maleisiër, schreef
daarover(HIER) in november 2014 dat ze uitgesloten zouden zijn omdat ze niet de beschuldigende vinger
naar Rusland wilde wijzen:
It is alleged that Malaysia has been excluded from the JIT because we have not pointed a finger at
Russia as the cause of the MH 17 disaster as the four members of the JIT have done. Malaysia
refuses to heap blame on Russia or pro-Russia rebels in Eastern Ukraine, or anyone else for that
matter, without hard, incontrovertible evidence.
Maleisië liet weten ontevreden te zijn dat het land niet was uitgenodigd voor het JIT, dat toen al een geheim
contract had getekend, waarin, naar horen zeggen, elk deelnemende land vetorecht
had. Eind 2014 werd Maleisië toegelaten tot het JIT na een officiële uitnodiging van het
Nederlandse OM. Maar onder welke voorwaarden ze lid werden, en of ze een
gelijkwaardig partner waren, dat bleef onbekend.
Het enige Nederlandse boek over de MH1-ramp, van auteur Joost Niemöller, spreekt al
van een ‘doofpotdeal’.. Waar gaan we naar toe met kapitein Rutte en de morele en
ethische koers van het MH17-onderzoekl?? (klik voor link voor dit boek)
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Waar zijn Rusland EN de VS??
Er werd in de Nederlandse pers gesuggereerd dat de reden van de aanvankelijke uitsluiting was dat Maleisië
de doodstraf kent. Waarom dit argument later niet meer van belang zou zijn, bleef onduidelijk. Maleisië vroeg
zich ook af waarom België wel in het JIT team zat. Maar de meest relevante vraag is natuurlijk: Waarom
zitten Rusland en de VS niet in het JIT team? Deze landen beschikken namelijk over de meest relevante
informatie: Radargegevens en satelliet gegevens.
Oekraïne beschikt natuurlijk ook over radargegevens, maar dat land liet weten dat de militaire radar op het
moment van de aanslag wegens onderhoud uit stond. Iets wat overigens pas recent bekend werd gemaakt.
In het eerste, voorlopige, rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid was daar nog geen sprake van
geweest.Het is bovendien zeer ongeloofwaardig dat alle drie de militaire radar installaties precies op
dat moment in onderhoud waren. Ik refereer hier aan een Kamervraag van het CDA Kamerlid Omtzigt
(HIER):
‘Heeft u kennis genomen van het verslag van de hoorzitting over MH17 in de Tweede Kamer waar
radarexpert Van Genderen verklaarde dat tenminste drie radarstations in Oekraïne de MH17 en de
raket hadden kunnen waarnemen en dat als geen van drieën werkt, dat geen planmatig opgezet
onderhoudsschema kan zijn?’
Het kan zijn dat Maleisië haar lidmaatschap van de JIT later heeft afgedwongen. De minister van transport
van Maleisië, Kaprawi, liet in elk geval op 24 november 2015 weten dat Maleisië aanvankelijk niet volledig
met het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid meewerkte (HIER). Dat gebeurde pas toen ze
ook lid van het JIT waren. De geopolitieke rol van Maleisië binnen het JIT is interessant omdat Maleisië,
anders dan de andere JIT landen, geen deel uitmaakt van het westerse machtsblok. Maleisië voert een
eigen politieke koers die niet zo eenduidig lijkt te zijn.
Er verscheen in dit verband afgelopen week een interessant bericht in de Nederlandse pers. Interessant ook
omdat het zo onvolledig was. Over de geopolitieke achtergronden werd namelijk niets uitgelegd. Dit was het
bericht (HIER):
‘De Russische president Vladimir Poetin is bereid met de Maleisische premier Razak te spreken over
de ramp met vlucht MH17, in de marge van de ASEAN-top in Sotsji. Dat heeft Poetins woordvoerder
laten weten aan Russische journalisten, meldt persbureau Interfax. Deze ontmoeting zou donderdag
plaatsvinden.
Poetins woordvoerder liet weten dat bij bilaterale ontmoetingen in Sotsji elk thema aangeroerd kan
worden. “Als de Maleisische vertegenwoordiging het thema Boeing wil bespreken met president
Poetin, dan zijn wij daartoe bereid”, aldus de woordvoerder.’
ASEAN staat voor de Association of Southeast Asian Nations, een organisatie van Zuid-Oostelijke
Aziatische landen, opgericht in 1967 vanwege de toenmalige dreiging van het communisme. Er bestaan
diplomatieke relaties met Japan. Dat de ASEAN nu juist in Rusland vergaderde is opmerkelijk. China en
Rusland maken er zelf geen deel van uit. AESAN is, zo valt uit diverse commentaren op te maken, doelwit
van druk door de VS en China (HIER), en is ook intern verdeeld. Dat Poetin dus deze AESAN-bijeenkomst in
zijn land wist te organiseren kan als een diplomatieke overwinning van hem worden
gezien.
De ‘P’ van Poetin, van Pils en van Propaganda.. Maar wie maakt hier nu
propaganda..?
Poetin speelt het ‘spel’ foutloos..
Dit bericht over de uitspraak van Poetin verscheen ook in de officiële Maleisische staatspers. Dat een
staatshoofd officieel bekend maakt op informele wijze over een specifiek onderwerp te praten, en wel zo’n
gevoelig onderwerp als dit, is natuurlijk heel ongewoon. Dat dit in een land als Maleisië, zonder persvrijheid,
wordt verspreid, betekent dat de regering van Maleisië er grote waarde aan hecht.
Het is natuurlijk heel raar dat twee landen openbaar aankondigen niet in het openbaar in gesprek te gaan
over een specifiek onderwerp. Landen kunnen tenslotte altijd met elkaar informeel overleggen. De betekenis
daarvan kan dus alleen maar zijn dat er ene boodschap uitgezonden moet worden naar landen die niet bij dit
overleg aanwezig zijn. In dit geval: De andere leden van het JIT.
Later deze week verscheen er een bericht van het persbureau Tass over deze ontmoeting. Daarin werd niet
meer gesproken over MH17, en werd alleen in algemene termen aangegeven dat de banden tussen
Maleisië en Rusland aangehaald waren. Opvallend was dat hier werd gesproken over verdere ‘militairtechnische’ samenwerking.
Poetin had volgens Tass gezegd (HIER):
“We will be pleased to develop relations in the humanitarian sphere, in the economy, investments
and of course in the military sphere, or in the sphere of military-technical cooperation.”
Russia Today kondigde gisteren ook aan dat in het eerste kwartaal van dit jaar de handel tussen Rusland en
de ASEAN landen met 20% was toegenomen..! Maleisië speelt binnen de JIT dus een aparte rol. Het land
lijkt te kiezen voor samenwerking met Rusland bij het onderzoek. Dit zal niet in overeenstemming zijn met
samenwerking binnen het JIT, dat zo’n samenwerking juist uitsluit, want voor het JIT komt Rusland alleen in
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zicht als dader. Vandaag liet de minister van Transport van Maleisië zelfs officieel weten de samenwerking
met Rusland te willen intensiveren (HIER)!
Kort na de aanslag op MH17. Niet alleen Obama, maar ook John Kerry riep het al..
“Er is een berg van bewijs die aantoont dat de Russen MH17 hebben
neergehaald”.. We zijn bijna 3 jaar later en het ‘bewijs’ is nog niet getoond..!! Het
zou voor de VS toch een staaltje machtsvertoon zijn, om de bewijzen openbaar
maken die Rusland als schuldige aanwijzen.. Waarom niet? Moeten we de
kletskoek geloven omtrent deze houding van de VS, dat ‘ze niet willen laten zien
hoe ver ze al zijn met satellietspionage’…??
Geopolitiek en de MH17..
Het is van belang om in te gaan op deze geopolitieke aspecten, omdat de rechtszaak over MH17 een
rechtszaak zal zijn met duidelijke geopolitieke achtergronden. Wat als het JIT met zijn komende aanklacht
duidelijk in de richting van Poetin als schuldige zal wijzen? Wil Maleisië daarmee akkoord gaan? Gaat het
intern al die kant uit, en is dat de reden dat het ontevreden Maleisië nu toenadering zoekt met Rusland? En,
een misschien nog belangrijkere vraag: Heeft Maleisië net als de andere landen binnen het JIT vetorecht?
Daarover is nooit enig officieel antwoord gekomen.
Goed, een rechtszaak lijkt dus ver weg. Nu zullen sommigen misschien zeggen: er
had toch makkelijk een internationale rechtszaak kunnen komen? Maar juist
Rusland sprak vorig jaar toch een veto uit tegen een tribunaal van de VN? Alleen is
de vraag: ‘Waarom deed Rusland dat?’ Omdat dit tribunaal gebaseerd zou moeten
zijn op het geheimzinnige onderzoek van het JIT. Dit was voor Rusland
onaanvaardbaar.
Ook omdat er zoveel materiaal niet werd aangedragen door het Westen. De
Russische minister Lavrov had al enkele dagen na de aanslag gezegd dat een onderzoek met Oekraïne
voor hem onaanvaardbaar was, maar Nederland zette die lijn toch voort.
In een interview met de tv zender NewsAsia uit Singapore (HIER), gaf de Russische minister van
Buitenlandse Zaken, Serge Lavrov weer wat zijn problemen waren met zo’n VN tribunaal op basis van het
JIT onderzoek. In zijn ogen hadden de Russen de data overhandigd van het radar station in Rostov, maar
ontbrak de harde informatie van ‘de andere kant’:
‘The Americans said that they did have images from their satellite, but never submitted them, never
make them public. The same was true for the Ukrainians who were asked to provide recordings of
the air controllers and between the planes up in the air in the area of incident.’
Inmiddels is dus bekend dat de Oekraïners veel meer bewijs niet willen overleggen, zoals de data van hun
militaire radar. Zeker, de JIT was in werking getreden na een resolutie van de VN, maar, stelt Lavrov in dit
interview, de JIT heeft zich nooit gehouden aan de voorwaarden die door de VN gesteld waren:
‘My point answering your question is that the Security Council one year ago identified very specific
steps to conduct investigation and most of the steps were not heeded, were not implement and
people repeatedly blocked our proposals for the Security Council to pick up the matter during the
year which passed after the tragedy.’
Het JIT voerde in de ogen van Lavrov de resolutie niet goed uit:
‘I would like the Security Council resolution 2166 to be respected fully which was not the case by the
criminal investigation team created by the five countries you mentioned.’
PvdA-minister Koenders en zijn Russische collega Lavrov.
Ik haal Lavrov hier wat langer aan, omdat zijn uitspraken nooit de Westerse media
gehaald hebben. In de Westerse media volstond men met de conclusie dat Rusland
haar veto uitsprak over het tribunaal, en dit werd aangehaald als een
schuldverklaring in de richting van Rusland. Nu de optie van een VN tribunaal van
tafel is, zijn er eigenlijk geen geloofwaardige opties voor een rechtszaak meer over.
Of, in de woorden van het OM, in de gelekte brief aan de nabestaanden begin dit
jaar:
‘Op dit moment zijn er twee reële opties voor vervolging en berechting: nationale vervolging door
één van de JIT-landen of vervolging voor een internationaal tribunaal, op te richten door de JITlanden.’
Beide ‘reële’ opties zijn zo duidelijk vooringenomen, dat een objectieve rechtsgang bij voorbaat is
uitgesloten. Ook kan via deze opties internationaal niets afgedwongen worden. Er kunnen geen verdachten
worden gedaagd als die niet willen en er kunnen geen harde data worden opgeëist. Het kan dus onmogelijk
nog een geloofwaardige zaak worden.
De Nederlandse regering heeft deze doodlopende weg aan zichzelf te danken, omdat vanaf het eerste
moment na de aanslag gekozen werd voor intensieve samenwerking met Oekraïne, het uitsluiten van de
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rebellen en het dwarsbomen van de Russische medewerking in de weg naar een strafproces. Rusland weet
zich daardoor buiten gesloten en mag alleen nog de rol van dader op zich nemen, bij voorbaat veroordeeld
door politieke manipulatie. Net zoals Rusland al vanaf het eerste moment door de Westerse media
veroordeeld werd.
Met deze gang van zaken werd de publieke opinie voor een deel gewonnen, maar
het uitblijven van een geloofwaardige rechtszaak zal uiteindelijk de twijfel ook in
Nederland alleen maar doen toenemen, en dit had toch ook niet de bedoeling
kunnen zijn van Rutte toen hij zo ferm verklaarde dat de onderste steen boven
moest komen.
http://www.wanttoknow.nl/politiek/mh17-maleisie-gaat-rusland-opzoeken/

Europese superstaat, wereldregering? You ain’t seen nothing yet!
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 7 juni
De media stonden er gister vol van; de voorzitter of president van de
Europese Commissie stond dronkengrappen en grollen te maken op
een EU-top in Letland. Hij noemde daarbij zijn Hongaarse collega
zelfs dictator, maar de vrouwelijke collega links van Juncker vroeg of
hij zichzelf bedoelde. De regenten beginnen vrolijk te worden en
vieren al hun feestje. De Europese superstaat is bijna een afgerond
feit en de wurggreep op de bevolking is al zo sterk dat er geen
ontkomen meer aan is. Ja, natuurlijk hebben we de beweging van de
Brexit en waarschijnlijk binnenkort in Nederland een Nexit, maar
diegenen die dat organiseren komen ongetwijfeld uit eigen gelederen en daarom kan Juncker met een
gerust hart dronken voor de camera verschijnen. Het doet ze geen greintje pijn die hele Brexit beweging in
de wetenschap dat het ‘controlled’ is dus als vangnet dient voor de weerstand in de maatschappij. In dit
specifieke geval moeten de Britten een beetje afgekoeld worden. Wat is er dan beter dan een Brexit
organiseren. Een zoveelste referendum dat genegeerd zal gaan worden. Misschien dat het nog tot een
kettingreactie van onrust zal leiden, maar ook dat is gepland; net als de daarop volgende onrust en mogelijk
zelfs een groter wordende vinger in de pap van de Turkse president Erdogan in Europa. Die contouren
tekenen zich nu al af. Een intern verzwakt Europa zou immers kunnen worden vertaald als een bedreiging
voor Turkije. Als NAVO partner Europa intern verdeeld raakt, kan de Turkse aartsvijand Rusland mogelijk
toeslaan (zo zou het argument van Erdogan kunnen zijn). Kortom, het zou de verbazing niet moeten wekken
dat een eventuele Brexit of het negeren van de stemming voor een Brexit kan leiden tot grote onlusten in
geheel Europa. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat de huidige dronken dictator Juncker vervangen
wordt door een meneer die Turks spreekt.
Juncker is op dit moment natuurlijk de baas van Europa, want hij is het hoofd van de commissie en binnen
de commissie worden alle wetten en regels bepaald. De president van de EU (Donald Tusk) is iemand die er
vooral is voor de PR en voor de verkoop van het idee dat Europa democratisch is. Het is natuurlijk zo
ondemocratisch als de pest. De hoge salarissen van de ambtenarij op zichzelf zorgen al voor een
ondemocratisch effect, maar in feite behoeft het geen toelichting dat Europa een log machtsbolwerk is dat de
individuele landen dicteert wat zij moeten doen en niet andersom. De media verkopen ons soms nog het
beeld van een invloedrijke Mark Rutte onder het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie, maar
dat is slechts een farce. Europa wordt gerund door Juncker en zijn overige 27 commissarissen.
Je zou je natuurlijk af kunnen vragen: “Wat is er mis met centralisering van macht? We hebben nu eenmaal
wereldomvattende problemen, dus dat vraagt om een meer grootschalige benadering.” In feite zou de
huidige stand van de technologie het vrij eenvoudig mogelijk maken om naar betere vormen van democratie
te kijken. De gemiddelde burger is totaal niet op de hoogte van wetten en regels. Er worden zoveel wetten
en regels bedacht dat het ook een super groot ambtenarij apparaat vergt om die wetten en regels te
handhaven, te controleren en waar nodig te bestraffen. Allemaal werkgelegenheid die er tegelijk voor zorgt
dat mensen diezelfde wetten en regels minder kritisch zullen beoordelen, omdat ze er voor hun inkomen van
afhankelijk zijn. Ondernemer Elon Musk, die met zijn SpaceX project een kolonie op mars wil starten,
voorziet daar een democratie waarbij mensen direct stemmen op wetten en regels. Tevens voorziet hij een
houdbaarheid van wetten en regels. Mensen kunnen dus wetten installeren via een meerderheid en ook
weer uitschakelen met een meerderheid. Daarbij vergeet hij misschien een belangrijke factor, namelijk dat
de kabal er al zo in geslaagd is om mensen van jongs af aan te hersenspoelen en misschien wel “dom te
houden”, dat het even zal duren voordat mensen in staat zijn om weer echt zelf-denkzaam te worden in
plaats van een voorgeprogrammeerde mening te hebben.
Elon Musk is één van de wonderondernemers die deze wereld op dit moment rijk is. Hij krijgt alles voor
elkaar en heeft connecties binnen de hoogste politieke regionen. Daar zit een musk luchtje aan, maar daar
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wil ik het niet over hebben. Gelooft u maar vooral dat the American Dream wel bestaat. In mijn ogen dienen
ondernemers als Musk de agenda van de kabal, maar dat terzijde. Dat laat onverlet dat het geen domme
jongens zijn. In onderstaand interview geeft Elon Musk ook een voorzichtig inkijkje in het echte gevaar voor
de mensheid. Hij noemt in dit geval een specifiek bedrijf dat erg goed in staat zou kunnen zijn om totale
digitale slavernij te realiseren. In het interview laat Musk duidelijk doorschemeren dat hij een insider is, die
zeer goed weet welke richting de ontwikkeling van de mensheid gestuurd wordt. Hij zwakt het gevaar
natuurlijk ook een beetje af, want je moet de mensheid niet te wijs maken. Feitelijk komt het erop neer dat
nanotechnologie, virtual reality, en kunstmatige intelligentie (AI, Artificial Intelligence) onze realiteit worden.
Als u eens op YouTube zoekt op ‘Ray Kurzweil’ of ‘Aubrey de Grey’ en daar het woord ‘immortality’ aan
toevoegt, zult u ontdekken waarom Elon Musk gelijk heeft. Google zet zwaar in op het transhumanisme via
hun technisch topman Ray Kurzweil. Google investeert miljarden in augmented reality en eigenlijk zien we
dat ook bij andere grote IT bedrijven gebeuren. Als de nanotechnologie in staat is om onze hersenreceptoren in kleine zenderontvangertjes te veranderen, kunnen we rechtstreeks met het internet
communiceren. Volgens Elon Musk is dat een reële mogelijkheid. Dit betekent dat wanneer Google
bijvoorbeeld in staat is om een simulatie van de echte wereld te bouwen en wij ons in die wereld kunnen
wanen via een directe breinconnectie, de grens tussen de echte wereld en de digitale wereld begint te
vervagen. Musk beantwoordt de vraag uit het publiek dan ook positief, dat het idee dat we nu al in
een simulatie leven niet zo gek is. Natuurlijk mag Elon Musk niet het achterste van zijn tong laten zien
aangaande de vergevorderdheid van deze ontwikkelingen.
Het grote gevaar voor de mensheid is een totale slavernij, waarin alles wat je denkt en voelt geregistreerd
wordt door partijen als Google en Facebook. Daarom zijn dergelijke bedrijven niet zomaar een succes story
van geweldige ondernemers. Zij zitten 100% op lijn met de wensen van de heersende elitaire klasse. Het is
niet zo dat hun technologische ontwikkeling een klein side effect heeft dat gunstig is voor de
heersende aristocratische faraonische elitaire klasse, nee het dient hun agenda voor de volle 100%. We zijn
met onze smartphones nu al in het voorstadium beland van het transhumanisme. De androïde mens hangt
straks volledig aan het internet. Ziektes en het verouderingsproces van het menselijk lichaam zullen
verworden zijn tot softwarematige problemen die te overkomen zijn door het aanpassen van de code in ons
DNA. Via nanobots kunnen cellen ter plaatse gerepareerd worden of draadloos geherprogrammeerd
worden. Onze mobiele telefoons zijn nu al een verlengstuk van onze intelligentie en zuigen ons steeds
verder het internet op. Een groot deel van onze informatie komt rechtstreeks en real-time van het internet. Al
was het alleen maar je navigatie en een WhatsApp of Facebook berichtje. Alles komt ook real-time binnen.
We weten precies waar al onze kennissen en vrienden zijn en wat ze doen en dat geeft ook een andere
emotionele interactie. Stel u voor wat er gebeurt als uw brein rechtstreeks aan het internet hangt en u geen
smartphone, Google glass of VR-bril nodig heeft om een digitale realiteit te zien die niet van echt te
onderscheiden is, maar dit rechtstreeks in het visuele centrum van uw brein geprojecteerd wordt. U kunt dan
digitaal op bezoek gaan bij familie in New York. U kunt nu al naar Frankrijk gaan en gewoon uw eigen taal
spreken. Externe devices zoals dit zijn straks kinderspel met een directe breinconnectie.
https://youtu.be/HFXPuk1Fjy0
Kunstmatige intelligentie kunt u via uw brein uit de cloud tappen. Wie betaalt koopt als het ware wat extra
“denk capaciteit” bij Google. Natuurlijk kan het moment ontstaan dat kunstmatige intelligentie zo intelligent
wordt dat het de intelligentie van zijn bedenkers overstijgt. Je zou er voor kunnen zorgen dat die AI op een
softwarelaag draait waarin een fail safe is ingebouwd. Of als de AI (kunstmatige intelligentie) te vergelijken is
met de ‘windows besturingslaag’, dan zou de ‘Dos besturingslaag’ altijd nog een laag dieper zitten, waarvan
uit je dus kunt ingrijpen op de AI. Dat impliceert dus dat de bouwers van deze AI altijd de baas zullen zijn
over diezelfde AI. En als zaken als AI en virtual reality een belangrijke rol in ons dagelijks leven gaan
vervullen, dan legt dat dus automatisch veel macht bij de grote bedrijven die deze techniek aanbieden. En
het laat zich raden welke bedrijven dat zijn.
Kortom, de centralisering van macht die we op dit moment zien in Europa en over de gehele wereld, is nog
maar kinderspel bij wat ons en onze kinderen staat te wachten. De wereld van onsterfelijke lichamen en
gevangen geesten in een digitale slavernij ligt op de loer. Een wereld waarvan de utopie van oneindige
mogelijkheden via digitale simulatieve realiteiten en kunstmatige intelligentie, ons als worst wordt
voorgehouden, maar waarin feitelijk totale grip op je geest gerealiseerd is door de grote bedrijven. En
natuurlijk is dat de natte droom van de elitaire aristocratische groep die de wereld in haar greep heeft. Dan
heeft men geen propaganda via media of programmering via onderwijs en religie meer nodig om de wil van
het volk te sturen. Directe communicatie met het brein maakt het dan mogelijk om ieder individu als
gehoorzame slaven in het gareel te houden. De film de matrix komt sneller dichterbij dan u denkt. Houd het
jaar 2045 in gedachten. Of zitten we er eigenlijk ongemerkt al midden in?
http://www.beyondthematrix.nl/2016/06/07/europese-superstaat-wereldregering-you-aint-seen-nothing-yet/
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Khazarian maffia ondergraaft BRICS…
De ongelooflijke plundering van de Amerikaanse dollar in beeld gebracht. Er is nog
maar 4% over van de oorspronkelijke waarde..! (Klik voor grotere afbeelding)
Het is bekend dat de Amerikaanse dollar sinds het midden van de vorige eeuw de
leidende valuta was in de wereld. Deels was dit oorzaak en gevolg en gevolg en
oorzaak van de hegemonie van de Verenigde Staten in de wereld, doordat het
economisch het leidende land was. Maar vooral door de slimme zet om van de
Amerikaanse dollar de Petro-dollar te maken, bleef de Amerikaanse munt
continue op waarde’, doordat er vraag naar bleef. Immers voor elk vat olie dat uit
de grond was, dienden US-dollars te worden aangekocht, zodat deze olie kon worden verhandeld op
de wereldmarkt die in US$ werd -en voor het grootste deel
nog wordt-afgerekend.
Maar het is natuurlijk volstrekt krankzinnig als je als
Europees land olie nodig had, om dit dan in te kopen bij
een Arabisch productieland en dit in Amerikaanse dollars
af te rekenen.. Wat hebben/hadden Europeanen met die
dollar te maken in dit opzicht..? Niets natuurlijk. Toch blijft
deze situatie uit die tijd maar voortduren. Landen die van
deze Petro-dollar af wilden, werd duidelijk gemaakt,
desnoods via een staatsgreep, dat dit geen goed idee was.
Althans volgens de krachten achter de schermen, die deze
Amerikaanse dollar al begin van de vorige eeuw hadden
ontvoerd..! En jazeker, de naam van de Zionistische
Rotschild-club duikt dan snel op. De feitelijk eigenaren van de Federal Reserve, de Amerikaanse
centrale bank, die geen centrale bank is.. Want de dollars die deze bank ‘maakt’ door uitgifte, worden
door de Amerikaanse burgers gekocht van die bank.. Andersom gezegd: de Amerikaanse dollar is
niet eens van de Amerikanen..!! De Amerikaanse valut is TOTAAL GEPLUNDERD en feitelijk NIETS
meer waard. Ja, de waarde nog van het papier waarop die dollar gedrukt is..!
We kennen het lot van kolonel Khadaffi die werd vermoord doordat hij een eigen, Arabische gouden
munt wilde maken, die de petro-dollar zou vervangen. We kennen ook het lot van president Sadam
Hoesein in dezen; een té grote mond naar de Amerikanen. Maar ook het lot van president Kennedy
was getekend, toen hij probeerde de zilveren dollar in te voeren, als ondermijning van de dollar,
zoals die in monopoly-gevangenschap werd gehouden door het FED-systeem van banken.
Het is juni 2009 en de formele oprichting van BRICS, als
tegenhanger van het IMF, is een feit. De US-dollar is
uitgerangeerd als internationaal betaalmiddel voor deze
landen. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Het is
nu aan de Rotschilds om hun triljoenen vermogen,
verborgen achter vooral de VS en de US$, veilig te gaan
stellen.. Hun oorlogen te gaan voeren om de waarde van
‘hun’ petrodollar te waarborgen..
En toen was er BRICS..
Het is juni 2009 als 2 wereldmachten, in samenwerking met
een aantal vooraanstaande economisch-opkomende landen, besluiten een nieuw monetair fonds op te
richten. Het zijn de landen die je hierboven op de foto ziet. Brazilië, Rusland, India, China en South Africa
(Zuid Afrika). Een regelrechte ondermijning van het Rotschild-petro-dollar-imperium. Het is vanzelfsprekend
dat op het grote wereldschaakbord het te verwachten viel, dat deze Khazariaanse Maffia (zoals de
Rothschild-Zionistische kliek wordt genoemd en ) zich niet voetstoots zou neerleggen bij deze ondergraving
van hun financieel-economische wereldhegemonie. En aldus is
gebeurd.
We zijn nu 7 jaar later en de BRICS-landen hebben hun initiatieven
verder uitgebouwd en zijn elkaar fundamenteel aan het steunen.
Vooral de economische wereldmacht China speelt, samen met
geografisch-grote-broer Rusland de hoofdrol in dit spel. De
Chinezen hebben onlangs hun Yuan gekoppeld aan goud () en de
Russen zijn vooral infrastructureel bezig om weer een economische
hoofdrol te gaan spelen in de wereld. En het geraffineerde antwoord
van de Rotschild-maffia..? Lees het artikel hieronder en trek je eigen
conclusies..
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De grote vraag is natuurlijk hoe andere grote leveranciers van brandstoffen, zoals de Arabische landen,
zullen reageren op de besluiten van Rusland, China en andere BRICS-landen om de US-petro-dollar te laten
vallen.. Hoe trouw zijn de Arabieren aan de VS..?
Khazarian maffia ondergraaft BRICS…
2016 © WantToKnow.nl/be (vertalingen L Smit)
De Khazariaanse corporatisten achter de schermen zijn er eindelijk in geslaagd Brazilië te verdelen.
Het duurde even voordat het ‘volk’ opgezet was tegen de huidige regering, maar toen was het ook
snel gebeurd. De hogere klasse in Brazilië heeft ingestemd met deze regeringsverandering. President
Dilma Rousseff was in hun ogen niet kundig genoeg met overheidszaken omgegaan. Inmiddels is de
‘Wall Street-vriendelijke’ vice-president Michel Temer geïnstalleerd en zal deze coup de Khazariaanse
corporatisten de toegang bezorgen tot de enorme energiebron Brazilië. Maar vooral consequenties
hebben op de integriteit van de alliantie van de vier BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India en China).
Brazilië is vanuit de regen in de drup terechtgekomen.
Op woensdag 11 mei ’16 eindigde het urenlange debat in de Braziliaanse Senaat met een stemronde van 55
stemmen voor en 22 tegen, waarbij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ermee instemde om binnen 180
dagen het afzettingsproces tegen de Braziliaanse president Dilma Rousseff op te starten. Dilma Rousseff,
voorvrouw van de Braziliaanse Arbeiders Partij en winnares van de laatste vier opeenvolgende verkiezingen,
werd op donderdag uit het ambt gezet. De Senaat moet een 2/3 meerderheid gaan verzamelen van 54 van
de 81 senatoren, om haar permanent uit het ambt te verbannen. De ‘impeachment’ is dan definitief.
Een foto die het heel duidelijk maakt in lichaamstaal. De koning is
dood, leve de koning. Dilma Roussef kan vertrekken, ten koste van
‘haar’ vice-president Michel Termer. Op veel hulp van zijn kant hoeft
ze niet te rekenen..
Vicepresident Michel Temer van de centrumrechtse Braziliaanse
Democratische Beweging Partij kreeg op donderdag het
voorzitterschap, ondanks de recente opiniepeiling waaruit blijkt dat
minder dan 2% van de Brazilianen van plan zijn tijdens de
verkiezingen van 2018 op hem te stemmen. Temer heeft
aangekondigd dat zijn overgangsregering snel een coalitie met de
rechtse partijen zal vormen en daarna de natuurlijke rijkdommen van het land zal privatiseren en
impopulaire bezuinigingsmaatregelen doorvoeren. Temer is de begunstigde van de afzetting van
Rousseff, wat veel mensen een staatsgreep noemen. Hij laat weten dat deze maatregelen nodig zijn om
Brazilië uit de recessie te tillen.
Rousseffs afzetting onwettig – na bizarre gebeurtenissen
“Het is de verdrietigste dag voor de jonge democratie Brazilië,” schreef een senator. Op woensdag werd
uiteindelijk vóór gestemd, na een surrealistisch marathondebat waarbij het gebit van de voorzitter van de
Kamer live op televisie uitviel en vergelijkingen werden gemaakt met gangreen, een rottende tropische
ziekte..
Het internationale publiek kon in afschuw zien hoe bijna iedereen van de 81 senatoren de maximale
toegestane tijd nam om te spreken. Niet om Rousseff te beschuldigen, maar om uit te wijden over hun eigen
herverkiezingskandidatuur..! De realityshow-sfeer van de Senaat kon simpel wedijveren met het debat in het
volksparlement in april, toen wettenmakers stemmen beloofden voor god en hun kleinkinderen, onderwijl
steekpenningen aanvaardend in ruil voor een stem voor de afzetting van de president..! Volgens sommigen
zijn de Amerikaanse electorale stuiptrekkingen, onder leiding van Trump en Hillary Clinton, oefeningen in
fatsoen in vergelijking met het Braziliaanse politieke machtsspel.
De Braziliaanse interim-president, Michel Temer, is volgens documenten van Wikileaks een informant
van de Amerikaanse inlichtingendiensten.
De dubieuze rol van vice-president Michel Temer..
De hele afzettingsprocedure werd geïnitieerd door twee bondgenoten van Michel Temer, twee dubieuze
mannen. De afgezette voorzitter van het Huis, Eduardo Cunha en de voorzitter van de Senaat Renan
Calheiros, beiden van Braziliaanse Democratische Beweging Partij. En dat terwijl het Hooggerechtshof in
Brazilië, Edouardo Cunha op beschuldiging van corruptie pas uit zijn functie van voorzitter van het Lagerhuis
had gezet.
D einterim-president van Brazilië. Een paar dagen na diens
aantreden, benoemde hij een nieuwe Centrale Bankdirecteur.. Wat dat met de afzettingsprocedure van president
Dilma Rousseff te maken heeft…??? Of was dat juist het
doel..?!
Dat gebeurde op basis van verdenkingen dat Cunha zijn
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functie misbruikte voor het aannemen van steekpenningen en om corruptieonderzoeken tegen zichzelf tegen
te houden. Zo wordt hij verdacht van witwassen en het aanname van miljoenen Euro’s aan steekpenningen.
Hij zou Zwitserse bankrekeningen hebben en op Panama gevestigde corporaties die in de Panama Papers
worden genoemd. Kortom: toen Cunha de campagne voor de afzetting van de president startte, was hijzelf
al onderwerp van corruptieonderzoek.
In het licht van de welig tierende verwarring en corruptie rondom de impeachment procedure van de
president,waarbij meer dan 60% van de stemmen die Rousseff beschuldigen zelf geconfronteerd
waren met beschuldigingen van corruptie overhandigde de Braziliaanse procureur-generaal Jose
Eduardo Cardozo een petitie aan de Hoge Raad waarin wordt opgeroepen tot een nietigverklaring van het
hele proces. De Hoge Raad oordeelde tegen en de stemming verliep woensdag zonder verdere
onderbreking.
Een afzetting of een door de NSA ondersteunde coup?
Veel Brazilianen noemen de impeachment-procedure, een door de Verenigde Staten gesteunde
staatsgreep, wijzend op het bronmateriaal toen het hele circus begon. In 2014 werd door WikiLeaks onthuld
dat de NSA inlichtingen verzamelde en spioneerde in Brazilië. Vooral de communicatie van de Braziliaanse
overheid en president Rousseff en het staatsbedrijf en oliemaatschappij Petrobras waren het
spionagedoelwit. Het incident creëerde een grote diplomatieke rel tussen Brazilië en de Verenigde Staten.
De eerste acte in de impeachment procedure werd hierna ingezet.
Daar waar het veel politici gaat om ‘zakken-vullen’ via de nationale
oliemaatschappij Petrobras, en daar als ‘honden om een been voor
vechten’, is de derde hond al er met het been vandoor gegaan..
De surveillance gegevens van de NSA werden verstrekt door een
niet nader genoemde landelijke Braziliaanse rechter, die het
zogenaamde Lavo Jato (wasstraat-) onderzoek onder zijn hoede
had. Operatie Lava Jato is een omvangrijk corruptieschandaal
rondom het semi-staatsoliebedrijf Petrobras. Bij dit onderzoek werd
ontdekt dat president Rousseff had gesjoemeld/gegoocheld met economische cijfers in de begroting in
aanloop naar de afgelopen verkiezingen om de indruk te wekken dat Brazilië uit de recessie aan het komen
was. Rousseff kreeg hiervoor een afzettingsprocedure aan haar broek, terwijl bijna iedereen die haar wilden
afzetten al van corruptie werden verdacht. Daarbij moet je weten dat dit soort dubieuze boekhoudkundige
praktijken veelvoorkomend zijn en door veel (Braziliaanse) leiders worden toegepast.
Zullen er gewelddadige sociale onlusten ontstaan na de afzetting van Rousseff?
Brazilianen zijn erg boos en hebben het helemaal gehad met de situatie en de sociale beweging in Brazilië is
gigantisch. Vergeet niet dat mensen zoals Lula ervaring hebben met het organiseren van massaal verzet
tegen de militaire dictatuur in de jaren ‘80, dus ze kunnen impact hebben. Een andere belangrijke
overweging is dat de Temer regering geen legitimiteit heeft en nu wil deze niet-gekozen regering een coalitie
met rechts, wat betekent dat ze neoliberaal beleid nastreven, dat de sociale vooruitgang zal tegenwerken.
Het feit dat vice-president Temer, BINNEN 1 WEEK een nieuwe directeur van de Centrale Bank (natuurlijk
direct gelinkt aan BRICS) neerzette, zegt veel over de motieven van degenen die Dilma Roussef van haar
plek wilden hebben..! En hoewel tijdens Rousseff in Brazilië de grote economische recessie is gekeerd was
zij geen populaire politicus. Maar het Braziliaanse volk had wel vertrouwen dat Rousseff voor hen opkwam
tegen externe krachten die bezuinigingsmaatregelen wilden doorvoeren die het populaire sociale vangnet
gegarandeerd zouden afbreken.
Nu Rousseff weg is leeft de bevolking van Brazilië in angst. Ze zijn bang dat ze hun huis, sociale
zekerheid, toegang tot de gratis universiteit en de toegang tot medicijnen en gratis Cubaanse dokters zullen
verliezen – juist die bescherming die de rechtse regering van plan is weg te halen. De regering van Rousseff
heeft gezorgd voor 25 extra universiteiten om tegemoet te komen aan de grote bevolking van het land, om
ervoor te zorgen dat meer mensen een grotere kans hadden op goed onderwijs. De mensen zullen opstaan
voor deze zwaarbevochten middelen.
Volgens deskundige commentatoren blijft de situatie voorlopig beperkt tot Brazilië, omdat de Arbeiderspartij
bij de verkiezingen van 2018 waarschijnlijk de macht zal herstellen, met de populaire Luiz Inácio Lula da
Silva aan het hoofd. Als de overheid Lula da Silva zou verbieden kandidaat te worden, vanwege ‘verzonnen
juridische aanklachten’ zou het land kunnen uitbarsten.
Het Macro-Economische plaatje vanuit het BRICS-perspectief
Het almachtige Amerika-NAVO-Rijk, met zijn centra van de macht in Washington, Wall Street en de
City of Londen, is van vele kanten het offensief tegen de BRICS-landen begonnen. Deze aanval
neemt vele vormen aan, elk afgestemd op een specifieke doelgroep. De aanhoudende zachte
staatsgreep in Brazilië is onlangs een nieuwe fase ingegaan met de afzetting van president Dilma
Rousseff van de linkse Arbeiders Partij. Tegelijkertijd is er een destabilisatie van de ANC-geleide
regering in Zuid-Afrika, waar politieke krachten samenwerken om president Jacob Zuma te
verwijderen.
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De wereld draait om olie en de koppeling van de US-dollar
aan die olie, maakt dat de Amerikaanse FED feitelijk dollars
kon drukken, met olie als onderliggende waarde. Maar nu
wereldwijd dit truukje wordt gemeden, is het aan de krachten
achter deze ‘truuk’, om dit systeem te herstellen en/of een
andere ‘truuk’ te verzinnen. Het ondermijnen van de BRICSlanden is een eerste stap richting ‘voorlopig herstel’ van die
petro-dollar. Immers, als je Sadam Hoessein en Mohammar
Khadaffi kunt vermoorden om dezelfde reden, kun je niet ten
halve keren.
Deze twee situaties illustreren de krachtige ondermijning via door het Westen gefinancierde politieke
formaties en bewegingen, ingezet tegen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, het blok van de
opkomende economieën, ook wel bekend als de BRICS-landen. Wanneer het gaat om een land zo groot als
Rusland, met zijn uitgebreide militaire capaciteiten, geconsolideerde en razend populaire politieke
leiderschap en de groeiende vijandigheid in de richting van het Westen, heeft het ‘Empire’ slechts beperkte
instrumenten om Rusland te ondermijnen en te destabiliseren.
Sterker nog, in Rusland is het populaire middel mobilisatie niet mogelijk, dus zijn de mogelijkheden uit het
arsenaal van de keizer sterk afgestompt. Maar er zijn andere, even sterke (en gevaarlijke) methodes om het
gewenste effect te bereiken. Rusland is het doelwit van een veelzijdige campagne van destabilisatie met
economische, politieke en psychologische vormen van oorlogvoering. Elk speciaal ontworpen om maximale
schade aan het Kremlin toe te brengen. Hoewel de resultaten van deze op meerdere fronten ingezette
aanval verschillend zijn en het uiteindelijke effect het onderwerp is tot veel discussie, is Moskou zonder
twijfel ‘ground zero’ in een wereldwijde aanval tegen de BRICSlanden.
Economische oorlog: Rusland raken waar het kwetsbaar is
De mensen lopen langs een bord met vermelding van de
Amerikaanse dollar, de top, en de euro, bodem, de tarieven van
een wisselkantoor in Moskou, Rusland, vrijdag 16 januari, 2009.
De Russische roebel bereikte ten opzichte van de dollar het
laagste punt van het decennium als gevolg van het bewuste devaluatiebeleid van de centrale bank. De
daling was de 16de devaluatie van de roebel sinds 11 november, toen de regering een gecontroleerde
daling inzette die de muntreserves uitputte.
Een beeld dat aantoont dat Merkel en Poetin goed met elkaar
konden opschieten, ook al is de relatie dan politiek ‘lichtelijk’ bekoeld.
Angela Merkel is zeker het verraad van de VS niet vergeten, waarbij,
in het kader van het afluisterschandaal door de NSA, tot 2x toe, zelfs
haar eigen mobiel niet veilig bleek..! Blijft Europa als een
schoothondje achter de VS aanhobbelen is eigenlijk de essentiële
vraag..
Terwijl Rusland militair gezien een wereldmacht blijkt, is het land
economisch kwetsbaar. Daarom is de primaire focus van de destabiliserende krachten economisch geweest.
Rusland is om de economische groei te handhaven en de begroting te financieren tientallen jaren afhankelijk
geweest van inkomsten uit de energiesector. Volgens de Amerikaanse ‘Energy Information Administration’
en Russische Federale Dienst van de Douane vertegenwoordigde in 2013 de omzet van olie en gas, 68%
van de totale export van Rusland. Twee derde van de totale inkomsten uit export – ongeveer 50% van de
federale begroting – 25% van het totale BBP(bruto binnenlnds product)– het economisch voortbestaan van
Rusland is dus afhankelijk van energie zoals bijna elk land ter wereld.
In het licht hiervan is het geen verrassing dat de daling van de olieprijzen in de 18 maanden van april 2014
tot januari 2016, van $ 105 per vat tot onder de $ 30 per vat, in Rusland tot enorme economische instabiliteit
heeft geleid. Op zijn zachtst gezegd zijn de negatieve gevolgen voor de economie van Rusland aanzienlijk.
En jij dacht nog werkelijk dat de lage benzineprijzen te wijten/danken waren aan ‘de wereldmarkt’..? Het was
niets anders dan het uitspelen van een troefkaart van de Khazariaanse maffia, om Rusland diep in het hart
te treffen; en aldus geschiedde..! Zo krijg je ook eens de werkelijke macht te zien, die de
wereldschaakspelers hebben.
Op het World Economisch Forum in januari van dit jaar, verklaarde de Russische voormalig minister van
Financiën Alexey Kudrin, dat de daling van olieprijzen niet alleen de Russische economie heeft geraakt,
maar dat het ergste misschien nog moest komen. Kudrin wijst op de mogelijkheid dat de olieprijzen nog
verder dalen, mogelijk zelfs onder de $ 20 per vat. Niet alleen is er het verlies aan inkomsten, maar ook het
negatieve effect op de lonen en de munteenheid moet veel economische analisten en politieke figuren
zorgen bieden. Die US$ 20,- is gehaald, maar heeft ook grote gaten gehakt in de oorlogsbudgetten van de
Khazariaanse maffia.
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Een stevige tik voor Rusland..
Volgens het Russische Federale Bureau voor Statistiek zijn de reële
lonen van arbeiders sinds het einde van 2014 aanzienlijk gedaald,
met een zeer steile daling van 2015 tot begin 2016. Dit wordt gevoeld
door de gewone Russen, waarvan de lonen zijn gestagneerd.
Daarenboven zorgt de inflatie ervoor dat prijzen omhoogschieten. De
Russen hebben hun broekriemen moeten aantrekken op het gebied
van persoonlijke consumptie. Op nationaal niveau wordt de
Russische regering geconfronteerd met een groot
begrotingstekort voor 2016.
Russische vice-premier Yuri Trutnev in Davos, tijdens het
panel ‘Outlook for Russia’ tijdens het World Economic Forum
in Davos, Zwitserland, op 22 januari 2016.
De afgelopen maanden eis er een verbetering van de
relatieve prestaties van de roebel te zien, maar op de lange
termijn zijn de vooruitzichten van experts somber. Veel
Russische analisten en beleidsmakers pleiten voor een verminderde afhankelijkheid van energie-inkomsten.
Zij stellen dat het huidige klimaat dwingt tot een economische herstructurering, weg van de kritische
energiesector. Naast Kudrin wil ook vicepremier Yuri Trutnev structurele economische hervormingen, net als
Vladimir Mau van de Russische Academie van Nationale Economie en Bestuurskunde. Eerder dit jaar
publiceerde deze Vladimir Mau in Vedomosti, Russisch belangrijkste economisch nieuwsblad:
De vraag naar olie als grondstof hangt af van de technologische vooruitgang… En het is niet
vanzelfsprekend dat olie als brandstof altijd nodig zal blijven in tijden van economische groei. Met de
verandering van het technologische model is het niet uitgesloten dat de olie slechts een voorraad
grondstof voor de energie- en de chemische industrie zal worden.
Dit laatste punt – hoe olie ten opzichte van de markt wordt gebruikt – is het meest opvallende; met
andere woorden, het is de ‘financialisering’ van olie. Maar de analyse moet een stap verder gaan en
onderzoeken hoe deze financierings-verbanden met aardolie in feite een bewapeningproces is als de
olieprijzen steeds meer de speelbal van machtige financiële instellingen worden, met name voor de
grote banken op Wall Street en in het centrum van Londen. En dit is niet zomaar een
samenzweringstheorie.
87% van de Russische aardolie gaat naar Europa en WERD in USdollars afgerekend. Het is Poetin die de weg naar Azië wil
openbreken en vooral Chinia als (BRICS-)partner olie wil gaan
leveren.
Hoe Wall Street met behulp van olie de pijlen op Rusland richt
In juli 2013, senator Sherrod Brown, voorzitter van de Senaat
Banking
Subcommissie
financiële
instituten
en
consumentenbescherming, opende een hoorzitting om te
onderzoeken hoe de aangesloten grote banken op Wall Street
connecties hadden met de oliemaatschappijen en de mogelijkheid van deze bedrijven om de prijzen te
manipuleren. De volgens geïnformeerde analisten vernietigende bevindingen van deze hoorzitting, leidde tot
een onderzoek door de Senaats Permanente Subcommissie en is gepubliceerd als Wall Street Bank
Involvement with Physical Commodities (HIER).
Pam en Russ Martens van de zeer gerespecteerde financiële analyse website WallStreetOnParade.com
noteerde kort en bondig, met 58 miljoen vaten opslagcapaciteit van fysieke olie en financiële derivaten is het
misschien niet zo moeilijk om de oliemarkt te manipuleren (HIER). De enorme omvang van de invloed van
Morgan Stanley op de markt demonstreert het voor de hand liggende feit dat de grote banken van Wall
Street en hun neven in de City of London in staat zijn om significante invloed op de mondiale prijzen uit te
oefenen, met behulp van meerdere hendels zoals o.a. aanbod en derivaten.
De brutale eerlijkheid van het rapport is waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom de corporate media
niet alles heeft gepubliceerd: Vanwege hun activiteiten met fysieke grondstoffen en producten hebben
Goldman, J.P. Morgan en Morgan Stanley meer financiële, operationele en catastrofistisch event risico’s
opgelopen en zijn zij beschuldigd van handel met voorkennis, belangenconflicten en marktmanipulatie. Zij
hadden problemen met het te groot zijn om te beheren of reguleren. Zij introduceerden nieuwe
systeemrisico’s in het Amerikaanse financiële systeem.
Je mond valt echt open bij de uitspraak in januari 2014 van Norman Bay, directeur van het Bureau van
Handhaving van de ‘Federal Energy Regulatory Commission’, die getuigde (testified) voor het ‘Committee on
Banking and Financial Institutions and Consumer Protection subcommissie’.
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Hij schetst frank en vrij hoe de grote banken de wereldwijde oliemarkten manipuleren:
Om veel van onze manipulatiegevallen te begrijpen is het nodig dat
je weet dat de financiële en fysieke energiemarkten met elkaar zijn
verbonden … een manipulator kan de prijzen beïnvloeden van
fysieke handel (of andere energie-transacties die fysieke prijzen
beïnvloeden) op een manier die zijn totale financiële positie ten
goede komt. De fysieke transactie is een ‘instrument’, dat wordt
gebruikt voor het ‘target’, de fysieke prijs.
Als je bedenkt hoeveel invloed deze grote banken hebben op de
mondiale prijzen, is het bijna vanzelfsprekend dat zij in staat zijn om
de olieprijs te gebruiken om een politieke en geopolitieke agenda uit
te voeren. Met dat in het achterhoofd lijkt het op zijn zachtst gezegd
zeer verdacht, dat de ineenstorting van de olieprijs samenviel met
Ruslands annexatie van de Krim en dominantie over haar
invloedssfeer, daarmee de oostwaartse uitbreiding van de NAVO in Oekraïne tegenhoudend.
Het is lachwekkend om vorige maand in de New York Times (HIER) te lezen dat het ’simpele economie is’,
dat de daling van de olieprijs kan verklaren. Het tegenovergestelde is het geval: de val van de olieprijs is het
gevolg van manipulaties van de banken in dienst van de bredere agenda van het Empire. In het najaar van
2014 impliceerde Vladimir Poetin dat de daling van de olieprijs minder te maken had met economische
factoren dan met politieke beslissingen.
De slimme opmerking van Vladimir Poetin spreekt in deze boekdelen: “Er is veel gepraat over wat de
oorzaak (van de verlaging van de olieprijs) is. Zou ‘t het akkoord tussen de VS en Saoedi-Arabië
kunnen zijn, om Iran te straffen en de invloed te hebben op de economieën van Rusland en
Venezuela? Het zou zo maar kunnen..”
Niet alleen Poetin betichtte de VS en Saoedi-Arabië hiervan, veel internationale waarnemers verspreidden
‘samenzweringstheorieën’ over de heimelijke verstandhouding tussen de VS en Saoedi-Arabië om bewust
de olieprijs te drukken, door de productie niet te verminderen ondanks het feit dat alle marktindicatoren er op
wezen dat een productieafname nodig was. De relatie tussen de VS en Rusland had weer een dieptepunt
bereikt en met Venezuela en Iran ook op de lijst van vijanden, was het geen verrassing dat veel analisten
wereldwijd tot de conclusie kwamen dat Washington en Riyad samen om politieke redenen de olieprijs
manipuleerden.
In hoeverre de diefstal van miljoenen liters olie uit Noord-Irak en Syrië en de smokkel en verkoop ervan naar
en via de Middelandse Zee een rol heeft gespeeld in de olieprijsdaling in de wereld, valt niet te becijferen.
De andere grote impact heeft te maken met de groeiende energie-handelsbetrekkingen tussen Rusland en
China. Na de enorme olie- en gasdeals tussen Rusland en China in 2014 – deals ter waarde van honderden
miljarden dollars in de komende drie decennia, lijkt het erop dat Washington bedacht dat, hoewel het niet
kon verhinderen dat de deals doorgingen, deze wel konden ondermijnen door de calculus van de deals
fundamenteel te veranderen en de olieprijzen drastisch te verlagen (HIER).
Niet alleen waren zo de contracten voor Rusland minder winstgevend gemaakt, ook zijn ze onderworpen
aan de afnemende vraag uit China, die te kampen heeft met zijn eigen economische recessie.
President Poetin en zijn Chinese collega Xi Jinping tekenden een megadeal in Peking, precies op het moment dat president Barack Obama
daar arriveerde..! Hij was daar voor de ‘Asia-Pacific Economic
Cooperation’-summit. Maar de psychologische eerste klap was al
uitgedeeld door deze heren..! Hun deal is iets kleiner dan de US$ 400miljard gas-overeenkomst die eerder dat jaar was afgesloten. Kort nadat
Rusland de Krim annexeerde. Russiasche oliebedrijf OAO-Gazprom
onderhandelt over de JAARLIJKSE levering van maar liefst 30 miljard
kubiek meter gas, vanuit platforms in West Siberië naar China, de
komende 30 jaar.. Kortom, de poging van Rusland om los te komen van
haar afhankelijkheid van verkoop van gas naar Europa door de focus naar het oosten te verschuiven heeft
Moskou in problemen gebracht. Geconfronteerd met het vooruitzicht van aanzienlijk lagere inkomsten uit de
deals met Peking, is Rusland gedwongen om zijn eigen ramingen en vooruitzichten voor de komende jaren
aan te passen.
Sancties: het andere economische wapen
Het effect van de westerse sancties tegen Rusland is een fel bediscussieerd onderwerp. De Russische
media neigt naar de bagatellisering van de impact, terwijl de westerse media graag een beeld van dreigende
ineenstorting schildert. Met name Paul Krugman, de toonaangevende liberale onheilsprofeet, maakte zich in
de New York Times in 2014 compleet belachelijk, door de prognose op te tekenen, dat ‘de zeepbel van
Poetin zou barsten’, en ‘dat Rusland op weg was naar een economische kernsmelting dankzij de moedige
sanctieregeling van de onverschrokken VS-leider en president Barack Obama’...!!
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In werkelijkheid hadden de sancties weinig directe gevolgen voor de Russische economie, maar de
indirecte gevolgen voor de middellange en lange termijn kunnen groter zijn. En natuurlijk is de
economische puber Rusland nog volop bezig haar economische kracht te bewijzen, om zich te
ontwikkelen als volwassen wereldspeler. Vorig jaar publiceerde het IMF, het International Monetary
Fund:
Uit schattingen van het IMF blijkt dat de sancties in eerste instantie hebben geleid tot een reële daling van
het BBP van 1 tot 1½ procent (het Bruto Binnenlands Product is de totale geldwaarde van alle in een land
geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode). Langdurige sancties kunnen
de al afnemende groei van de productiviteit verergeren. Het cumulatieve productieverlies op de middellange
termijn kan oplopen tot 9 procent van het BBP. Echter, de auteurs van het rapport benadrukken dat deze
resultaten van modellen onderhevig zijn aan aanzienlijke onzekerheden.
Het IMF beveelt Rusland aan ‘de hervorming’ van het pensioenstelsel op te pakken. Daarnaast
energiesubsidies te verminderen, belastingvrijstellingen en andere
maatregelen te verlagen, ook suggererend dat onderwijs,
gezondheidszorg en publieke investeringen moeten worden
gewaarborgd. Echter, de sub tekst van de aanbevelingen is dat
‘soberheid’, wat per definitie publieke programma’s van de
broodnodige financiering uithongert, de weg is die Rusland dient te
gaan. Er is geen raket-wetenschap voor nodig om te beseffen dat
deze aanbevelingen te vergelijken zijn met het advies van een
kleuter aan zijn vader, over wat voor auto hij zou moeten
aanschaffen…
’s Werelds grootste olie-consument (China) proost met haar nieuwe
hofleverancier, de GROOTSTE olieproducerende mogendheid op
Aarde (Rusland).
Conclusie:
Er zijn waarschijnlijk strategische planners in Washington die
erkennen dat het politieke subversiemodel dat werkt voor
Brazilië en Zuid-Afrika niet zal werken in Rusland. Uit de
mislukte ‘Witte Revolutie’ van eind 2011, onder leiding van de
Russische liberalen en diverse prowesterse politieke krachten,
blijkt ondubbelzinnig dat de Rusland in staat was om dat te
voorkomen (HIER).
En zo lijkt het dat degenen die spelen, op wat de beroemde
voormalige nationale veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski noemde ‘het grote schaakbord’, hun zetten
doen, in een poging om Rusland economisch schaakmat te zetten. Of die strategie effectief is of effectief zal
worden, hangt af van het perspectief.
Hoewel alleen deze zetten de westerse droom: een regimeverandering in Rusland niet zullen waarmaken,
zet de elite van het Rijk zijn geld in op de collectieve aanval tegen Rusland en de andere BRICS-landen. Om
zo te bereiken wat politieke ondermijning alleen niet kan bewerkstelligen.
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/khazarian-maffia-ondergraaft-brics/

Dader aanslag Orlando bekend bij politie, maar niet aangepakt omdat hij moslim was
Omar Mateen sprak voortdurend racistisch en homofobisch, en zei dat hij mensen wilde vermoorden, maar
werd vanwege zijn speciaal beschermde religie met rust gelaten – Bronnen: ISIS plant nog deze maand
aanslagen in 6 Amerikaanse steden – Pleidooi om openlijke aanhangers van jihadgroepen voortaan
preventief op te sluiten
Omar Mateen liet al anderhalf jaar geleden op internet weten
volgeling van ISIS te zijn. Desondanks deed de politie helemaal
niets, bang om beschuldigd te worden van ‘etnisch profileren’.
De dodelijkste terreuraanslag in de VS sinds 9/11 in Orlando, waar
een moslim in een homoclub 50 mensen doodschoot, had
voorkomen kunnen worden als de autoriteiten alle signalen dat de
dader Omar Mateen een radicale racist was serieus hadden willen
nemen. Maar net als in Europa is Amerika nog altijd bevangen door het politiek-correcte virus dat de islam
en moslims ten koste van alles beschermd moeten worden en niet mogen worden aangepakt of zelfs maar
bekritiseerd. Dat kostte 50 Amerikanen gisteren het leven, en eerder honderden Fransen en Belgen in Parijs
en Brussel. Wordt de gevestigde orde in het Westen nu eindelijk wakker, en beseft men dat de islam en
racistisch dodelijk geweld al eeuwen als twee handen op één buik zijn?
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Mateen, van Afghaanse afkomst, werkte tussen 2014 en 2015 enkele maanden samen met Daniel Gilroy
voor het beveiligingsbedrijf G4S Security. Volgens Gilroy toonde Mateen voortdurend ‘ontwrichtend en
onstabiel gedrag’ en maakte hij aan de lopende band homofobische en racistische opmerkingen over onder
andere het willen vermoorden van mensen, zozeer dat Gilroy er zijn beklag over deed. Zijn bazen weigerden
er echter iets aan te doen, enkel omdat Mateen een moslim was en dus een speciale, extra beschermde
status had. Hierop besloot Gilroy ontslag te nemen.
Aanslag San Bernardino kon doorgaan omdat men niet ‘etnisch wilde profileren’
Ook de islamitische schutters van de aanslag in San Bernardino vorig jaar, waarbij 14 mensen werden
doodgeschoten, vielen bij buren en omstanders al ruim van tevoren op door hun afwijkende en verdachte
gedrag. Desondanks durfde niemand naar de politie te stappen, omdat de ervaring inmiddels leert dat
moslims zelden of nooit worden aangepakt, maar juist degenen die over hen klagen. Fox News verslaggever
Will Carr, een buurman van de San Bernardino daders Syed Farook en Tashfeen Malik, verklaarde destijds
niet naar de autoriteiten te zijn gegaan omdat hij ‘niet etnisch wilde profileren’. We vermelden dit speciaal
met het oog op de ophef die er nu in Den Haag is over het feit dat de politie in Nederland soms ook etnisch
blijkt te profileren. Misschien kunnen al die politiek-correcte betweters in de Tweede Kamer eens bedenken
dat daar gegronde redenen voor zijn, in plaats van er onmiddellijk schande van te spreken?
Connectie met jihadistische imam
Omar Mateen, die al anderhalf jaar geleden op sociale media bekend maakte een aanhanger van ISIS te zijn
(5), was een volgeling van Marcus Dwayne Robertson, een voormalige marinier die zijn naam wijzigde in
Abu Taubah, in de jaren ’90 lijfwacht van de ‘blinde sjeik’ Omar Abdul-Rahman. Robertson/ Taubah,
bendeleider en bankrover, werd vorig jaar vrijgelaten uit de gevangenis, ondanks waarschuwingen van het
openbaar ministerie dat hij mensen zou gaan recruteren voor islamitische gewelddaden.
Abdul-Rahman was in de jaren ’80 in Afghanistan een van de moslimleiders van de door de CIA gesteunde
mujaheddin. Zijn anti-Westerse en jihadistische preken werden om die reden genegeerd. Sterker nog,
ondanks zijn talloze bewezen banden met terroristen bracht de CIA hem naar Amerika, en betaalde hem
zelfs om naar Londen te gaan om daar moslims te radicaliseren en te recruteren voor de oorlog tegen de
Sovjets. De imam was zo goed als zeker betrokken bij de moord op de Zionistische rabbi Meir Kahana, als
ook bij de eerste aanslag op het WTC in 1993, maar de CIA blokkeerde ieder gerechtelijk onderzoek naar
hem. Aangezien Robertson zowel door de CIA als FBI als informant werd gebruikt, is het nauwelijks
waarschijnlijk dat Omar Mateen als een ‘lone wolf’ ISIS terrorist heeft geopereerd. (2)
Zwager: Mateen pleegde aanslag omdat hij zo makkelijk aan wapens kon komen
Mateens zwager, Mustafa Abasin, is een geregistreerde Democraat en werkt onder andere in
‘vluchtelingenkampen’. Hij ‘likete’ op YouTube video’s waarin de islam wordt gepromoot. Abasin, een
verklaarde hater van Donald Trump omdat die de immigratie van moslims wil beteugelen, zei dat de aanslag
van Mateen niets te maken had met het feit dat homo’s door de islam worden veracht en moeten worden
gedood, maar omdat er in de VS zo makkelijk wapens zijn te krijgen. Met andere woorden: niet Mateen,
maar het vuurwapen in zijn handen was verantwoordelijk voor de brute moord op 50 Amerikanen. (3)
Dat Mateen het wel degelijk speciaal op homo’s had voorzien blijkt onder andere uit het bericht dat hij eerder
in hetzelfde gebied minstens één andere homoclub had onderzocht, vermoedelijk om uit te zoeken welke
gelegenheid het best geschikt zou zijn voor de door hem geplande aanslag (4). Bovendien zou hij al 2 jaar
door de autoriteiten worden gevolgd.
Newt Gingrich: Moslims preventief opsluiten voor banden met radicale groepen
Voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Newt Gingrich wil dan ook dat er snel nieuwe
maatregelen worden genomen om dit soort gruwelijke misdaden tegen te gaan. Als een moslim publiekelijk
bekend maakt een aanhanger van ISIS of een andere radicale jihadgroep te zijn, dan moet hij voortaan
meteen worden opgesloten, vindt hij. (6)
ISIS plant aanslagen in 6 andere steden
ISIS lijkt het niet bij Orlando te willen houden, en plant volgens militaire bronnen nog tijdens de Ramadan
aanslagen in zeker nog 6 andere Amerikaanse steden. Naast Orlando worden ook Los Angeles, San
Francisco, New York, Boston en Miami genoemd.
Alex Jones, voorman van Infowars: ‘Waarom halen ze dan toch miljoenen moslims naar Europa, en Obama
honderdduizenden naar Amerika? Ze weten dat er aanslagen zullen komen... Het leger mag niets doen en
kijkt vol afschuw toe. Ze worden (net als in Europa) gewoon binnengelaten zonder dat wordt gecontroleerd
wie ze zijn. Donald Trump wijst hierop en wordt er massaal om gedemoniseerd.’
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars, (3) Infowars, (4) Infowars, (5) Infowars, (6) DEBKA
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Dader-aanslag-Orlando-bekend-bij-politie-maar-niet-aangepaktomdat-hij-moslim-was
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Was bizarre openingsceremonie Gotthard basistunnel satanisch ritueel?
Godslasterlijk? In deze scene lijkt het er sterk op of oude schilderijen
van de aanbidding van Jezus worden geïmiteerd en bespot door hier
de bekende duivelsfiguur Baphomet letterlijk als ‘koning van de
wereld’ uit te roepen.
Op 1 juni werd in Zwitserland de langste spoorwegtunnel ter wereld
geopend, de Gotthard basistunnel. Er werd 17 jaar aan de 57,5
kilometer lange, ruim € 11 miljard euro kostende spoorverbinding, die
onderdeel vormt van de door de EU aangewezen hoofdtransportas
Rotterdam-Genova, gebouwd. De bizarre openingsceremonie,
waarbij onder andere de Duitse bondskanselier Angela Merkel en Franse president Francois Hollande
aanwezig waren, deed velen de wenkbrauwen fronsen (6) – zeker niet enkel christenen, die constateerden
dat hun geloof openlijk op soms grove wijze werd bespot. Sommigen concluderen dat de ceremonie een
soort satanisch ‘illuminati’ ritueel geweest moet zijn. ‘Complot van de elite’ of niet, de beelden zijn dermate
absurd, dat de gebruikte symboliek eigenlijk geen toeval geweest kan zijn.
Centraal in de maar liefst 6 ½ uur durende ceremonie, die € 8 miljoen kostte, stond een persoon met een
e
letterlijke ‘bokkenpruik’, sinds de 19 eeuw een bekend symbool van Baphomet / Satan. In de eerste,
ondergrondse helft van de ceremonie ‘sterft’ de ‘bokkenman’, staat op uit de dood, en wordt vervolgens
aanbeden en gekroond als de ‘koning van de wereld’ – een overduidelijke persiflage en godslasterlijke
bespotting van het evangelie van Jezus Christus.
‘Koning van de wereld’
De in oranje geklede ‘mijnwerkers’ marcheren als zombies de tunnel
in, worden daar vervolgens aan ‘geofferd’, waarna ze boven het
‘alziende oog’ als witgesluierde ‘geesten’ weer terugkeren. De
bokkenman springt hier uit tevoorschijn, en begint vervolgens al
grommend, brullend en schreeuwend als een bezetene ritueel met
hen te ‘paren’ en hen te ‘verslinden’. Tegelijkertijd wordt op een groot
videoscherm op hem ingezoomd, waarbij de achtergrond zwart en
rood gekleurd is, met zijn kop gehuld in vlammen.
Terwijl een kring van ogen over hen ‘waakt’, buigen de in het wit
geklede acteurs vervolgens voor deze satanische gestalte. Enkele
taferelen lijken even opzichtige als krankzinnige en bespottende
imitaties te zijn van een oude schilderijen van Jezus Christus, Maria
en de apostelen.
De volgende scene is een kopie van een heidense druïde ceremonie,
waarbij de acteurs gekleed zijn in zwarte ‘slaven’kleden, en ‘nesten’,
‘planten’ en ‘bomen’ op hun hoofd dragen. Eén zo’n hoofdtooi doet
sterk denken aan de doornenkroon die Jezus Christus tijdens Zijn
kruisiging moest dragen.
De bokkenman ligt dan op de grond, staat vervolgens op uit de dood,
en wordt aanbeden als de ‘koning van de wereld’, zo roept een
vrouw, als het symbool van de moderne samenleving en de
technologie die de aanleg van de Gotthard basistunnel mogelijk
maakte (3). Tijdens dit laatste gedeelte zijn veel acteurs gekleed als
travestieten, zwervers en hoeren. In enkele scenes hebben de
acteurs dermate weinig om het lijf, dat hun geslachtsdelen door de
stof zichtbaar zijn.
Expliciete aanbidding van Satan
Een aantal andere meer of minder opvallende zaken op een rijtje:
* De openingsdatum 6-1-16 of 1-6-16 (6-1-6 stond in sommige van
de oudste Bijbelvertalingen in de plaats van 6-6-6);
* Een zwevende ‘engel’ met een monsterachtig grote en woest
uitziende ‘babykop’ – symbool van een gevallen engel?;
* Aan het einde van de ceremonie rijdt de trein op het scherm de
tunnel uit en stijgt op in de lucht, terwijl tegelijkertijd de eerste echte
trein onder het geblaas van Zwitserse alpenhoorns de tunnel uitrijdt.
Was de trein een symbool van de god Apollo en Horus, de tunnel het
symbool van de onderwereld, en de alpenhoorns van de ‘vijfde bazuin’ uit Openbaring? (4)
* Ook de zon als symbool van de god Ra en Horus (het ‘alziende oog’ van de ‘illuminati’) wordt prominent
getoond;
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* Na 6 uur en 24 minuten krijgt de Meikoningin symbolisch een kind,
dat een tikje krijgt om het te laten ademhalen / huilen. Was dit een
teken van de (aanstaande of reeds aan de gang zijnde) geboorte van
de ‘Nieuwe Wereld Orde’? (4)
* Hoewel Zwitserland geen EU-lid is, waren drie belangrijke EUleiders –de Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president
Hollande en de Italiaanse premier Renzi- aanwezig om het belang
van de tunnel voor de EU en voor ‘open grenzen’ te onderstrepen:
‘De nieuwe Gotthard tunnel zal helpen de EU economie te verenigen,
en dient als herinnering dat de EU-landen samengebonden zijn als handelspartners, zelfs nu politieke
krachten deze uiteen dreigen te scheuren.’ (5).
Er waren in het verleden wel vaker vreemde (openings)ceremonies, maar die bevatten voornamelijk
impliciete en verhulde verwijzingen. Nog nooit eerder werd Jezus Christus zo openlijk bespot en Satan zo
overduidelijk ‘aanbeden’ als nu – weliswaar in een urenlang ‘toneelstuk’, maar dat gezien de duistere, zeer
occulte symboliek nauwelijks als enkel vermaak voor de prominente aanwezigen kan worden afgedaan.
Propaganda - Tunnel is feitelijk zinloos
Tot slot: volgens de Zwitserse overheid haalt de tunnel 1 miljoen vrachtwagens van de weg af. Dit is
absolute onzinpropaganda, want door de nabijgelegen Gotthard wegtunnel rijden dagelijks slechts 2600 tot
3500 vrachtwagens, wat erg weinig is voor een Transeuropese verbinding. Die vrachtwagens gaan zeker
niet allemaal de (dure) trein op. Bovendien ontbreken aan zowel de noord- als zuidzijde van de tunnel nog
geruime tijd hoogwaardige aansluitende spoortrajecten, waardoor de tijdwinst vooralsnog minimaal is, en
voor veel passagiers van personentreinen voorlopig zelfs niet bestaand.
Maar mogelijk kan de tunnel straks gebruikt worden door de Europese elite, als die er eindelijk in geslaagd
zijn om de Derde Wereldoorlog tegen Rusland te ontketenen, en ze er kunnen schuilen terwijl alles boven
hen wordt vernietigd. Wat overigens eveneens aan een bekende Bijbelse profetie doet denken:
‘En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere
slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de
rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de
toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?’ (Openbaring 6:15-17)
Xander - (1) YouTube, (2) End of American Dream, (3) YouTube, (4) The Open Scroll Blog, (5) The Globe
and Mail, (6) Mail Online
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Was-bizarre-openingsceremonie-Gotthard-basistunnelsatanisch-ritueel`
‘Ordinaire diefstal’: we betalen 15 procent te veel door verboden prijsafspraken
Jun 7, 2016
Onze economie lijdt 90 miljoen euro schade per jaar door
verboden prijsafspraken tussen bedrijven. ‘Ordinaire diefstal’,
vindt Autoriteit Consument en Markt. De ACM doet daarom een
oproep om verdachte zaken te melden.
De excessen halen de media, maar in bijna elke sector kunnen er
verboden prijsafspraken voor komen. De ACM deed onderzoek en
zag in de afgelopen tijd bijvoorbeeld e-mails langskomen waarin de
bedrijven er niet bepaald doekjes om winden: “Streven moet zijn om de tarieven te verhogen”, stond er in
één. Een manager mailde: “Een verhoging wordt door beide bedrijven noodzakelijk geacht.” En misschien
wel het duidelijkste voorbeeld komt uit een bespreking tussen twee concurrenten: “Our competitors are our
friends, our customers are our enemies.”
Nederlanders zijn niet vies van een beetje kartelvorming. Zo was Philips betrokken bij een beeldbuiskartel.
Heineken werd beboet voor betrokkenheid bij een bierkartel, Shell voor het grote asfalt- en bitumenkartel en
KLM zat in een luchtvaartkartel. Unilever zat in een waspoederkartel, KPN had in Nederland een gsm-kartel
en dan is er nog AkzoNobel dat schuldig is bevonden voor deelname aan maar liefst negen kartels, van pvc
tot en met natriumchloraat.
En het inmiddels Amerikaanse DAF wordt door de Europese Commissie verdacht van betrokkenheid bij
een vrachtwagenkartel, dat wel eens de hoogste kartelboete uit degeschiedenis kan krijgen.
Elke maand krijgt de ACM 100 tips. Dat lijkt veel, maar niet elke tip is bruikbaar. Daarom een nieuwe
campagne. De ACM hoopt op deze manier meer mensen over de streep te trekken.
Bij verboden prijsafspraken kunnen personen vanaf 1 juli een boete krijgen van maximaal 900.000 euro.
Voor bedrijven kan dit bedrag oplopen tot enkele tientallen miljoenen.
http://stopdebankiers.eu/ordinaire-diefstal-we-betalen-15-procent-te-veel-door-verboden-prijsafspraken/
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Eindtijd in volle hevigheid losgebarsten (video)
We zijn nu in een periode aangekomen waar het op sommige dagen
lijkt alsof er niets aan de hand is en op andere alsof letterlijk de hel is
losgebroken. Eindelijk beginnen er nu her en der wat mensen wakker
te worden en zich af te vragen wat er in 's hemelsnaam met de aarde
aan de hand is. Voor regelmatige lezers op deze website is het
natuurlijk niet echt nieuw, maar voor veel mensen begint het nu pas
een beetje te dagen dat dingen toch eigenlijk niet zo zijn als ze horen
te zijn. Michael Snyder die zich normaal gesproken voornamelijk met
economische berichten bezighoudt, zegt het volgende:
Over de gehele aarde zijn de weerpatronen volkomen idioot. Alleen al gedurende de laatste paar dagen
hebben we levensbedreigende hittegolven gezien, gevaarlijke bosbranden, heftige tornado’s en
onvoorstelbare overstromingen en dan gaat het alleen nog maar over Amerika
Dat is natuurlijk de voortzetting van de trend van vorig jaar toen zich apocalyptische omstandigheden
voordeden in grote delen van de wereld.
Waarom gebeurt dit allemaal?
Tientallen jaren konden we het weer voorspellen en wisten dat het grotendeels binnen bepaalde parameters
zou vallen, maar nu is dat opeens helemaal veranderd. Over de hele wereld zien we dingen gebeuren waar
we nooit eerder getuige van waren en het weer wordt met iedere nieuwe maand alleen maar gekker.
Net zoals Michael, zijn er nu mensen die wakker beginnen te worden. Ze zien wat er gebeurt, ze weten dat
het niet “normaal” is, maar kunnen ook niet echt eenantwoord vinden op het waarom. Het fabeltje van de
wereldwijde opwarming wordt ook door steeds minder mensen gelooft.
Voor mensen die toch denken dat het allemaal gewoon toeval is, willen we het volgende meegeven om over
na te denken:
Vorige week hadden we in één week tijd meer vulkaanuitbarstingen dan in een gemiddeld heel jaar in de
twintigste eeuw.
In die twintigste eeuw lag het jaarlijks gemiddelde voor vulkaanuitbarstingen op ongeveer 35. Gedurende de
laatste tien dagen waren er ongeveer 40 vulkanen actief.
In de volgende grafiek is de enorme toename te zien in vulkaanuitbarstingen van het afgelopen jaar.
Wanneer je mei vorig jaar vergelijkt met dezelfde maand dit jaar dan is het duidelijk dat er iets gaande is
waardoor opeens al die vulkanen uitbarsten.
Voor een echt volledig overzicht van wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd, ontbreekt hier de
ruimte, want daar alleen al mee kun je een complete database vullen.
Naast de “normale” extremen waar we nu mee te kampen hebben zoals wolkbreuken en overstromingen,
valt het op hoeveel meldingen er afgelopen week zijn geweest van mensen die wereldwijd door de bliksem
zijn getroffen.
Waar je voorheen zo af en toe wel eens las dat er mensen waren getroffen, zo gaat er nu eigenlijk geen dag
voorbij, waarop je weer een dergelijk bericht leest.
In de volgende korte video zie je de blikseminslagen die verantwoordelijk waren voor meer dan 70
gewonden bij het Rock am Ring Festival vorige week vrijdag op een voormalig vliegveld bij Mendig,
ongeveer 100 kilometer ten westen van Frankfurt. https://youtu.be/2UjLQEF5AkA
Mensen die regelmatig vliegen moeten waarschijnlijk rekening houden met dat er steeds vaker heftige
turbulentie voorkomt op vluchten, waarbij ook mensen gewond raken.
Afgelopen zondag moesten 34 passagiers en 6 bemanningsleden worden behandeld voor verwondingen
opgelopen tijdens turbulentie op een vlucht van Malaysia Airlines van Londen naar Kuala Lumpur. Deze
vlucht vond plaats met een Airbus A380.
Hetzelfde gebeurde onlangs met passagiers op een vlucht van JetBlue van Puerto Rico naar Orlando. Ook
op een vlucht van Borneo naar Hong Kong moesten 17 passagiers worden behandeld voor verwondingen en
hetzelfde voor 7 passagiers op een vlucht in de Dominicaanse Republiek.
Tenslotte 32 gewonden op een Etihad vlucht naar Indonesië door turbulentie. In de volgende video zie je
beelden vanuit het vliegtuig, inclusief delen van het plafond die naar beneden gekomen zijn en afgescheurde
bagagecompartimenten. https://youtu.be/NWpRc07X_AU
Het lijkt alsof de extremen op aarde in een soort stroomversnelling terechtgekomen zijn. Wij leven in een
eindtijd en of deze fenomenen veroorzaakt worden door een naderend mini zonnestelsel en/of het gevolg
zijn van de wederkomst van de Messias zoals sommigen geloven, zeker is het dat het nu snel gaat.
Aardbevingen, vulkanen, meteorieten en tweede zonnen. Al deze dingen gebeuren niet bij toeval:
https://youtu.be/KL_vgaBUEw8
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10768:eindtijd-in-volle-hevigheidlosgebarsten&catid=37:wereld&Itemid=50
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De elite en hun slaven gaan weer brainstormen (video)
Aanstaande donderdag begint de jaarlijkse Bilderberg Conferentie
voor de elite, waarbij ook sommige van de hen trouw dienende
slaven mogen komen opdraven.
Koning Willy mag mammie vervangen en natuurlijk ontbreekt ook
Teflon Rutte niet, met daarnaast zeker nóg wel een paar interessante
namen op de lijst van deelnemers.
Dat Willem Alexander het voorbeeld van zijn Nazi grootvader
Bernhard volgt, is nog wel te begrijpen. Dat er ook dit jaar weer
mensen van de Partij van de Arbeid worden uitgenodigd zoals Sharon Dijksma is voor normale mensen
echter niet te begrijpen.
Aanstaande donderdag begint in Dresden de Bilderberg Conferentie van 2016, met daarbij uiteraard een
aantal belangrijke kopstukken.
Op zich is dat voor ons niet zo interessant, maar wél om te kijken welke mensen er vanuit ons land worden
uitgenodigd die niet bij de elite horen.
Deze worden uitgenodigd omdat ze zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de elite en/of dat in de nabije
toekomst nog zullen doen.
Dan beginnen we bij het trieste figuur van Sharon Dijksma, waarschijnlijk ooit vol idealen begonnen en nu
afgegleden tot luxe slaaf van de groep waar ze nooit bij zal horen.
Dijksma begon haar politieke carrière bij de Jonge Socialisten, waar ze van 1991 tot 1992 als algemeen
secretaris in het bestuur zat en vervolgens tot 1994 voorzitter was.
Zij vertegenwoordigt officieel de Partij van de Arbeid. Net zoals haar illustere partijgenoot Diederik
Samson bij een voorgaande vergadering, heeft een socialistische vertegenwoordiger van de arbeiders niets
te zoeken bij de rijke satanische elite van deze wereld. Behalve als ze bereid is om haar ziel te verkopen.
Vervolgens zien we op de deelnemerslijst nog een lid van de Partij van de Arbeid en wel de Marokkaanse,
uit het Rif gebergte afkomstige burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb.
Wat ze daar ook komen doen, het heeft niets te maken met de belangen van de mensen die zij
vertegenwoordigen, maar alles met die van de elite.
Iemand die je daar niet zou verwachten is de loco burgemeester van Amsterdam, jonkvrouwe Kasha
Ollengren. Micha Kat heeft er niet zo'n hoge pet van op:
KASJA LIEP REEDS ‘STAGE NWO’ IN DEN HAAG ALS KEY ADVISOR VAN MARK RUTTE * ZE IS
HARDCORE LESBO EN GETROUWD, DUS KASJA ZAL BINNENKORT WEL ‘TRANSGENDEREN’ TOT
‘KAS’ * HORROR, HORROR, HORROR IN HOLLAND!
Bij GeenStijl schatten ze haar weer anders in, uit een artikel uit 2014 toen ze nog bij Mark Rutte werkte:
De half-Zweedse huispot van Rutte moet worden klaargestoomd voor de topfunctie der topfuncties: MinisterPresident van het Koninkrijk der Nederlanden. OK, dat huispot is een beetje onvriendelijk, want deze
mevrouw is *ietsje* groter dan haar seksuele geaardheid. We hebben het hier over een hardcore
superambtenaar die van alle geheimen van de BV Nederland op de hoogte is. Er gaat in Den Haag geen
ambtelijk stuk de deur uit voordat mevrouw Ollongren er over heeft mee besloten. Dat ze de klamme lappen
deelt met Koefnoen-producent Irene van den Brekel, is bijzaak.
GeenStijl heeft het enigszins fout, want Kasha is geen half-Zweedse huispot, maar een half-Finse, maar ook
dat is bijzaak.
Dat deze dame uit de juiste kringen komt en inderdaad ergens voor wordt klaargestoomd, is duidelijk nu ze
naar de Bilderberg Conferentie mag om verdere orders in ontvangst te nemen.
Vreemd eigenlijk, dat er van alles over bevolkingen wordt besloten en bekokstoofd terwijl diezelfde bevolking
daar part noch deel aan heeft, zich gewillig laat bespelen en dan ook nog eens gaat stemmen op die lui.
Hoog op de agenda dit jaar staat het referendum in Engeland op 23 juni aanstaande waar de Engelsen
mogen stemmen over het wel of niet verlaten van de EU. Hoewel er geen enkele reële kans lijkt dat
Engeland de EU zal verlaten (en dat ligt niet aan dat de groep Brexit voorstanders niet groot genoeg zou
zijn), wil de voorzitter van de Bilderberg Conferentie, Henri de Castries, wel even de puntjes op de i zetten
en zorgen dat er niet op het laatste moment een kink in de kabel komt.
Henri de Castries is in het dagelijks leven de baas van AXA en een directeur bij de boevenbank HSBC. Toen
men hem naar zijn mening vroeg voor wat betreft een eventuele Brexit, zei hij: “Een ramp voor iedereen”.
Dat zou het natuurlijk allesbehalve zijn voor de Britse bevolking, maar wel voor hem en zijn vriendjes in de
bankwereld.
Het tweede punt dat hoog op de agenda staat dit jaar is, dat wat er ook gebeurt, Donald Trump niet de
volgende president van Amerika mag worden. Vorig jaar was iedereen bij de Bilderberg Conferentie er nog
van overtuigend dat Hillary Clinton zonder één enkel probleem het Witte Huis zou betreden, maar nu is
men daar niet meer zo zeker van.
Daarom is er een gerede kans dat er tijdens de Bilderberg Conferentie wordt besloten dat het tijd wordt om
Hillary te dumpen en Joe Biden van stal te halen.

N I E U W S B R I E F 2 4 9 – 1 5 J U N I 20 1 6 – P A G . 4 7

Een andere optie is nog natuurlijk om “iets te veroorzaken” in Amerika, waardoor Martial Law wordt
ingevoerd en er helemaal geen verkiezingen komen. Een soort Frankrijk scenario, waarbij een afgekondigde
noodtoestand keer op keer wordt verlengd.
Een derde punt dat absoluut besproken gaat worden, is het omgaan met onlusten die nu in sneltreintempo
overal zullen ontstaan door de idioot grote(r wordende) verschillen tussen arm en rijk. Ook vanuit dat
standpunt zou het handig zijn als her en der Martial Law wordt geïntroduceerd om nu eindelijk eens al
die FEMA kampen te vullen.
De volgende video geeft een idee over de voorbereidingen die worden getroffen om de elite te beschermen
zodat ze niet door woedende burgers aan lantaarnpalen worden gehangen en dergelijke.
https://youtu.be/WRtOWjwCbOo
De Bilderberg Conferentie is als het ware het voorportaal van de werkelijk geheime en occulte ordes en
genootschappen. Allen staan in dienst van de Jezuïeten en wat een verrassing zal zijn voor veel mensen is
dat de medeoprichter/boebeeld van de Bilderberg Conferentie, prins Berhard, dit gedaan heeft op verzoek
van de Jezuïeten zoals je hem dat zelf kunt horen zeggen/toegeven in de volgende video.
Mensen zoals Sharon Dijksma vertrekken misschien met hun ziel naar de Bilderberg Conferentie; zeker is
dat ze die ziel op niet al te lange termijn kwijt zal zijn, verkocht aan de duivel.
https://youtu.be/djgUwBN1tbw
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10769:de-elite-en-hun-slaven-gaanweer-brainstormen&catid=37:wereld&Itemid=50

Brexit paniek! Domme Duitse minister bedreigt Engelse volk met ondergang.
Door Joost Niemoller - 11 JUNI 2016

De machtigste man van Europa, de Duitse minister van
Financien slaat opnieuw toe in een interview met een
uitspraak waarvan je denkt: Hoe dom kun je zijn?
Groot Brittannie is in oorlogsstemming door het komende
referendum. En precies op dat moment zegt Schauble in een
interview met Der Spiegel dat ‘we’ Brextit met zijn allen niet
moeten willen, want dan zou Nederland, dat zich verbonden
voelt met de UK, ook wel eens uit de EU willen gaan
stappen:
Schäuble hält es aber für möglich, dass das britische
Beispiel Schule machen könnte und weitere Länder aus der
EU austreten. “Das kann man nicht ausschließen”, sagte er.
“Wie würden zum Beispiel die Niederlandereagieren, die
traditionell sehr stark mit Großbritannien verbunden sind?”
De UK zal zeer hard gestraft moeten worden als ze uit de
EU stappen, waarschuwt Schauble; ze zullen grote
economische nadelen gaan ondervinden:
Der Minister warnte die Briten, sie könnten unter den
wirtschaftlichen Folgen eines Brexit leiden. Das Land sei eng
mit den Partnerstaaten verflochten. “Da wäre es doch ein
Wunder, wenn ein Ausscheiden Großbritanniens ohne
ökonomische Nachteile bliebe.”
De man lijkt ieder gevoel voor timing verloren te hebben.
Een Duitser die zoiets zegt tegen de Engelsen, juist op het moment dat de Engelsen moeten beslissen! En
juist in het weekend dat diezelfde Engelsen de verjaardag van hun koningin vieren, symbool van de Engelse
soevereiniteit. Niet vreemd dat Engelse kranten hier woedend mee openen. Dit maakt heel diepe
sentimenten wakker in het Britse volk. Werd de UK al niet eens eerder door een zekere Duitser bedreigd?
En hield de UK toen ook niet stand?
In een opzienbarende swing is het Brexit kamp in een peiling op een sensationele 10 % voorsprong
gekomen.
Nog twaalf dagen te gaan. Schauble was precies wat het toch al winnende Brexit kamp nodig had.
De dappere Engelsen blijken al die bangmaak verhalen over economische achteruitgang niet eens te
geloven.
En dan mag Schauble op een punt gelijk krijgen: Laten wij in Nederland de Engelsen snel volgen.
http://joostniemoller.nl/2016/06/brexit-paniek-domme-duitse-minister-bedreigt-engelse-volk-ondergang/
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Oorlog tegen vrijheid meningsuiting: Bekende ‘rechtse’ internetmedia en personen monddood
gemaakt
KOPP Online op Facebook geblokkeerd na kritiek op eerste homoporno scene op ‘prime time’ op publieke
zender, en na noemen officiële cijfers minister van Justitie dat migranten in eerste 3 maanden al 70.000
misdrijven en misdaden pleegden
Of u het nu wilt aanvaarden of niet, de oorlog van de linksgroenliberale gevestigde Europese orde tegen de vrijheid van
meningsuiting is nu echt losgebarsten. Eerste doelwit zijn de sociale
media zoals Facebook en Twitter, maar ook onafhankelijke
alternatieve nieuwssites zoals het Duitse KOPP Online worden
inmiddels op de korrel genomen. Kortom: de linksgroene ‘gutmensch’
–die inmiddels ook veel wat ‘liberaal’ en ‘christendemocraat’ is heeft
ondermijnd- is actief begonnen zijn politiek-correcte meningsdictatuur aan iedereen die zich verzet tegen zijn
gedroomde globalistische, grenzen-loze Nieuwe Wereld Orde, op te leggen.
Het grote en bekende Duitse KOPP Online, dat wij regelmatig als bron gebruiken, werd al twee keer een
etmaal op Facebook geblokkeerd, en gisteren berichtten we dat de eerste Duitse internetter een half jaar de
gevangenis in moet omdat hij negatief over immigranten had geschreven.
Eerste homoporno op ‘prime time’ op publieke TV
De eerste keer dat KOPP door Facebook op ‘zwart’ gezet werd, was nadat in een artikel kritiek werd
geleverd op de allereerste homoporno scene die op ‘prime time’ op de publieke Duitse zender ARD was
getoond. De scene maakte deel uit van een nieuwe aflevering van de al 40 jaar lopende ‘krimi’ Tatort.
De grote Duitse media reageerden wild enthousiast op de ‘nieuwe openheid’ dat penetrerende homoseks
tussen twee naakte mannen nu ‘eindelijk, na 962 afleveringen’, voor iedereen op de staatstelevisie te zien
was. Facebook vond het KOPP artikel echter over de grens, zogenaamd vanwege een geplaatste
screenshot van de bewuste seksscene. In werkelijkheid was het Facebook echter te doen om het feit dat de
homoscene niet met instemming werd begroet.
Immigranten, moslims en homo’s zijn altijd goed, ‘rechts’ is altijd slecht
KOPP journalist Birgit Stöger schrijft dat de homoscene past in de al jarenlange trend van de publieke
omroep om politiek-correcte ‘minderheidsgroepen’ zoals (moslim)immigranten en homo’s zo positief mogelijk
af te schilderen, en iedereen die daar anders over denkt weg te zetten als ‘extreemrechtse populisten’,
‘kwaadaardige islamhaters’ of ‘machtsgeile conservatieven’.
De laatste jaren zijn vrouwen in publieke TV-series doorgaans kinderloos, net als het grote voorbeeld in
Berlijn, bondskanselier Angela Merkel. Gewone heterohuwelijken zijn vaak ongelukkig, terwijl er geen
aflevering meer voorbij gaat of er komt wel een scene van zo sympathiek mogelijk neergezette homo’s in
voor. En u raadt het vast al: de meeste moordenaars in Tatort zijn ‘natuurlijk’ heteroseksuele blanke
mannen. (2)
Volgende taboe dat wordt doorbroken pedofilie?
We kunnen alleen maar raden naar het volgende taboe dat door het establishment doorbroken gaat worden.
Gezien het feit dat het ‘links’ in Duitsland inmiddels is gelukt om de jongste schoolkinderen verplicht te laten
onderwijzen in ‘seksuele diversiteit’, ‘gender neutraliteit’ en in met alle details beschreven homoseksuele
handelingen, vermoeden wij dat de eerste Tatort met een seksscene tussen een volwassene en een kind
niet veel jaren meer op zich zal laten wachten, zeker niet omdat ook de islam, de aanverwante
knuffelideologie van ‘links’, dit niet alleen toestaat, maar zelfs promoot.
Immers, bijna alle Duitse activisten die in de jaren ’70 probeerden om pedofilie te laten legaliseren, zijn nu
politici en leden van ‘linksgroen’ en de grootste voorstanders van onbeperkte massale moslimimmigratie.
Noemen door overheid bevestigde misdaden migranten eveneens verboden
Tweede KOPP online artikel dat niet werd getolereerd door Facebook was er een van onderzoeksjournalist
en oud FAZ-hoofdredacteur Udo Ulfkotte. In het artikel ‘Zij pronken, wij dokken: Duitsers als
tweederangsmensen’ verwees hij naar nota bene officiële cijfers van het ministerie van Justitie, waaruit blijkt
dat migranten in de eerste 3 maanden van dit jaar al 70.000 misdrijven en misdaden hebben begaan,
omgerekend bijna 770 per dag. En dan gaat het enkel nog maar om het aantal geregistreerde gevallen. Al
vorig jaar werd aangetoond dat verreweg de meeste migrantenmisdaden doelbewust worden weggemoffeld.
De sociaaldemocratische (SPD) minister Heiko Maas heeft om die reden sinds begin dit jaar verboden om
publiekelijk een verband te leggen tussen de komst van miljoenen migranten, terreuraanslagen en de
verkrachtingsgolf tijdens oud-en-nieuw in Köln en tal van andere Duitse en Europese steden, ondanks het
feit dat dit verband 100% is aangetoond en bewezen, en inmiddels zelfs door de politiek-correcte publieke
zenders wordt erkend. (1)
Oorlog tegen vrijheid van (conservatieve) meningsuiting
Birgit Stöger: ‘De volgende fase van de internetcensuur is bereikt. De EU heeft onder dekmantel van de
strijd tegen ‘illegale haatteksten op internet’ een verbond gesloten met Twitter, Facebook, YouTube en
Microsoft, en de vrijheid van meningsuiting de oorlog verklaard. Gebruikers van ooit vrije meningsplatforms
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wordt met ‘online gedragsregels’, die zijn opgesteld door vertegenwoordigers van het democratisch nooit
gelegitimeerde EU-monster, een muilkorf gegeven, waardoor ongewenste (conservatieve) kritiek de mond
wordt gesnoerd.’
Het gaat zogenaamd om de ‘strijd tegen het terrorisme’, maar in werkelijkheid wil Brussel in samenwerking
met handlangers in Berlijn, Den Haag en andere hoofdsteden alle kritiek op het ultralinkse globalistische
beleid uitbannen en criminaliseren. De Europese Commissie dringt namelijk letterlijk aan op ‘het volledig
doorzetten van rechtsregels... ter bestrijding van racisme en buitenlanderhaat in alle lidstaten, zowel online
als daar omheen.’
Linkse Stasi Internet Taskforce
De Duitsers zijn daarmee het verst gevorderd. Daar heeft de regering een ‘Internet Taskforce’ opgericht, die
niet geheel toevallig tot stand is gekomen in samenwerking met de voormalige Stasi-verklikker en huidige
voorzitter van de linkse Amadeu Antonio Stichting, Anetta Kahane. Half februari werd het internet-portaal
Anonymous, dat meer dan 1,5 gebruikers had, door de Duitsers op zwart gezet, en werden de beheerders
getrakteerd op huiszoekingen of zelfs in het gevang gezet.
Tegenstanders van de EU-maatregel waarschuwen dan ook dat Brussel de omschrijving van wat
‘haatteksten’ zijn bewust heel vaag heeft gehouden, omdat op die wijze alles wat de eurocraten niet zint,
binnen 24 uur van het internet kan worden gehaald. Critici hebben het letterlijk over ‘Orwelliaanse’ stappen,
daarmee verwijzend naar George Orwells beroemde boek ‘1984’ over een -toen nog- toekomstige totalecontrole maatschappij, waar de EU inmiddels verdacht veel op is gaan lijken. (3)
Stöger vat de nieuwe ‘vrijheid’ van politiek-correcte meningsuiting in Duitsland en binnenkort ook in de rest
van de EU zo samen: ‘Iedereen is gelijk, maar linksextremisten zijn gelijker’.
Linksgroene en islamistische haters onbestraft
De journalist wijst er in dit verband op dat de vele extreme haatteksten en gewelddaden van linksgroene
activisten en groepen namelijk onbestraft blijven. Eén van hun propaganda organen, Indymedia, mag niet
alleen onbeperkt blijven oproepen tot geweld tegen AfD politici en kiezers, en tegen aanhangers van de antiislamisering beweging PEGIDA, maar wordt ook nog eens met overheidssubsidie ondersteund vanwege hun
‘maatschappelijke betrokkenheid’.
‘Islamistische propaganda is voor de autoriteiten net zo min aanleiding om gelegitimeerde censuur toe te
passen,’ vervolgt Stöger. Wat wèl rigoureus wordt gecensureerd zijn politieberichten en ander nieuws
waarmee criminele moslimmigranten en hun religie in een kwaad daglicht worden gezet.
Het is dus niet zo vreemd dat steeds meer gebruikers switchen van Facebook naar concurrent Vcontacte,
een Russisch platform wat de politiek-correcte, vrijheidsverwoestende Europese autoriteiten nog niet hebben
kunnen corrumperen.
Xander - (1) KOPP, (2) KOPP, (3) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Oorlog-tegen-vrijheid-meningsuiting-Bekende-rechtseinternetmedia-en-personen-monddood-gemaakt

Tijdreiziger doet mee aan Amerikaanse presidentsverkiezingen
Robin de Boer 10 juni 2016
We hebben al een tijd niks meer gehoord over de
wetenschappers die begin dit jaar vaststelden dat
zwaartekrachtgolven bestaan. Deze golven kunnen ons
meer inzicht geven over het fenomeen tijdreizen.
Terwijl de presidentsrace in de Verenigde Staten vooral
tussen Hillary Clinton en Donald Trump lijkt te gaan, is er ook een presidentskandidaat die beweert een
tijdreiziger te zijn, schrijft Gizmodo. Advocaat Andrew Basiago zegt in de jaren tachtig samen met een jonge
Barack Obama naar Mars te zijn geteleporteerd. Hij zegt ook dat hij weet dat hij ergens tussen 2016 en 2028
zal worden gekozen tot president of vicepresident.
Basiago beweert dat hij in 1967, toen hij nog een kind was, door het Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA) werd gerekruteerd voor een teleportatie-experiment, Project Pegasus geheten.
Hij zei dat er gebruik werd gemaakt van technologie op basis van het onderzoek van Nikola Tesla waardoor
hij door tijd en ruimte kon teleporteren. Toen hij 10 jaar oud was teleporteerde hij naar eigen zeggen van
New Jersey naar New Mexico, meldt Esquire. Hij zegt ook te zijn teruggereisd naar 1863 om naar de
toespraak van Abraham Lincoln in Gettysburg te luisteren.
Volgens Basiago beschikt DARPA over een speciale afdeling, de Chronodivision, die mensen in staat stelt
om een kijkje te nemen in het verleden of in de toekomst zonder fysiek naar een andere tijd en ruimte te
gaan. Zijn vader Raymond Basiago werkte als ingenieur voor de Parsons Corporation, een bedrijf dat
betrokken zou zijn bij Project Pegasus.
[IB Times] ; http://www.ninefornews.nl/tijdreiziger-doet-mee-aan-amerikaanse-presidentsverkiezingen/
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Bilderbergers plannen nieuwe financiële instorting om totale macht te grijpen
Westerse elite maakt komende jaren einde aan vrijheid van meningsuiting op het internet, en wil een
mondiale VN-belasting op vliegreizen, financiële transacties en brandstof invoeren – Eerste internetter in
Duitsland 6 maanden gevangenis in omdat hij negatief over migranten schreef - ‘Verkeerde’ uitslag Brexit
referendum mogelijk ongeldig verklaard
In Dresden besluit de elite over een huiveringwekkend duistere
toekomst voor alle gewone Westerse burgers, enkel om er zelf beter
en nog rijker en machtiger van te worden.
Voor de tweede keer in 10 jaar plant de machtige Bilderberg groep,
die op dit moment in Dresden bijeen is, een wereldwijde financiële
instorting. De eerste in 2008 werd openlijk in de stijgers gezet tijdens
de Bilderberg bijeenkomst in 2006 in Ottawa, Canada, toen een
Amerikaanse deelnemer geheim besproken info naar buiten lekte over voorbereidingen voor het
uiteenspatten van de subprime huizenmarkt zeepbel, en een wereldwijde beurscrash – een scenario dat in
de ruim 2 jaar daarna exact bewaarheid werd. De Westerse elite wil tevens snel een einde maken aan de
vrijheid van meningsuiting op het internet, en een aantal wereldbelastingen invoeren.
Tientallen miljoenen burgers verarmd, superrijken nog rijker
Al langer bestaat de vrees dat een Chinese beurscrash zich over de hele wereld zal verspreiden en overal
paniek zal veroorzaken. Net als in 2006 bespreken de Bilderbergers hoe zij hier zo goed mogelijk van
kunnen profiteren. Het ‘precariaat’, een nieuwe naam voor de inmiddels tientallen miljoenen verarmde
Westerlingen die nu al aan het einde van hun salaris een stukje maand overhouden, zullen hier zoals
gewoonlijk het zwaarst onder lijden.
‘Er is hier nog iets gaande. Deze figuren controleren het grootste deel van het geld in de Westerse wereld...
en we staan voor een mogelijke massale economische instorting,’ zei Tony Gosling, voormalig BBC
journalist en ‘veteraan’ verslaggever van de Bilderberger bijeenkomsten. Omdat er niet voldoende geld meer
is om failliete banken te redden, ‘kan deze crash catastrofaal zijn.’
Een aantal Bilderberger-miljonairs c.q. miljardairs hopen door financiële weddenschappen enorm veel geld
te verdienen aan een nieuwe wereldwijde instorting, en tegelijkertijd een heleboel waardeloze ‘assets’ van
de hand doen. Na de crash van 2008 zijn niet alleen de banken nog machtiger geworden, maar zijn tevens
grote bedrijven in met name de voedselsector samengegaan, zodat ze een monopolie hebben verkregen,
waardoor het veel eenvoudiger is geworden om de markt te controleren en manipuleren.
‘Verkeerde’ uitslag Brexit referendum mogelijk ongeldig verklaard
Ook de beruchte ultralinkse miljardair George Soros, achter de schermen één van de drijvende krachten
achter de moslimmigrantentsunami die Europa overspoelt, is weer persoonlijk gaan handelen om zich voor
te bereiden op de chaos die zal ontstaan door deze migrantencrisis, en door een mogelijk Brexit, een
uittreding van Groot Brittannië uit de EU - overigens iets dat de Bilderbergers desnoods door het ongeldig
verklaren van een niet gewenste uitslag willen voorkomen.
Onder Hillary Clinton naar oorlog met Rusland
Soros, die in 1992 verantwoordelijk was voor het instorten van het Britse pond, wedt tevens tegen de
Amerikaanse aandelenmarkt. Ook is hij één van de sleutelfiguren achter Obama’s ‘drive’ naar een nieuwe
wereldoorlog tegen Rusland, die er zo goed als zeker zal komen als Hillary Clinton de nieuwe president
wordt. Deze oorlog zal Europa volledig in puin achterlaten, waarmee de Amerikanen één van hun grootste
economische concurrenten zullen hebben uitgeschakeld. (1)
Internet ID maakt einde aan vrijheid meningsuiting
Ander onderwerp van gesprek in Dresden is de invoering van een internet-ID, die zoals we al eerder
berichtten serieus wordt voorbereid door de Europese Commissie. Daarmee willen de Bilderbergers
conservatieve stemmen en krachten die volken en landen vrij en soeverein willen houden monddood maken,
en enkel nog ruimte bieden aan het linksgroene, globalistische, pro-immigratie, pro-Brusselse, prosuperregeringen en pro-islamisering gedachtengoed. Dat wordt natuurlijk niet toegegeven; de officiële reden
zal zoals gebruikelijk de ‘veiligheid’ van de burgers en de ‘strijd’ tegen het terrorisme zijn.
U denkt: zover komt het vast niet, dat kan onmogelijk worden toegestaan in onze democratie? Het komt
zover inderdaad niet, want het is reeds een feit. In Duitsland is zojuist een 31 jarige man tot een half jaar
gevangenisstraf veroordeeld omdat hij op het internet had geschreven dat hij ‘niets tegen buitenlanders
heeft, in ieder geval niets dat helpt.’ (2)
Databank voor ‘sociale kredieten’ houdt kritische burgers in toom
In China werkt men reeds aan een gigantische databank voor ‘sociale kredieten’. Hier worden burgers op
hun ‘betrouwbaarheid’ –oftewel: gehoorzaamheid en volgzaamheid- beoordeeld, en wordt nauwlettend
gevolgd wat ze op sociale netwerken schrijven en wat ze online kopen (3). Critici, of zelfs maar ‘verdachte’
personen, kunnen straks zo heel eenvoudig van het net worden geweerd en zonder dat er een haan naar
kraait worden gearresteerd – een droombeeld voor de al even antidemocratische eurocraten in Brussel.
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Mondiale VN-belasting op vliegreizen, financiële transacties en brandstof
Eén van de vele linksgroene lastenverzwaringen die worden gepland is een mondiale VN- ‘klimaat’belasting
op vliegreizen, financiële transacties en brandstof. Mogelijk omvat dit ook de stapsgewijze uitbanning van
contant geld, en een heffing op het gebruik en pinnen van cash. Voorbeeld: u pint € 100,-, maar er wordt €
101,50 van uw rekening geschreven. Al deze maatregelen en plannen zijn uiteindelijk bedoeld om de
volledige bevolking totaal te controleren en in een politiek-correct keurslijf te dwingen.
Xander - (1) Infowars, (2) Ingolstadt-Today, (3) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Bilderbergers-plannen-nieuwe-financile-instorting-om-totalemacht-te-grijpen

Hou je huis koel met deze gratis airconditioner die geen stroom verbruikt
Robin de Boer 13 juni 2016
Je hebt helemaal geen grote dure airconditioners of
luchtkoelers nodig om je huis ’s zomers koel te houden. Met
een paar plastic flessen en een stuk karton kun je namelijk in
no time zelf een airconditioner maken, zo meldt France 24.
De
Bengaalse
uitvinder
Ashis
Paul
heeft een
airconditioner ontwikkeld waarmee de temperatuur een aantal graden kan dalen, terwijl er geen stroom aan
te pas komt. In Bangladesh wonen mensen vaak in kleine huisjes van golfplaten die in de zomer bloedheet
worden. De inwoners beschikken daarnaast vaak niet over stroom.
De vernuftige eco-cooler biedt uitkomst. Het apparaat, bestaande uit afgeknipte plastic flessen die je in een
kartonnen plaat schroeft, koelt de lucht af door deze samen te persen. Het gevolg is dat de warme
buitenlucht een stuk koeler het huis binnenkomt.
Omdat in Bangladesh nauwelijks wordt gerecycled, liggen de
materialen die nodig zijn voor de eco-cooler voor het
oprapen.
Met de hulp van het marketingbedrijf Grey Group heeft Paul
al meer dan 25.000 Bengaalse families blij gemaakt met een
eco-cooler. Hij ontwikkelde ook een gratis handleiding (pdf) waarmee mensen zelf een eco-cooler kunnen
maken. Bekijk ook onderstaande video over deze goedkope en milieuvriendelijke oplossing voor de hitte:
https://youtu.be/jPuh8IFbIzQ - [Trouw]
http://www.ninefornews.nl/hou-je-huis-koel-met-deze-gratis-airconditioner-die-geen-stroom-verbruikt/

Pentagram, “subtiel” verwerkt in de kathedraal van Amiens, Frankrijk.
De kathedraal van Amiens werd door de VN uitgeroepen tot beschermd erfgoed.
https://restkerk.net/2016/06/13/satanisten-bekladden-kerk-insambeek/
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Geruchten over aanstaande nieuwe Franse revolutie
Diepe crisis Frankrijk gevaar of juist kans voor heel Europa?
Of de nieuwe revolutie inderdaad al morgen begint valt te betwijfelen,
maar één ding is zeker: de geest is uit de fles, en die gaat er niet
zomaar weer in terug.
Het rommelt al langer in Frankrijk, zoals u ongetwijfeld zult weten.
Het benzinetekort is nog maar amper opgelost of er dreigt weer een
andere staking, nu door piloten van Air France. Massale demonstraties tegen het regeringsbeleid volgen
elkaar steeds sneller op. Artsen, taxichauffeurs, boeren – iedereen is het spuugzat door de Parijse en
Brusselse mangel te worden gehaald en ‘een provincie van Amerika’ te worden. Volgens sommige Franse
bronnen wordt er serieus een nieuwe revolutie voorbereid, die mogelijk al heel spoedig kan gaan beginnen.
Hiervoor zou zelfs al een soort nationale overgangsraad zijn gevormd.
Vakbonden willen ‘werknemersoorlog’
Het gaat slecht met Frankrijk, veel slechter dan via de media bekend wordt gemaakt. Door de aanhoudende
economische en financiële crisis is er nu ook een maatschappelijke en sociale crisis ontstaan, die met de
dag erger wordt. Het lijkt niet lang meer te duren voordat de Franse autoriteiten de controle over het land en
het volk verliezen, met verstrekkende gevolgen voor heel Europa.
De socialist Francois Hollande is al geruime tijd de meest impopulaire president ooit. Vooral zijn
hervormingen van de arbeidsmarkt stuiten op enorme weerstand. De Fransen willen geen hervormingen, en
eisen dat alle bij het oude blijft.
De vakbonden hebben daarom tot een algemene werknemersoorlog opgeroepen, en richtten bij 19
kerncentrales barricades op. Uit veiligheidsoverwegingen werd de stroomproductie al verminderd.
Vervolgens legden de Franse machinisten het werk neer, waardoor grote delen van het land lam werden
gelegd. Nu, minder dan een dag voor het begin van het E.K. voetbal, dreigen ook de Parijse
metrobestuurders met een staking.
Invoering euro nekslag
Maar stakingen en de vrijwel dagelijkse demonstraties zijn niet het enige probleem van Frankrijk. Steeds
meer Fransen zien in dat de invoering van de euro ook hun land meer kwaad dan goed heeft gedaan. Net
als de Italianen, Grieken en Spanjaarden kunnen de Fransen hun munt niet meer afwaarderen om
concurrerend te blijven. De Fransen maakten dus enorme schulden om hun veel te royale sociale
voorzieningen op peil te houden, wat hen nu op de rand van een ongekende crash heeft gebracht.
Binnenkort bereikt het schuldenpercentage de 100% van het BNP, wat 30% hoger is dan de EU normen
toestaan. Maar ‘Frankrijk is Frankrijk’, zei EC-president Jean Claude Juncker onlangs, waarmee hij Parijs
opnieuw een ‘verlaat de gevangenis zonder betalen’ kaart gaf (betalen? laat dat maar aan de Duitsers en
Nederlanders over, zo denkt men doorgaans in Brussel).
Front National en Frexit
Marine Le Pen, de leider van de Franse vrijheidspartij Front National, maakt volgend jaar grote kans om in
e
ieder geval tot de 2 ronde van de presidentsverkiezingen door te dringen, en deze mogelijk zelfs te winnen.
Le Pen wil een einde maken aan het overdragen van nog meer macht en soevereiniteit aan Brussel, en
desnoods onmiddellijk uit de euro of zelfs uit de complete EU stappen. Er wordt dan ook steeds openlijker
e
gediscussieerd over dit mogelijke ‘Frexit’. Omdat het land de 2 economie van Europa heeft, zal de muntunie
daardoor zonder enige twijfel totaal instorten, en zal de EU uit elkaar vallen. (2)
Nieuwe Franse revolutie?
Maar mogelijk gaat het al veel eerder ‘los’. Het zijn nog maar geruchten, maar er bestaan al websites waar
serieus en openlijk wordt gezegd dat er op de achtergrond een nieuwe revolutie wordt voorbereid, eentje die
volgens sommigen morgen al zou kunnen of moeten beginnen, op de eerste dag van het E.K.. Er zou zelfs
al een nationale overgangsraad zijn gevormd. In deze video wordt uitgelegd waarom een nieuwe Franse
revolutie nodig is. ‘Aan de ene kant staan de dirigenten die Frankrijk vernietigen en het land in een
Amerikaanse provincie willen veranderen. Aan de andere kant staan de Fransen, die niet bereid zijn hun
nationale identiteit op te geven. De oorlog is reeds begonnen!... Tussen de regering en het Franse volk
heerst oorlog. Ik denk dat dit voor iedereen duidelijk is.’ ‘Op 10 juni hebben de eerlijke strijdkrachten de
opdracht om de verraders en hun medeplichtigen die het Élysée Paleis bezetten, te arresteren. Het hele volk
is opgeroepen om de strijdkrachten vanaf 10 uur op het Place de La Concorde te ondersteunen... Nu vecht
het Franse volk tegen het verlies van en voor de redding van hun Franse identiteit. Het volk staat tegenover
de regering, die duidelijk buitenlandse belangen vertegenwoordigt.’
‘Sinds Verdrag van Lissabon is Frankrijk een dictatuur’
Vervolgens wordt verwezen naar de afgelopen Franse regeringen, die vanaf president Sarkozy zowel de
vrijheid als alle normaal functionerende wetten hebben vernietigd, en de Franse economie en samenleving
op de rand van de afgrond hebben gebracht. Politie, gendarmerie en leger worden daarom dringend
opgeroepen ‘de kant van het volk te kiezen’, omdat ‘ze zich verplicht hebben het Franse volk te
beschermen.‘
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‘Op zeker moment zal Frankrijk geen regering meer hebben. Dat is overigens al langer het geval. De
ondertekening van het Verdrag van Lissabon was een groot vergrijp tegen de Franse grondwet, waarmee
een minderheid van 45% de macht greep... Sindsdien is Frankrijk een dictatuur waar wij vanaf moeten
komen.’
Wellicht niet morgen, maar geest is uit de fles
Gehoopt wordt dat taxi- en vrachtwagenchauffeurs morgen de toegang tot de openingswedstrijd van het EK
zullen blokkeren. Wij denk dat het zover (nog) niet zal komen, aangezien de Fransen waarschijnlijk de eerste
wedstrijd van hun team niet zullen willen missen, en het maar de vraag is of voldoende mensen zich op dit
moment zullen durven aansluiten bij een revolutie, die in het eerste stadium vrijwel zeker keihard zal worden
neergeslagen.
Niettemin lijkt de geest uit de fles. Wordt het niet morgen, dan wellicht de herfst. En wordt het niet de herfst,
dan 2017, 2018 of 2019. Het valt onmogelijk te voorspellen, maar één ding is zeker: de Fransen zitten totaal
aan hun taks, en willen verandering – échte verandering, dus leiders die weer de belangen van het volk
gaan dienen, in plaats van die van de grote banken en multinationals, en daarmee vooral die van zichzelf.
Xander - (1) DDB News, (2) Epoch Times, (3) YouTube
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Geruchten-over-aanstaande-nieuwe-Franse-revolutie

De koninklijke familie zal opnieuw vluchten
Wij zijn niet de enige die het stadium waarin de wereld zich bevindt
de “eindtijd” noemen.
Een eindtijd waar sommige landen zoals Rusland alles zullen doen
voor hun bevolking en anderen, zoals wij,opnieuw de hielen van de
koninklijke familie zullen zien.
Naarmate de eindtijd verder vordert en de planeet Nibiru en haar
metgezellen steeds dichterbij komen, zal de elite er alles aan doen
om de situatie zo lang mogelijk “normaal” te laten lijken.
In de achtergrond zijn echter alle voorbereidingen al getroffen.
Vlak voor de Duitse inval in Nederland schreef prinses Juliana aan de destijds bekende auteur Hendrik
Willem van Loon: “Onze plaats is hier in Nederland, of er gevaar dreigt of niet. Wij zullen nooit onze post
verlaten”. En dat terwijl de vlucht naar Engeland al vanaf november 1939 was geregeld
Wanneer de dopedealers van Oranje dit keer tijdig zijn vertrokken naar hun schuilplaats in, waarschijnlijk,
Argentinië, laten ze misschien wel de volgende boodschap achter.
“Als dank voor het aangenaam verpozen laten wij u de rotzooi zonder blikken of blozen”.
We gaan vandaag even buurten bij Nancy Lieder en de Zeta’s om te kijken wat zij te zeggen hebben over de
laatste ontwikkelingen aangaande de komst van het Nibiru mini zonnestelsel.
Zij zeggen dat de elite in 1983, toen echt bekend werd dat Nibiru zich op een koers richting aarde bevond,
voor een keuze stonden. Het wel of niet inlichten van de bevolking. Net als toen, was ook de eigenlijke
controle over de wereld al grotendeels in handen van de grote bedrijven die, net zoals nu, de politici
aansturen. Zij overwogen in die tijd wat de gevolgen zouden zijn voor hun investeringen, wanneer ze bekend
zouden maken dat er in de niet al te verre toekomst een enorme ramp zou gebeuren.
Een ramp die desastreuze gevolgen zal hebben voor kustgebieden waar nu juist de meest dichtbevolkte
streken op aarde zijn gevestigd met talloze grote steden. Al de investeringen van de elite in die gebieden
zouden in één klap waardeloos worden wanneer mensen de waarheid zouden kennen.
De mensen zouden heel kieskeurig worden in wat ze nog gingen
kopen en of ze nog wel gewoon zouden gaan werken in de fabrieken
van de elite. De arbeiders zouden opstandig worden, zich niet meer
druk maken om pensioenen, maar zich volop storten op dingen die
ze zouden kunnen doen om de komende ramp te overleven. Het
duurde dan ook niet al te lang voordat de elite een besluit had
genomen. In 1983 werd door de toenmalige president Ronald
Reagan een zogenaamde Executive Order (uitvoeringsbevel)
getekend waarbij gedicteerd werd dat de nadering van de planeet
Nibiru geheim moest worden gehouden. In diezelfde Executive Order
werd ook vastgelegd dat alle buitenaardse contact zoals dat er was
via MJ12 , geheim moest worden gehouden voor het publiek.
Vele mensen die toch de waarheid over de nadering van Nibiru naar buiten wilden brengen, hebben dit
met de dood moeten bekopen. Hollywood werd ingeschakeld om voor de bevolking een beeld te scheppen
van kwaadwillende buitenaardsen, omdat het laatste dat een nerveus establishment wilde, was dat de
waarheid over buitenaardsen naar buiten kwam.
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Er zijn landen die in de achtergrond al allerlei voorbereidingen hebben getroffen voor hun bevolking, zoals
Rusland. Het land is in sneltreinvaart bezig met het ontwikkelen van gebieden in het uiterste oosten van het
land en biedt gratis land aan voor wie daar naartoe wil verhuizen. China is ook zo’n land waar in het
binnenland de miljoenensteden die nog spooksteden heten, klaar staan voor ontvangst van de eerste
bewoners.
Dit is precies het tegenovergestelde van de koninklijke families van
Engeland en Nederland doen voor hun volk, zij staan klaar om hun koffers
te pakken en de bevolking aan hun lot over te laten. Die van Engeland
zoeken hun heil in de ondergrondse schuilplaatsen onder het vliegveld van
Denver, die van ons zullen ongetwijfeld vertrekken naar Argentinië, waar
ze in het geheim al de nodige voorbereidingen getroffen zullen hebben.
Eén van de grote problemen waar de wereld mee te kampen zal krijgen,
zijn de enorme hoeveelheid kerncentrales op het noordelijk halfrond. Via
het volgende kaartje krijg je ongeveer een idee hoe die verdeling
wereldwijd eruit ziet.
Daarbij nog enkele kaarten met daarop de vulkanen en dammen op de
wereld die zullen uitbarsten/door breken.
Hoe zal het nu verdergaan?
Volgens Nancy zal het niet lang meer kunnen duren voordat de waarheid naar buiten komt, alleen al omdat
er steeds meer mensen op aarde zijn die telepathisch contact hebben met buitenaardsen.
Dit zou ook een verklaring kunnen zijn voor de vele mensen die allerlei dromen hebben waarin ze de
nadering van een planeet zien.
Niemand zal op een gegeven moment in staat zijn om de waarheid nog langer tegen te houden, ook omdat
mensen natuurlijk de steeds heftiger wordende aardveranderingen met eigen ogen zien.
Alle mediacensuur en zelfs het blokkeren van internet zal er niet kunnen voorkomen dat de waarheid naar
buiten komt.
Dit betekent ook dat er grote volksverhuizingen op gang zullen komen omdat mensen allemaal willen
wegtrekken naar veiligere gebieden. Ook dit zal iets zijn wat niet meer te stoppen is door de elite. Het zal
een stroom van mensen zijn volgens Nancy, zoals water door een scheur, eerst is er een klein gat waar
water doorheen sijpelt en op een gegeven moment bezwijkt de laatste weerstand en is er een enorme
stroom water die door niets of niemand meer te stoppen zal zijn.
Zelfs politici die tot nu toe altijd precies gedaan hebben wat de elite van hen eiste, zullen dit niet langer doen.
Dat is het moment waar de insiders en de "koninklijken" hun biezen pakken en verdwijnen naar hun al lang
geleden voorbereidde schuilplaatsen.
Alle overheidsinstelling zullen, net zoals de belastingdienst in ons land nu al, krakend vastlopen. De leiders
die er nog zijn, zullen veel te druk zijn met hun eigen beslommeringen en de goedwillenden zullen op een
gegeven moment geen andere uitweg zien dan dronken te worden.
Overheden die nog geen plannen hebben voor de bevolking, zoals ons land en België, zullen het toneel
worden van totale chaos en anarchie. Landen die wel dergelijke plannen hebben zoals Rusland zullen hun
mensen zoveel mogelijk naar veilige gebieden dirigeren.
Nancy verwacht dat er nog genoeg mensen bij hun zinnen zullen zijn om te zorgen dat de kerncentrales op
een normale manier worden afgesloten. Militairen en dergelijke zullen, net zoals voorspeld door Ed Dames,
op een gegeven moment naar huis gaan omdat ze bij hun gezinnen willen zijn.
Zij zegt dat ze de afgelopen jaren vele mensen advies heeft gegeven en geeft nog even een kleine
samenvatting van de meest belangrijke:
Zorg dat je minstens enkele honderden kilometers verwijderd bent van een kust en tenminste op een hoogte
van 70 meter op het moment dat de poolomkering plaatsvindt. Zorg ook dat je tenminste enkele honderden
kilometers verwijderd bent van iedere vulkaan die in de laatste 10.000 jaar actief is geweest omdat deze
waarschijnlijk allemaal zullen uitbarsten.
Zorg dat je genoeg vitaminen op voorraad hebt en
voedingssupplementen omdat wat er nog over is aan wild zal
worden gejaagd totdat er zo goed als geen dieren meer over zijn.
Begin snel aan tuinen en kuddes; als het kan, nu meteen.
Alle dammen en dijken zullen doorbreken tijdens de poolomkering,
een aantal mogelijk zelfs al daarvoor. Laat je niet verleiden door
aanbiedingen van de elite om deel te nemen aan hun “veilige”
werkkampen, omdat dit niet anders zullen zijn dan verkapte
slavenkampen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10773:de-koninklijke-familie-zalopnieuw-vluchten&catid=37:wereld&Itemid=50
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Mogelijk grote problemen voor mensen die naar Frankrijk reizen (update)
Er speelt iets in Frankrijk dat verder lijkt te gaan dan de normale
stakingen die daar ook regelmatig voor komen.
Wij ontvangen berichten van een lezer (dank!) uit Frankrijk dat er niet
alleen lange rijen staan bij de pompen, maar dat ook de eerste lege
plekken verschijnen in de schappen van supermarkten.
Update 10-06-2016:
In het onderstaande originele artikel geven wij mensen het advies om er
goed op te letten om de verplichte alcoholtester mee te nemen op reis
naar Frankrijk.
Echter, van een lezer die al jaren in Frankrijk woont, vernamen wij (dank!) dat men nergens in Frankrijk
gebruik meer maakt van deze alcoholtester, er ook niet meer op gecontroleerd wordt en ze ook nergens
meer te krijgen zijn.
De ANWB, waar wij onze informatie vandaan haalden, zegt echter nog steeds op hun website dat dit wel het
geval is.
De eerder genoemde lezer trad dan ook in contact met de ANWB die (in eerste instantie) beweerde dat hun
informatie correct en up to date was.
Hierop stuurde de lezer het volgende bericht:
Geachte mvr. de Jong,
Ik waardeer uw reaktie en de genomen moeite, maar als ik u nu uit PERSOONLIJKE ervaring vertel dat ik
HIER ZELF IN FRANKRIJK WONENDE GEEN TESTER meer kan kopen bij de apotheek en de
gendarmerie mijn testers wegwuift en zegt het niet eens meer te controleren, hoe kunt u dan beweren dat
uw site "up to date" is???
Het is gewoon niet waar wat er staat; ze zijn NIET MEER TE KOOP IN FRANKRIJK. Dat u dan toch
onwetende mensen aanspoort ze bij de ANWB aan te schaffen, vind ik misleidend. Als vooraanstaande
informatiebron in Nederland heeft u een verantwoordelijkheid geen misinformatie te verspreiden, is mijn
persoonlijke mening.
Vriendelijke groeten,
Hierop kwam het volgende bericht terug:
Wij gaan de informatie aanpassen, Met vriendelijke groet, Viola de Jong - ANWB Experts
Dus, nog even voor alle duidelijkheid, je hoeft GEEN alcoholtester meer aan te schaffen voorafgaand aan
een trip naar Frankrijk. Let daarentegen nog steeds op met het meenemen van alcohol in je auto want in
sommigecantons is onder de heersende martial law/noodtoestand dat nog steeds verboden.
Origineel artikel: 23 mei 2016
De elite of Illuminati hebben de gewoonte om dingen die ze later breed willen invoeren, uit te testen in een
bepaald land.
Een bekend voorbeeld daarvan is enkele jaren geleden de Cypriotische bankencrisis geweest, waarbij voor
het eerst in de Europese Unie geld werd geroofd van de rekeningen van klanten bij
banken. Dijsselbloem riep toen nog hard dat dit geen blauwdruk voor Europa zou worden en volgens de
voorspelling van ook ons, is het dat natuurlijk wel geworden.
Cyprus was een test om te kijken hoeveel de bevolking bereid was te slikken van overheden voor wat betreft
het wegroven van hun geld. Veel dus en daarom hebben we nu sinds afgelopen januari het Cypriotische
voorbeeld als wet in de Europese Unie waar vanaf nu rekeninghouders de klos zijn als er
problemen ontstaan met banken.
Zweden is de proeftuin van de Illuminati voor de versnelde afschaffing van het contante geld en het uittesten
hoever men kan gaan met politiek correcte idioterie voordat een bevolking gaat steigeren.
Frankrijk is het land waar voor het eerst in Europa de noodtoestand/staat van beleg, in het Engels: Martial
Law, wordt uitgetest.
In dat kader moet er een steeds grotere chaos in Frankrijk worden gecreëerd. Chaos waarbij overheden
straks “gedwongen worden” om in te grijpen omdat er anders een soort anarchie zal ontstaan. Dat lijkt aardig
te lukken met alle protestmarsen en opstanden in Frankrijk.
Net zoals bij de Cypriotische bankencrisis zullen de komende anarchistische toestanden in Frankrijk worden
gebruikt om de bevolking in Europa vast te laten wennen aan het oppakken van grote groepen van de
bevolking die “gelukkig” een tweede kans zullen krijgen in de heropvoedingskampen waar ze naartoe
gebracht zullen worden.
Bij ons in het gereguleerde nieuws lees je wel wat over stakingen in de oliesector waardoor de situatie bij
sommige benzinepompen in Frankrijk niet al te rooskleurig is, maar de werkelijkheid wordt (wederom) niet
verteld.
De waarheid komt wel via mensen die in Frankrijk wonen en aan den lijve ondervinden hoe het is om in een
proeftuin van de New World Order te wonen.
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Zoals het volgende bericht dat wij ontvingen van een lezer (dank!):
Hoi,
Ondanks dat wij hier vrij rustig wonen (in de natuurstreek de Morvan) zijn er rijen bij de benzine pompen.
Vandaag zag je dat er echt gaten begonnen te ontstaan bij de wijnafdelingen en bij de koelingen en de
diepvriezen in de supermarkten (vandaag hebben wij drie supermarkten bezocht).
Ook kwamen we Nederlandse vakantiegangers tegen die van niks wisten en hoe is dat mogelijk vraag ik me
af.
Nergens word er aandacht aangeven wat hier gaande is. Niet op RTL, NOS maar ook in de alternatieve
media hoort men niet wat er gaande is hier.
De vakantiegangers komen straks echt in de problemen daardoor.
Deze vakantiegangers hebben het geluk nog dat ze gewaarschuwd zijn door ons, zodat ze hun tank nog vol
kunnen gooien.
Zo wordt bijvoorbeeld ook de situatie in en rondom Parijs aardig gecensureerd volgens deze zelfde lezer:
Wat me opvalt dat er veel gewist word op Google en op Youtube over wat er echt gaande is in Parijs.
Tik als je meer wilt weten ervan op Youtube “nuit debout paris” en zie ziet wat er niet klopt. Het is iedere dag
prijs en zie de data. Als zovelen het filmen dan hoort Youtube bol te staan van deze filmpjes.
Ook beginnen de Fransen nu klaarblijkelijk te hamsteren.
Het lijkt er bovendien niet op dat het op korte termijn beter zal worden:
Noordwest-Frankrijk staat droog. Zeker 1.600 van de 11,5 duizend tankstations die het land telt, worden
getroffen door stakingen in de Franse oliesector. Nu ook de olieraffinaderij in Marseille wordt geblokkeerd,
dreigt tevens in het zuiden een tekort aan benzine. Zes van de acht olieraffinaderijen in Frankrijk worden
inmiddels geblokkeerd, schrijft Le Figaro.
Is het toeval dat dit alles begint bij de oliesector? Zijn die stakingen misschien bewust uitgelokt of
georchestreerd omdat zonder benzine het hele land binnenkort tot stilstand komt. Een mooie test case om
eens te kijken hoe de reactie van het volk verloopt? Is het plan misschien om te zorgen dat ook de
bevoorrading naar de winkels spaak loopt waardoor de bevolking massaal op zoek zal gaan naar voedsel en
andere eerste levensbehoeften? Is dan vervolgens het plan om het leger en de politie te laten oefenen op
situaties waarbij totale anarchie is ontstaan? Frankrijk kan dat onder de huidige staat van beleg zonder enig
probleem uitvoeren. Ver gezocht?
Niet in onze huidige maatschappij waar dingen zich nu ineens razendsnel ontwikkelen en dat allemaal ten
nadele van de bevolking. Als je ondanks de zeer gevaarlijke noodtoestand toch persé naar Frankrijk wilt,
goede reis en je bent gewaarschuwd.
Ohja, hier is een handige kaart waar op je kunt kijken als je wilt tanken in Frankrijk, vergeet geen (verplichte)
alcoholtester mee te nemen in de auto en laat dat gezellige flesje wijn ook maar thuis want in menig kanton
in Frankrijk is dat in de huidige noodtoestand ook verboden om in je auto te vervoeren!
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:mogelijk-grote-problemenvoor-mensen-die-naar-frankrijk-reizen-update&catid=10:buitenland&Itemid=23

Professor: “We moeten complottheorieën over Bilderberg niet zomaar verwerpen”
Robin de Boer 10 juni 2016
De Bilderbergconferentie is vanwege de hooggeplaatste gasten en het
weinige dat er over naar buiten komt al jaren één van de meest intrigerende
organisaties ter wereld.
“Die Bilderbergconferentie is zo geheimzinnig, omdat de gasten die er komen
er zo geheimzinnig over doen,” zegt Gerard Aalders, schrijver van het boek
De Bilderbergconferenties in Z Today. “Er mag niks over uitlekken, tenminste niet over de gesprekken.”
Dat zorgt voor de vele complottheorieën die de ronde doen, zegt hij. Zo zouden er plannen gesmeed worden
om chips in ieders hoofd te implanteren, mensen uit te roeien omdat er overbevolking op aarde dreigt en
gewerkt worden aan een Nieuwe Wereldorde. Op de conferentie zou verder besloten zijn tot de oorlog in
Kosovo. Het hotel in Dresden waar de conferentie dit jaar wordt gehouden, is veranderd in een ware vesting.
Rondom zijn afzettingen met betonblokken geplaatst en er zijn zo’n 400 politieagenten op de been.
https://youtu.be/grRSPiREq1g
‘Complotten bestaan, en dit is er één van’
Hoogleraar Martin Parker van de Universiteit van Leicester stelt dat sommige complottheoretici wel degelijk
een punt hebben. De politici en zakenlieden hebben gemeenschappelijke belangen. Ze zitten goed in de
slappe was. De 120-150 leden van de elite die ieder jaar samenkomen zijn om die reden ongetwijfeld niet
erg gemotiveerd om dingen te veranderen, aldus Parker.
Er worden vooral CEO’s, ministers en premiers uitgenodigd. Er zijn in het verleden wel eens critici
uitgenodigd, zoals de journalisten Will Hutton (1997) en Jonathan Porritt (1999), maar dat gebeurt zelden.
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Het zal tijdens de gesprekken dus hoogstwaarschijnlijk niet gaan om radicale hervormingen die een
bedreiging vormen voor de macht en privileges van de mensen die al bij de club horen, stelt de professor.
“Complotten bestaan, en dit is er één van,” zegt Parker. “Wanneer de elite bijeen is, zal zij niet aan zelfkritiek
doen, maar de aannames die zij doet over de economische en politieke orde juist versterken. Dit is precies
wat psycholoog Irving Janis bedoelde met ‘groepsdenken’.
“We weten al dat de machtigen de wereld voor ons organiseren, dat is bekend,” besluit hij. “Bilderberg staat
voor een berg zelfingenomenheid die veel beangstigender is dan een groepje fanatiekelingen dat over de
Illuminati praat.” https://youtu.be/HBypAFQ3ZCk
[The Conversation, RTL Nieuws]
http://www.ninefornews.nl/professor-we-moeten-complottheorieen-over-bilderberg-niet-zomaar-verwerpen/

De geheime geschiedenis van reuzen in Roemenië
Robin de Boer 8 juni 2016
In het mijnstadje Rosia Montana zijn door de jaren heen veel
interessante archeologische vondsten gedaan. Zo werd er in
1976 een 10 meter lang skelet gevonden. Dat schrijft
Ancient Origins. In februari 2012, toen mijnbouw nog was toegestaan in de gemeente, volgde een groep
geologen een goudader die uitmondde in een ondergrondse ruimte. Ze troffen daar een grafsteen aan die
bleek te bestaan uit 50 karaat goudstof en wolfraam. Laboratoriumonderzoek wees uit dat het materiaal was
vervaardigd met behulp van een onbekende technologie.
De ondergrondse ruimte bevindt zich onder het dorp Cornea. In 1976 zijn daar een aantal opmerkelijke
ontdekkingen gedaan. Omdat er zulke ongewone en schokkende dingen werden gevonden, werd de ruimte
door het leger afgesloten met cement. Mensen die op de hoogte waren van het bestaan van de ruimte
moesten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
Massief goud
Archeologen stuitten op een 10 meter lang skelet van een reus. Het skelet werd voor analyse naar Moskou
gestuurd. Daarna is er nooit meer iets over gehoord. De grafsteen was zes meter breed, 12 meter lang en
drie meter hoog. Het object woog circa 1700 ton, waarvan 900 ton massief goud. Het is niet bekend waar de
grafsteen zich vandaag de dag bevindt.
Sculptuur van reuzenbeen in Corbii de Piatra (Wikicommons)
Eén van de archeologen maakte een aantal foto’s en stuurde ze op
naar een linguïst. Die ontdekte smaragdgroene teksten op het
voorwerp. De linguïst suggereerde dat het zou kunnen gaan om de
taal van de Pelasgen, het voor-Griekse volk waar niet veel over
bekend is. In Roemenië worden verschillende namen gegeven aan
reuzen. In de gemeente Bozioru worden zetartari genoemd. In de
buurt van de stad Boldesti-Scaeni zijn uitzonderlijk lange skeletten
gevonden. Lokale bewoners dachten gelijk aan de tartari.
Mysterie
In Teleorman, Giurgiu en het zuiden van Muntenië staan reuzen bekend als jidovs (jidovi). Een lokale
legende spreekt van een held genaamd Novac die de strijd aanging met een jidov.
Tussen 1940 en 1950 legden archeologen 80 skeletten van reuzen bloot. De skeletten waren gemiddeld vier
tot vijf meter lang. In oktober 1989 werden 20 reuzenskeletten gevonden in Pantelimon. Dergelijke
ontdekkingen zijn ook gedaan in Polovragi en het Bucegigebergte, waar werklieden op een netwerk van
ondergrondse tunnels stuitten. In Roemenië zijn op veel verschillende plaatsen skeletten van reuzen
gevonden. Vaak ‘verdwenen’ de skeletten vlak nadat ze waren ontdekt. Het mysterie van de Roemeense
reuzen blijft vooralsnog onopgelost. [Ancient Origins]
http://www.ninefornews.nl/de-geheime-geschiedenis-van-reuzen-in-roemenie/

Een puur satanisch ritueel uitgevoerd bij de officiële opening van de Gottardtunnel in Zwitserland
In your face: een satanisch ritueel, live op tv, bij de opening van de Gotthard tunnel in Zwitserland.
Klik:>https://www.youtube.com/watch?v=7mP6SfJiQWs
Dit is de hele ceremonie, een 6 uur durende film. Vanaf 2 uur zie je de ceremonie die binnen gehouden
werd. Het is te eng voor woorden. Openbaring wordt gespeeld voor je ogen.
Klik:>https://www.youtube.com/watch?v=I4NU0Tok1T4
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EU gaat onderuit door Brexit
De dreigementen van de EU naar aanleiding van een eventuele
Brexit nemen toe en het effect lijkt een tegenovergesteld
resultaat te hebben. Mark Rutte heeft de Britten
nog gewaarschuwd dat ze buiten de Europese markt gesloten
zouden worden als ze de EU verlaten. De Duitse minister van
economische zaken Wolfgang Schauble maakt het helemaal
bond enbedreigt de Britten zelfs met een economische
blokkade. Dat de Britten eerder boos dan bang worden blijkt een
bijna kinderlijke miscalculatie die menig eerstejaars student antropologie niet had gemaakt. Dat deze
mensen zich niet laten bedreigen is een houding die sinds de tweede wereldoorlog alleen maar
gesterkt is. Churchill wilde al niet wijken voor de Duitse dreigementen en heeft tijdens de oorlog
altijd het gevoel van ‘Proud to be Brittish’ gesterkt. Tijdens de Falkland-oorlog hebben we nog gezien
hoe het Britse volk zich verenigde omdat Britten aan de andere kant van de wereld onder druk
stonden. Als je ze bedreigt, dan zetten ze hun hakken in het zand. Dat lijkt nu te gebeuren en met
haar huidige tactieken gaat de EU deze strijd verliezen.
De stroom van immigranten richting de Britse eilandengroep, dankzij het Schengenakkoord, zorgt al jaren
voor een groeiend gevoel van onvrede en, nu durft de EU te zeggen dat ze dat moeten blijven slikken omdat
de EU de Britten anders economisch zal pletten. Dat je daar juist de Britten niet mee tegen de haren in moet
strijken is de EU volledig ontgaan. Ze hadden die eigenwijze eilandbewoners moeten paaien met een
degelijk toekomstbeeld maar, een dergelijk beeld heeft de EU helemaal niet voor handen. Het enige dat de
EU in het vooruitzicht kan stellen is een vrij constante handelsstroom in ruil voor de eindeloze inname van
migranten en groeiende afdrachten aan het monster van de Europese regelgeving.
De EU heeft niets te bieden en dat blijkt wel uit het feit dat de EU alleen nog met dreigementen de boel bij
mekaar probeert te houden. Die econmische onafhankelijkheid typeert de Britse economie. Als een brexit
bewaarheid wordt en buiten de EU-economie gesloten wordt, dan zullen EU landen daar meer economische
schade van lijden dan de Engelsen. Er wordt bijvoorbeeld meer in het VK geïmporteerd vanuit EU-landen
dan er wordt geëxporteerd naar EU-landen. Dat is goed nieuws voor wijn producerende landen als Chili,
Zuid Afrika en Australië en slecht nieuws voor de Fransen, Italianen en Spanjaarden. Een soortgelijk effect
hebben we met de boycot van Rusland ook gezien.
Er bestaat echter nog een veel groter gevaar voor de EU wanneer ze met een Brexit als oud vuil buiten de
deur worden gezet. De onvrede over de EU binnen de EU grenzen is groot. Keer op keer zijn de EU
parlementariërs in eigen parlement gewezen op de non-democratische manier van besluitvorming van de
EU. Kritiek is altijd met een lachen afgedaan terwijl de beleidsmachine voortdenderde. Nu laat de EU wat
ondemocratische tanden zien en daarmee precies die altijd verweten zwakte.
Mensen als Nigel Farage hebben gelijk gehad maar, die kritiek werd niet door een groot publiek ontvangen.
Het is pas van de laatste jaren dat Farage weleens met zijn toespraken voor het Europese parlement op de
televisie verschijnt maar, hij zegt al meer dan twintig jaar niets anders. De EU is een ondemocratische
bureacratische tiran die hele landen hun cultuur ontneemt door teveel soevereiniteit van die landen te
ontnemen. Dit roept een weerstand op die in veel EU-landen grappig genoeg gelijk is. Europa heeft genoeg
van de EU en, als het Brexit-schaap over de dam is dan volgen er meer. https://youtu.be/O4OvcAqVboY
Op 28 juni a.s. wordt het verzoek tot een Nexit referendum, met de ondersteuning van meer dan 40.000
handtekeningen, aan de tweede kamer aangeboden. Nederland wil gevraagd worden of het nog op de koers
van de EU wil meevaren in die te grote vloot in nauwe wateren. De EU heeft ons niets gebracht als we
terugkijken. Ja, sommige zaken zijn makkelijker geworden. We kennen nu minder bureaucratie in de
internationale Europese handel maar, moeten we dat ruilen met het totale gebrek aan controle op wat er
gebeurt binnen eigen landsgrenzen? We hebben tegen het verdrag met Oekraïne gestemd omdat we niet zo
gecharmeerd zijn van plofkippen. Nu komt er straks in Barneveld een plofkippen-schuur van Oekraïense
bodem om te concurreren met Nederlandse bedrijven die diervriendelijker zijn. Is dat wat wij willen?
Keer op keer zeggen we “NEE” en de EU stoomt over ons heen alsof we vers asfalt zijn. We worden
platgewalst door een dictatuur die alleen te stoppen is doordat we allemaal opstappen. Vervolgens mogen
we ons afvragen waarom zoveel politieke partijen die EU zo steunen. Wat moeten we met partijen die een
antidemocratisch systeem steunen? Wat moeten we met de Haagse politiek, die ons als makke schapen
naar de slachtbank probeert te leiden? Wat moeten we met een premier die deelneemt aan de feesten in
Dresden? Eerst Brexit, dan Nexit en vervolgens moeten we maar eens kijken of we nog plek willen bieden
aan jongens zoals Mark Rutte in deze maatschappij.
https://youtu.be/FRCqjCJutBw
http://www.loyalist.nl/eu-gaat-onderuit-door-brexit/
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Amerikaanse politie berooft burgers van hun geld
Geld en goederen in beslag nemen zonder bevel of veroordeling door een
rechtbank is de nieuwste manier waarop de Amerikaanse politie geld
steelt van burgers. Ze hebben daarvoor een nieuw apparaat en als de
Nederlandse politie dat ook wil, moeten ze een keuze maken tussen
het slaan van vrouwen of het bestelen van burgers.
De politie hier zou natuurlijk het liefste beiden doen. En vrouwen én geld
stelen, maar daar komen ze helaas handen voor tekort.
Het volgende is de missie van de politie in Nederland:
De missie van de politie luidt: ‘Onveranderd is de politie ‘waakzaam en dienstbaar’ aan de waarden van de
rechtsstaat’. Deze missie vervult de politie door afhankelijk van de situatie gevraagd en ongevraagd te
beschermen, te begrenzen of te bekrachtigen.’
Waarschijnlijk hebben ze in Amerika een soortgelijk motto, alleen wordt daar op dit moment die
waakzaamheid gebruikt om te kijken welke burgers over geld beschikken zodat ze dat kunnen stelen.
Ze doen dit zonder tussenkomst van een rechter en zonder dat iemand ook maar ergens voor is
veroordeeld. Ze hebben daar een nieuw stuk speelgoed dat, als het zo doorgaat, waarschijnlijk wel overal ter
wereld zal worden gebruikt. Het speelgoed dat ze nu hebben heet een Electronic Recovery and Access to
Data apparaat. Voor het gemak wordt dit afgekort tot ERAD en het is een machine waarmee ze geld van
bijvoorbeeld prepaid credit cards kunnen overboeken naar de rekening van de politie.
De politie in Oklahoma heeft 16 van die ERAD machines aangeschaft en ze zijn vorige maand begonnen om
deze in de praktijk te gebruiken. Deze machines zijn zo gemaakt dat ze te gebruiken zijn voor ongeveer
iedere (betaal)kaart waar een magneetstrip op voorkomt. De politie in Oklahoma houdt je staande omdat ze
denken dat jij je ergens mee beziggehouden hebt wat niet mag. Dan laten ze je je zakken legen en pakken
alle kaarten die je toevallig op zak hebt. Vervolgens halen ze deze door de ERAD en pats, weg saldo. Dat
staat nu op rekening van de politie.
Naast het overboeken van geld kunnen ze met de ERAD ook een saldo op een prepaid credit card bevriezen
zodat deze niet meer te gebruiken is.
Om dit te kunnen doen, is er helemaal niets nodig voor wat betreft toestemming van een rechter of iets
dergelijks. De politie heeft volledige volmacht om dit op eigen houtje te kunnen besluiten. Ze hoeven je niet
eens in staat van beschuldiging te stellen voor iets. Op het moment dat jouw gezicht hen niet aanstaat, komt
de ERAD tevoorschijn en zeg maar “dag” tegen je geld.
Eén van de politiemensen die werkt met de ERAD is highway patrol officier John Vincent. Hij zei tegen een
lokaal televisiestation: “We gaan kijken naar verschillende factoren in de manier waarop jij je gedraagt. We
gaan kijken of er dingen zijn in je verhaal die niet kloppen. Als wij op de een of andere manier kunnen
aantonen dat je ons verkeerde informatie geeft over je zaken en dergelijke, dan gebruiken wij de ERAD”.
De ERAD is primair bedoeld voor prepaid creditcards, omdat het apparaat is ontwikkeld door de Department
of Homeland Security voor drugsbestrijding. Omdat (drugs)criminelen nog wel eens die prepaid kaarten
willen gebruiken, is het maar wat handig om een apparaat te bezitten dat de saldo’s daar vanaf kan fietsen.
Het apparaat werkt voor iedere kaart met een magneetstrip. Zelfs een de sleutel van een hotel kan door een
ERAD worden gelezen. Het apparaat vermomt zich als het ware als een winkel of iets dergelijks en stuurt
eenzelfde soort verzoek naar de kaart als dat een normaal bedrijf dat zou doen waar de eigenaar iets had
gekocht. Alleen bij de politie koop je niets, ja een kat in de zak, want je geld ben je, in ieder geval voorlopig,
kwijt. Politieman Vincent geeft ook nog een beetje hoop aan de slachtoffers, “Als jij kan bewijzen dat je een
geldige reden hebt om dat geld in je bezit te hebben, zullen wij dat teruggeven. Wij hebben dat al eens
eerder gedaan in het verleden”.
Het is een prachtige manier om burgers van hun geld te beroven. Weg is weg en zie maar dat je het ooit
terugkrijgt. De leverancier van ERAD zit ook in het complot. De politie van Oklahoma heeft het bedrijf 5.000
dollar betaald voor de software, maar over ieder bedrag dat de politie steelt in beslag neemt, krijgt het bedrijf
7,7 procent provisie.
De Republikeinse senator Kyle Loveless van Oklahoma City is fel tegen deze diefstal door de politie. Hij zegt
dat volgens de grondwet er van niemand dingen afgepakt mogen worden zonder dat degene in kwestie
schuldig is bevonden door een rechtbank. Iedereen is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen.
Hij zegt verder, “Wij hebben gezien hoe ze alleenstaande moeders geld afpakken, (legale medicinale) drugs
afgepakt hebben van een kankerpatiënt en we hebben gezien hoe ze spullen hebben afgepakt van nog
meer onschuldige mensen. We hebben gezien wat er met het geld gebeurt en hoe er misbruik van wordt
gemaakt”. Voorlopig kan de politie echter ongehinderd hun gang gaan, is het bedrijf dat de ERAD levert
helemaal gelukkig en hebben burgers (met lege handen) het nakijken. Helemaal handig voor overheden als
straks contant geld niet meer bestaat. Dan is iemand met een beetje pech zelfs niet in staat een zaak te
beginnen om het gestolen geld terug te kunnen krijgen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10775:amerikaanse-politie-berooftburgers-van-hun-geld&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Franse revolutie in de maak of gaat terreuraanslag de redding bieden?
Frankrijk staat op z’n kop en als we de geruchten moeten geloven is
er een revolutie in de maak.Xandernieuws zegt bijvoorbeeld
[citaat] Het zijn nog maar geruchten, maar er bestaan al websites
waar serieus en openlijk wordt gezegd dat er op de achtergrond een
nieuwe revolutie wordt voorbereid, eentje die volgens sommigen
morgen al zou kunnen of moeten beginnen, op de eerste dag van het
E.K.. Er zou zelfs al eennationale overgangsraad zijn gevormd. In
deze video wordt uitgelegd waarom een nieuwe Franse revolutie
nodig is. ‘Aan de ene kant staan de dirigenten die Frankrijk
vernietigen en het land in een Amerikaanse provincie willen veranderen. Aan de andere kant staan de
Fransen, die niet bereid zijn hun nationale identiteit op te geven. De oorlog is reeds begonnen!… Tussen de
regering en het Franse volk heerst oorlog. Ik denk dat dit voor iedereen duidelijk is.’
En dan hebben we natuurlijk in Engeland de beweging van de Brexit en het aanstaande referendum
daaromtrent. Het lijkt erop dat Brussel de grip op de bevolking aan het verliezen is. In Nederland hadden we
al een ‘Nee’ uitslag in het referendum over het Associatie verdrag met Oekraïne, dat nog steeds genegeerd
wordt door Den Haag en Brussel en eigenlijk is dat alleen maar een bevestiging van wat we al wisten:
Brussel is een dictatuur die schijt heeft aan de mening van het volk. Als de Engelsen massaal voor een
Brexit gaan stemmen, kun je er vergif op innemen dat dat virus naar de rest van Europa overslaat. En
feitelijk is de tendens in Frankrijk niet veel anders. Eigenlijk moet geconstateerd worden dat in veel Europese
landen een anti-Europa sentiment leeft.
Er is dus nog maar 1 redding mogelijk voor Brussel om dit Große Reich zu retten en dat is de troefkaart. En
een troefkaart hebben ze in Brussel! Daarvoor heeft men jaren lang gebouwd aan een klimaat van een goed
gecoördineerde groei van de moslimgemeenschap binnen eigen grenzen om daar met Wahabistisch geld
(Saoedi Arabië), moskeeën uit de grond te stampen die als kweekvijver voor radicalisme konden dienen. De
(door de geheime diensten goed opgeleide) extremistische imams mochten daar voor radicalisering zorgen,
zodat Europa binnen eigen grenzen aan haar huurlingenleger kon bouwen, gebaseerd op brainwashing van
jongere gelovigen. Vervolgens werden de deuren naar Syrië wagenwijd opengezet en werd de heenreis
onbelemmerd gefaciliteerd. Het verschijnsel van de radicaliserende jongeren die als jihadist op pad gingen,
werd in de media verkocht als ‘probleem’, maar was feitelijk een resultaat van de wens en wil van Europa.
De acteurs in de politiek moeten het alleen verkopen als een probleem. De media zijn hun propagandakanaal. Gezamenlijk vormen zij de propaganda leugenmachine. Nee, die jihadisten waren wenselijk. Anders
waren ze wel bij afreis tegengehouden. No problem! Het Westen heeft haar eigen huurlingenlegers
gecreëerd. Natuurlijk is zo’n stelling niet altijd hard te maken door de geldstromen te volgen, omdat het vaak
gehuld is in mistigheid en schimmigheid. Dit is in mijn optiek een van de redenen dat er nu een
mediacampagne gevoerd wordt om het volk de indruk te geven dat Saoedi Arabië en Amerika niet meer zo
goed met elkaar door 1 deur kunnen. Datzelfde geldt voor Amerika en Turkije, waarbij de media gebruikt
worden om te verkopen dat Turkije boos is op Amerika, omdat Amerika de Koerdische verzetsbewegingen
zou steunen. Al eerder zagen we dit verschijnsel in de breuk tussen de Turkse president Erdogan en zijn
(CIA) leermeester Fetullah Gülen. Het volk wordt en masse de ogen dichtgesmeerd. Neemt u 1 ding van mij
aan: de media liegen over letterlijk alles! En dat geldt zeker voor de strijd in Syrië en alle spelers op dit
slagveld en voor alle side effects daarvan (de vluchtelingenstromen, de internationale verhoudingen tussen
landen, etc.). De huurlingenlegers bestaan voor een klein deel uit jihadisten van eigen kweek en bodem, en
voor een groot deel uit lokale strijders die al jaren namens het Westen voor het Soennitische kamp strijden.
Rusland is de andere grote speler op het schaakbord, in samenwerking met het Sjiitische kamp en de
overige schaakstukken in dit masterplan.
Alle grote jongens op het wereldwijde schaakbord van oorlogsvoering werken achter de schermen samen.
Saoedi Arabië was en is de vazalstaat van Amerika en is gebruikt voor de islamisering van Europa. Waarbij
ik opmerk dat ik niets tegen het aanhangen van de islamitische geloofsovertuiging heb. Ik constateer alleen
een statistisch feit, namelijk dat Europa zelf de voedingsbodem heeft laten leggen met Saoedisch
Wahabistisch geld. Dat Saoedi Arabië haar bestaan dankt aan de Balfour declaratie in 1917, waarbij de
goedkeuring van het zionistisch plan met daarin de vastlegging van reservering van grond in Palestina voor
de oprichting van de staat Israël van doorslaggevend belang was, heeft er voor gezorgd dat Saoedi Arabië
een zionistische vazalstaat is. De Saoedi’s danken hun bestaansrecht dus aan het Westen en alles wat zij
doen komt uit de koker van New World Order plan. De strijd die in de media gevoerd wordt tussen de
verschillende landen en het vingertje wijzen dat plaatsvindt, dient slechts en alleen om het volk de ogen dicht
te smeren. Achter de schermen werkt men samen in het masterplan als roadmap richting New World Order
via ‘Ordo ab Chao’ (Orde uit Chaos). Dus als er honderden moskeeën uit de grond zijn gestampt in Europa
met geld uit deze zionistische vazalstaat en we herleiden dat tot de bron, dan is dit allemaal onderdeel van
het zionistisch New World Order masterplan van de faraonische aristocratie die de wereld runt.
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Wat er feitelijk gaande is, is dat het strijdtoneel in Syrië door de schaakspelers van de New World Order is
opgetuigd om het spel van verdeel en heers in Europa te kunnen spelen. Je kunt geen oorlog tegen je eigen
volk starten als je een groot wereldrijk wilt. Je wilt dat het volk roept om jouw leiderschap, vanuit wanhoop.
Daarom is het radicaliseringsproces opgestart binnen eigen landsgrenzen. Daarom worden politici in
stelling gebracht die bevolkingsgroepen tegen elkaar op moeten zetten. Daarom is een financiële crisis
geïmplementeerd. Daarom is de reeks oorlogen van Irak, Libië tot Syrië gestart en daarom worden nu
bewuste miljoenen vluchtelingen Europa ingestuwd om voor chaos te zorgen. Het is een goed
gecoördineerd masterplan met heel veel facetten, maar al die facetten zijn weloverwogen en decennia lang
voorbereid. Want ook die vluchtelingenstroom die in 2015 ineens begon te pieken (terwijl de oorlog in Syrië
al veel langer gaande was) is niet zomaar uit de lucht komen vallen. En dan nu ineens weer een opleving
van Vluchtelingen uit Libië? En die betalen allemaal duizenden euro’s terwijl ze uit kapotgeschoten gebieden
komen? Maak dat de kat wijs! Europa staat zelf met de geldbuidel te rammelen om die vluchtelingen hier
naartoe te sturen. Griekenlandmoest kapot gemaakt worden met een financiële crisis en krijgt als slagroom
op het toetje nog even wat vluchtelingen erbij. En er komen er meer. En die hebben allemaal geld genoeg
om dat dure smokkelaars-ticket op die gammele bootjes te betalen? Ik geloof er niets van! Niet voor niets
zijn er prachtige boekwerkjes gedrukt als wegwijzer in Europa voor vluchtelingen, door een club gelieerd aan
George Soros. De vluchtelingenstroom hoort bij het masterplan van de geplande chaos voor Europa.
Er zit nog maar één ding op als het gaat om het behoud van het plan voor dit Große Reich Europa (als
roadmap richting wereldregering). Het volk moet een dusdanig groot probleem voor de kiezen krijgen dat
het gaat schreeuwen om hulp vanuit Brussel. En die kans ligt natuurlijk op de loer bij de start van het EK
voetbal vandaag. Er moet een gigantische terreuraanslag komen. Hierdoor kan er in 1x een ‘staat van beleg’
afgekondigd worden en raakt het volk dusdanig in paniek dat elk argument dat er nog was om uit het EU
project te stappen tenietgedaan wordt door de roep om de sterke arm. Het liefst natuurlijk een terreuraanslag
die in meerdere landen tegelijk uitgevoerd wordt of in ieder geval een dusdanige impact heeft, dat het volk
overgenomen wordt door totale angst en paniek. We need a new Pearl Harbor or a new 911 inside job. En
voor wie doorheeft dat alle terreur uit de koker van ISIS eigenlijk terreur uit de koker van de internationaal
samenwerkende geheime diensten komt, heeft door dat vrijwel alle terreur zelfgeschapen is. De elite heeft
de controle op het proces van het creëren van het probleem; heeft controle op het incubatieproces van het
effect op het volk én biedt zelf de oplossing aan voor dat ‘zelfgeschapen probleem’. De stelregel van
‘Problem, Reaction Solution‘. Ik wil geen voorspellingen doen, maar de (zoveelste nep)arrestatie van een
Fransman die aanslagen wilde plegen op het EK voetbal was al een teken aan de wand. Het feit dat de NOS
haar verslaggevers voorbereidt om een aanslag op de EK is teken aan de wand numero twee. Kortom, het
kon wel eens spannend worden de komende weken.
Bron linkvermeldingen: xandernieuws.punt.nl, nos.nl, mediacourant.nl
http://www.beyondthematrix.nl/2016/06/10/franse-revolutie-in-de-maak-of-gaat-terreuraanslag-de-redding-bieden/

The boogeyman shooting in gaybar Pulse, Orlando VS
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 13 juni 2016
Alle alarmbellen gaan rinkelen als je de details hoort van de
terreuraanslag in een gaybar in Orlando, in de staat Florida in de
Verenigde Staten. De aanslagpleger zou een tot de islam bekeerde
in Amerika geboren ISIS aanhanger zijn, die werkzaam is voor ‘s
werelds grootste beveiligingsbedrijf G4S. Het toeval wil dat dit bedrijf
verantwoordelijk is gesteld voor het transport van illegale immigranten in de VS. Aanslagpleger Omar
Mateen zou al sinds 2007 voor het bedrijf hebben gewerkt. Sinds een week zou Mateen over de juiste
vergunningenhebben beschikt, waarmee hij toegang verkreeg tot de meest geavanceerde militaire
bewapening. Natuurlijk wordt de “aanslag” meteen met open armen aangegrepen door controlled opposition
website Infowars.com om het publiek op te hitsen tegen de dreiging van de Islam. Ongetwijfeld zullen we dit
soort berichten ook gaan zien van Nederlandse controlled opp websites. De islam als het grote dreigende
gevaar voor de Westerse cultuur en vrijheden. De islam is net zo bedreigend voor vrijheden in de wereld en
net zo verantwoordelijk voor moord en doodslag als het christendom. De religies worden gepromoot en
gebruikt om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. En dat gebeurt goed gecoördineerd vanuit de top.
Waar het christenfundamentalisme in America haar troepen motiveert om de profetieën van de profeet
Elia te bewerkstelligen, is er het moslimfundamentalisme dat dit binnen het huurlingenleger ISIS
bewerkstelligt. In beide gevallen is er sprake van brainwashing van jonge strijders, die gevoelig zijn voor de
strijd voor “de enige ware God”.
De islam kan net zo makkelijk dienen voor radicalisering van jongeren, als het christendom of het jodendom
dat kan. De gemiddelde kerk- of moskeebezoeker zal niet zo snel geneigd zijn te radicaliseren. Het zijn de
predikers die het werk doen van de kansel en, zoals in dit artikel toegelicht, daar begint het proces van
radicalisering. Als we dan gaan kijken waar en door wie al die predikers zijn opgeleid, dan komen we namen
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tegen als de door de CIA opgeleide Fettulah Gülen en ontdekken we dat er nog al wat Wahabistisch (Saoedi
Arabisch) geld is rondgestrooid binnen eigen landsgrenzen. Dat geldt voor zowel Europa als Amerika. Gaan
we dan kijken naar de roots van dit land van de Sharia-wetgeving, dan komen we er achter dat Saoedi
Arabië haar bestaansrecht heeft te danken aan het einde van de eerste wereldoorlog, waar Ibn Saoud
besloot Rothschild geld te accepteren in ruil voor acceptatie van het zionistisch plan, waarbij reservering
voor grond in Palestina voor de oprichting van de staat Israël, werd overeengekomen. Dit alles werd
vastgelegd in de Balfour declaratie. De Arabische stammen werden gebruikt om het Ottomaanse rijk (het
huidige Turkije) onder controle te brengen en vervolgens werd de Arabische stam van Ibn Saoud gebruikt
om de overige Arabische stammen een kopje kleiner te maken, omdat zij niet met de reservering van grond
voor Palestina akkoord gingen. Saoedi Arabië dankt haar bestaansrecht dus volledig aan Rothschild
zionistisch geld. Natuurlijk is het land rijk aan olie en stroomden de miljarden vervolgens binnen. Maar het
land is een vazalstaat van Amerika en dus indirect van de Britse Kroon en Rome. Want ook het zionisme en
de vestiging van de staat Israël is slechts onderdeel van het religieuze spel van verdeel en heers enOrdo ab
Chao van de faraonische aristocratie.
Iedere keer als er een terreuraanslag plaatsvindt is het belangrijk om naar de essentie van het probleem te
kijken. De essentie is dat de geheime diensten via moeilijk te traceren geldstromen zelf achter de creatie van
een terreurgroepering blijken te zitten. Dat geldt duidelijk voor ISIS. Als iemand namens ISIS een aanslag
pleegt, is dat dus een aanslag namens een groep die zelfgeschapen is. En voor het radicaliseringsproces,
voor de rekrutering van strijders is onder meer Saoedi Arabië gebruikt. Laat ik het over de rol van Turkije
maar niet hebben, maar in feite spelen alle landen op het wereldwijde schaakbord in meer of mindere mate
een rol en hebben zij boter op hun hoofd. Kortom, het is niet de bedoeling om specifiek en alleen Saoedi
Arabië of Turkije als belangrijke spelers aan te wijzen. Alle Westerse landen zijn in feite direct
verantwoordelijk voor de creatie en het bestaansrecht van een terreurorganisatie als ISIS. Het ene land
speelt een iets meer zichtbare rol dan het andere. Europa faciliteerde de wildgroei van Wahabistische
moskeeën en het radicaliseringsproces binnen eigen grenzen; Europa faciliteerde de geldstroom naar de
oorlogen in het Midden Oosten en danst volledig naar de pijpen van Amerika via de NAVO. Amerika is de
grote drijvende factor achter dit gehele proces, waarbij we de rol van Israël misschien wel die van de
belangrijke onopvallende hidden hand is. En als we het hebben over Amerika, dan hebben we het over een
corporatie die belastingplichtig is aan de Britse Kroon. De Britse Kroon maakt onderdeel uit van de drieeenheid ‘Vaticaanstad, Washington D.C. en The Crown (Londen)’. Dus we hebben het over het Holy Roman
Empire dat in diepste wezen achter dit spel van verdeel en heers zit. Het Holy Roman Empire dat haar twee
grote kampen, Oost en West Romeinse rijk, gebruikt voor het spel van verdeel en heers en het optuigen van
een wereldoorlog. Het Holy Roman Empire dat beheerst wordt door de aristocratische bloedlijnen van de
hoogste rangen binnen de vrijmetselarij en de ridderordes (de ‘niet-eerstgeboren’ farao afstammelingen),
tezamen met de eerstgeboren farao afstammelingen, zijnde de koningshuizen. Gezamenlijk vormen zij de
New World Order.
Kortom alle terreur over de gehele wereld is zelfgeschapen om het spel van verdeel en heers te kunnen
spelen. In veel gevallen kunnen we ons afvragen of er sowieso wel een aanslag heeft plaatsgevonden of dat
er sprake is van een hoax. In alle gevallen geldt dat de elite niet zal schromen en tot bloedvergieten in staat
is. Het volk moet in ieder geval geloven dat er home grown bekeerlingen bestaan die kunnen radicaliseren
en in staat zijn een aanslag te plegen uit naam van Allah. Gesteld dat dat waar is, dan weet u nu wie daar in
diepste wezen achter zitten. Wie heeft de bouw van die moskeeën toegelaten? Welke geldstromen zitten
erachter? Waar komen de radicale imams vandaan? Wie laat ze toe op eigen bodem? Juist ja. De bottom
line is: terreur moet leiden tot angst en angst moet leiden tot meer “veiligheidsmaatregelen”. En dat laatste
is George Orwell nieuwspraak voor het verder afpakken van vrijheden van de bevolking wereldwijd. Zo’n
aanslag leidt natuurlijk onmiddellijk tot de staat van beleg en dat zullen we de komende tijd ongetwijfeld in
Europa ook gaan zien. Dus als ISIS dreigt om terreuraanslagen te plegen in 6 Amerikaanse steden of
als geroepen wordt dat ISIS meer aanslagen in Europa zal plegen, houdt u dan steeds weer in gedachten
wie daar eigenlijk achter zit. Problem, Reaction, Solution. De elite creëert het probleem, er ontstaat een
chaosreactie en zij bieden u vervolgens zelf de oplossing aan. Een oplossing die uw vrijheden volledig
afpakt. Het echte gevaar voor de bevolking is dus niet de terreur, maar zijn de scheppers van deze terreur.
Zij bevinden zich in de politieke bastions en paleizen en verschuilen zich achter een lief en romantisch
imago. U wuift zelfs naar ze en hangt de vlag voor ze uit. Wake up!
Update
Infowars meldt nog het volgende [citaat] it can be reasonably assumed, Omar Mateen were under the control
of the CIA and probably the FBI. Lees hier de achtergrond.
http://www.beyondthematrix.nl/2016/06/13/the-boogeyman-shooting-in-gaybar-pulse-orlando-vs/
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Minister-president is totaal, totaal, totaal tegen inspraak in EU context
Geplaatst op 13 juni 2016 door admin
Kom maar naar beneden en sla je slag Mark Rutte!
In gesprek met de [Europese] parlementariërs herhaalde hij ook zijnstandpunt over referenda. “I am totally
against referenda. And I am totally, totally, totally against referenda on multilateral agreements, because it
makes no sense.” Volgens Rutte toont het Oekraïne-referendum aan dat het onmogelijk is om als losstaande
lidstaat beslissingen te nemen over een akkoord dat door de EU als geheel is genomen.
Rutte wenst gewoon totaal geen inspraak van de burger op het beleid van de Nederlandse overheid, en
‘totaal, totaal, totaal’ geen inspraak als het over de EU gaat. De EU moet immers boven alles, en vooral:
boven de burger! Gewoon rondom verkiezingen even een paar weken keihard liegen en dan weer vier jaar
recht zo die gaat door met het standaard programma dat verder niet ter discussie mag staan. Rutte is ‘totaal,
totaal, totaal tegen’, tot zover uw democratische leider over de inbreng van Nederlanders in de Nederlandse
democratie volgens de juist daarvoor geïntroduceerde wetgeving. Uw inbreng is volgens Rutte onzinnig en
desastreus.
Uiteraard is een Nederlands Nee tegen EU-beleid geen onzinnig feit, dat betekent gewoon dat er in Europa
geen consensus is over de samenwerking met de ondemocratisch aangestelde (VS-)overheid in Oekraine
(Dank je wel Hillary en Victoria). Dat de afwezigheid van een consensus desastreus is voor de EU-carrière
van Rutte, dat is absoluut feit. En kennelijk moest Rutte het ontzien tijdens de recente Bilderbergsessies.
Rutte blijkt de weg echter nog vollediger kwijt
Dat Rutte de weg helemaal kwijt is, wordt snel duidelijk:
We zijn erin geslaagd om offline de grenzen te slechten, maar het is onacceptabel dat ze online in het
scherm oppoppen als mensen een buitenlandse webshop bezoeken.”
Volgens mij is juist gebleken dat we onze offline grenzen helemaal niet goed onder controle
hebben, de kranten en nieuwssites staan dagelijks vol met bewijzen dat we de weg daar juist volledig
kwijt zijn. Diverse EU-landen willen de grenzen juist graag weer gaan bewaken, waaronder Duitsland, maar
dat mag juist niet van Rutte en de EU. We worden nu zelfs afgeperst over onze grenzen en de EU perst op
zijn beurt weer landen af over hun grenzen.
Rutte zegt dit alles trouwens, terwijl de Nederlandse bevolking hem net een rode kaartheeft gegeven over
zijn plan met EU-grenzen van Oekraine. Rutte zegt dit terwijl hij staat uit te leggen dat hij daarmee in zijn
maag zit! Rutte zegt dit terwijl er net uit onderzoek blijkt voor het eerst sinds tijden er nergens meer een
meerderheid in Europa te vinden is dat voorstander van EU-grensbeleid is. Het Verenigd Koninkrijk staat nu
zelfs volledig te klapperen als EU-lid, met als belangrijk punt juist weer die grenzen!
Maar toch: voorwaarts naar verdere integratie! Totaal, totaal, totaal zonder inspraak van de burgerij
uiteraard, want ‘There Is No Alternative’, uw inspraak is desastreus voor hun plannetjes. Wat staat onze
minister-president toch in hemelsnaam allemaal te vertellen voor de verzamelde Europese parlementariërs!?
Volgende geweldige voorbeeld van Rutte
Goed, snel nog een geweldig EU voorbeeld dan, zoals uitgesproken door Rutte:
Verder benadrukte Rutte dat het hoog tijd is om over te schakelen naar een hogere versnelling van
Europese marktintegratie. “De digitale economie moet van het slot.
De digitale economie waar hij het over heeft is uiteraard de Digital Single Market, en dat is ook weer een
groot EU-hoofdpijndossier. Nadat hij gezegd heeft totaal geen waarde te hechten aan uw mening, refereert
hij ook nog even naar TTIP uiteraard met deze uitspraak:
Marktintegratie zal volgens Rutte leiden tot grote economische groei. Dat levert volgens hem zowel banen
als steun voor de EU onder bevolking van lidstaten op.
U begrijpt dat de EU-inzet van Mark voor TTIP is ‘Ja! En luister vooral totaal, totaal, totaal niet naar mijn volk’
of die kleine drie en een half miljoen handtekeningen.
Het is dan ook geen verrassing met Rutte (1 en 2) als minister-president, dat Nederlanders politici totaal niet
meer vertrouwen:
Van alle beroepsgroepen vertrouwen Nederlanders brandweerlieden het meest en politici het minst. Dat
blijkt uit een wereldwijde studie van onderzoeksbureau GfK Verein. Politici eindigen in Nederland onderaan.
Verder hebben relatief weinig Nederlanders vertrouwen in bankiers (33 procent)
Terwijl de overheid het volk hoort te dienen, moet onder Rutte en de EU het volk de staat dienen. De status
van de Nederlandse democratie is ‘totaal, totaal, totaal’ desastreus.
Nederland totalitair, wel zo gemakkelijk.
http://langleveeuropa.nl/2016/06/minister-president-is-totaal-totaal-totaal-tegen-inspraak-zeker-in-eucontext/#more-32966
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“Huurlingen van Blackwater achter dodelijke schietpartij in Orlando”
Robin de Boer 14 juni 2016
De schietpartij in een nachtclub in Orlando afgelopen
zondag waarbij tientallen doden zijn gevallen is een false
flag-operatie geweest, uitgevoerd door huurlingen van
Blackwater, niet door moslims. Dat stelt de Amerikaanse
academicus dr. Kevin Barrett. Hij zei dat de schietpartij ‘duidelijk is uitgevoerd door vijanden van de islam,
niet door moslims’. De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de terreurdaad, Omar Mateen, is van
Afghaanse afkomst en zou trouw hebben gezworen aan terreurgroep IS. Uren na de schietpartij riep
presidentskandidaat Donald Trump president Barack Obama op om af te treden. Hij noemde Obama een
‘gek’. “Onze president weet niet wat hij doet. We hebben een nieuwe leider nodig,” zei Trump.
Geen democratie
Volgens Trump weigeren Obama en Clinton de rol van radicale islam te erkennen. “We moeten de waarheid
vertellen: dat de radicale islam naar ons land komt,” aldus Trump. Hij belooft als president het
immigratiesysteem compleet om te gooien.
Omar Mateen (Reuters)
Zijn opponent Hillary Clinton kondigde maandag aan de verkoop van
machinegeweren te willen verbieden. Hoewel schutter Omar Mateen drie keer is
verhoord door de FBI en zijn naam op een terrorismelijst stond, kon hij vorige week
toch probleemloos wapens aanschaffen. Dr. Barrett reageerde: “De
presidentsverkiezingen gaan alleen maar om brood en spelen. Amerika is geen
democratie. Amerikanen zijn vandaag de dag niet veel intelligenter meer dan maden
of wormen.”
Meerdere wapens
Volgens hem is de schietpartij in Orlando duidelijk uitgevoerd door vijanden van de islam, niet door moslims.
“We leven in een Orwelliaanse wereld waarin deze false flag-aanvallen worden uitgevoerd. In sommige
gevallen worden ze zelfs in scène gezet.”
“Er wordt gezegd dat iemand de deuren dicht hield om te voorkomen dat mensen konden ontsnappen tijdens
de schietpartij,” ging hij verder. “Ex-CIA-officier Robert David Steele, die zelf een false flag heeft uitgevoerd,
zegt dat ze hoogstwaarschijnlijk zullen ontdekken dat er meerdere wapens zijn gebruikt als ze de
kogelbanen hebben bepaald.” “Die wapens zijn niet teruggevonden omdat de aanslag is uitgevoerd door
mensen van Blackwater, huurlingen,” besloot dr. Barrett. “Vervolgens wordt er een zondebok aangewezen
die de schuld krijgt. Dat is wat er gebeurd is in Orlando.”
Zelf homoseksueel
Mateen zou tot zijn gruwelijke daad zijn overgegaan omdat hij een hekel zou hebben gehad aan homo’s. Het
blijkt nu dat Mateen een oude bekende was in homoclub Pulse. Ook had hij een account op verschillende
homo-datingapps.
Vader Seddique met congreslid Rohrabacher
Diverse bronnen melden dat zij Mateen vaker hebben gezien in Pulse. Hij
was al drie jaar een frequente bezoeker. Volgens zijn ex-vrouw en een
voormalige
vriend
was
hij
zelf
homoseksueel.
Orlando’s
stadscommissaris Patty Sheehan suggereerde in een interview met CNN
hetzelfde.
Beloning
De vader van de ‘Orlando-schutter’ blijkt actief te zijn voor Payam-eAfghan, een Afghaanse zender die gevestigd is in Californië en uitzendt
via YouTube. Vooral in Zuidwest-Azië geloven veel mensen dat deze
zender is opgezet door de CIA en de Pakistaanse inlichtingendienst ISI. Vader Seddique staat op de foto
met het Amerikaanse congreslid Dana Rohrabacher.
De Huffington Post Blogger’s Club heeft een beloning van 25.000 dollar uitgeloofd voor hard bewijs waaruit
blijkt dat de schietpartij in Orlando een flase flag-operatie was.
[PressTV, Elsevier]
http://www.ninefornews.nl/huurlingen-van-blackwater-achter-dodelijke-schietpartij-in-orlando/
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Terrorisme, FBI en G4S: Was de schietpartij in homoclub Orlando een false flag-operatie?
in: Het Complot Robin de Boer 13 juni 2016
Een schietpartij in een homoclub in het Amerikaanse
Orlando heeft zeker 50 mensen het leven gekost. Het is
daarmee de dodelijkste schietpartij in de Verenigde Staten
door een enkele schutter ooit.
De FBI liet weten dat de schutter Omar S. Mateen heette. Mateen was bekend bij de FBI. De organisatie had
hem sinds 2013 als één van de aanhangers van terreurgroep IS op de radar. De FBI zei de schutter ooit te
hebben ondervraagd omdat die met collega’s had gesproken over mogelijke terroristische banden.
FBI lokt terreurdaden uit
Allereerst over de verdachte banden die Mateen had met de FBI. Niet zo lang geleden was op NPO2
dedocumentaire (T)error te zien, waarin wordt onthuld dat de FBI terreurdaden zelf uitlokt en desnoods zelf
voor bewijslast zorgt. Zo ontstaat een klimaat waarin Amerikaanse moslims bij voorbaat verdacht zijn, in de
val kunnen worden gelokt en draconische straffen kunnen krijgen, waarbij de rechtsstaat buiten spel wordt
gezet, klonk het.
In de Amerikaanse documentaire is voor het eerst te zien hoe de zo’n FBI-operatie met betrekking tot
terrorismebestrijding z’n beslag krijgt. Er wordt een macaber spel gespeeld waarbij verdachten van terreur
én informanten het onderspit delven, en waarbij manipulatie, intimidatie, gewetenloosheid en rechteloosheid
hoogtij vieren, zo blijkt uit de docu.
Niets te maken met religie
Dan over de banden met IS. Hoewel Islamitische Staat de schietpartij via zijn persagentschap Amaq
claimde, was er geen directe bevestiging van deze claim. De familie van Mateen reageerde verbaasd op de
banden die hij had met een radicale terreurgroep. Volgens de vader van de dader heeft de schietpartij in de
nachtclub niets te maken met religie, bericht NBC News.
Tijdens een persconferentie van de lokale autoriteiten nam ook imam Muhammad Musri het woord om de
schietpartij te veroordelen, maar ook om te benadrukken dat religie niets met dit alles te maken heeft.
G4S
FBI lokt terreur uit (docu (T)error)
Sommigen vragen zich af waarom Mateen op verschillende
selfies kleding van de New York Police Department (NYPD) draagt.
Hoewel de NYPD banden met de dader ontkent, duikt de naam het
beveiligingsbedrijf waar hij voor werkte de laatste tijd vaker op.
Er wordt wel gezegd dat G4S, ooit in 1954 door ex-FBI-agent George
Wackenhut opgericht als The Wackenhut Corporation, drie keer zo
groot isals het Britse leger. In 2012 werd een werknemer van
G4S tijdens de Olympische Spelen gearresteerd wegens een
bomdreiging. Soortgelijke bomdreigingen in 2013 en mei 2016 werden gelinkt aan G4S.
G4S, voorheen bekend als Securicor, was ook verantwoordelijk voor de beveiliging van de drie vliegvelden
die betrokken waren bij de aanslagen op 9/11. G4S kocht Argenbright Security, het bedrijf dat de vliegvelden
daarvoor beveiligde, negen maanden voor de aanslagen op. G4S werd later ingehuurd omGuantanamo
Bay te beveiligen.
False flag
Daarnaast werd in eerste instantie gemeld dat iemand een deur dicht hield om te voorkomen dat mensen uit
de club konden ontsnappen. Er werd dan ook gesproken over twee daders.
De Amerikaanse analist dr. Kevin Barrett wijst er tot slot op dat ex-CIA-officier Robert David Steele heeft
toegegeven tenminste één false flag-operatie te hebben uitgevoerd voor de Amerikaanse spionagedienst.
Steele heeft ook gezegd dat iedere terreuraanslag in Amerika tot nu toe een false flag-operatie is geweest.
Meer daarover in onderstaande video.
Volgens dr. Barrett heeft het er alle schijn van dat de schietpartij in Orlando ook een flase flag-operatie is
geweest.
https://youtu.be/GrFnFflv1Lg
http://www.ninefornews.nl/terrorisme-fbi-en-g4s-was-de-schietpartij-in-homoclub-orlando-een-false-flagoperatie/
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