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Zal er over een week Martial Law heersen in Europa? (Update)
De jaarlijkse Bilderberg Conferentie is afgelopen en de voorzitter
heeft laten weten dat het establishment “zich zorgen maakt” over
een eventuele Brexit.
Een referendum dat plaatsvindt twee dagen na een beruchte dag
voor menselijke offers van de Illuminati in een Europa dat volgens
een terrorist “een EK kerkhof zal worden”.
Update: 16 juni 2016
Voortbordurend op onderstaand originele artikel, ontvingen wij van
een lezer een interessante aanvulling (dank!).
Wat hij schrijft is het volgende:
Ik las zojuist jullie artikel op de site over een vermoedelijke aanslag tijdens het EK ivm de Brexit.
De meest logische plek en tijd lijkt de volgende wedstrijd te zijn: 11. 20-06-16 om 21:00 - Toulouse Slowakije : Engeland
Dit is de wedstrijd waarbij Engeland deelneemt én de datum plus tijd die het dichtstbij de zomerzonnewende
plaatsvindt (slechts enkele uren ervoor).
De plaatsnaam Toulouse zal wellicht gemakkelijk in het geheugen van het volk worden gegrift als in de
Engelse uitspraak... 'to lose' (verliezen).
De winnaar in deze is natuurlijk reeds bekend...
Naast numerologische aspecten wordt deze psychologische factor namelijk ook vaak gebruikt.
Zeer waarschijnlijk zullen de aangewezen daders dit keer de Russen zijn. In de media worden zij de schuld
in de schoenen geschoven voor rellen en krijgen daarvoor een dikke boete of zelfs een diskwalificatie. Ze
hebben de Russen hiermee dan zogenaamd een aanleiding gegeven de aanslag uit te voeren als
wraakactie.
En zojuist stuurde deze zelfde lezer nog een kleine update/correctie:
Nog even een aanpassing. Op wiki staan andere gegevens mbt spelers en stadions.
Op 20 juni spelen in Toulouse... Rusland tegen Wales. En de wedstrijd Slowakije tegen Engeland is in SaintEtienne.
Welke gaat het worden?
20 juni 2016
«onderlinge duels»
21:00 (UTC+2)
Rusland Vlag van Rusland Wedstrijd 27 Vlag van Wales Wales Stadium Municipal, Toulouse
20 juni 2016
«onderlinge duels»
21:00 (UTC+2)
Slowakije Vlag van Slowakije Wedstrijd 28 Vlag van Engeland Engeland Stade Geoffroy-Guichard, SaintÉtienne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_kampioenschap_voetbal_2016#Groep_B
Met de wedstrijd Rusland-Wales zouden ze 2 vliegen in 1 klap kunnen slaan...
Nogmaals groet,
Origineel artikel: 15 juni 2016
Morgen over een week, 23 juni, vindt in Engeland een referendum plaats dat volledig uit de hand lijkt te
lopen.
Het betreft een keuze waarbij mensen kunnen stemmen over het wel of geen (Brexit) Engels lidmaatschap
van de Europese Superstaat.
Tot voor kort was het eigenlijk een uitgemaakte zaak dat door het Engelse publiek “een verstandige
beslissing” zou worden genomen waardoor het blijvende lidmaatschap van Engeland overweldigend zou
worden bevestigd.
Het bombarderen van de Engelse bevolking met hel en verdoemenis dreigementen heeft voor precies het
omgekeerde effect gezorgd van wat werd beoogd. Het Brexit kamp heeft overal nu een aanzienlijke
voorsprong. Van de polls tot de bookmakers, overal blijkt dat Engelsen ervoor zullen kiezen om de EU te
verlaten.
Na de beruchte Bilderberg Conferentie in Dresden heeft de voorzitter, de Fransman Henri de Castries, laten
weten dat het belangrijkste punt op de agenda en datgene waarover men zich het meeste zorgen maakt,
een Brexit is.
De Castries liet weten dat het een grote waarschijnlijkheid is dat Engeland de EU zal verlaten en dat het
establishment zich daarover zorgen maakt.
En dat is terecht, alleen hebben die zorgen niets te maken met economische of financiële belangen en/of
problemen, maar alles met het dreigende uiteenvallen van de Nazi Superstaat Europa en een heel
belangrijke bouwsteen voor de New World Order.

N I E U W S B R I E F 2 5 0 – 3 0 J U N I 20 1 6 – P A G . 3

De satanische elite in de achtergrond kan dit gewoon niet laten gebeuren, want het zou hun plannen enorm
vertragen. Niet alleen Engeland zal namelijk vertrekken, maar ook andere landen zullen eveneens wakker
worden en willen volgen.
Wat zijn de opties om dit te voorkomen?
Dat zijn er niet zo gek veel. Je kunt gaan knoeien met de stemmen in Engeland, maar als de meerderheid zo
groot wordt als nu lijkt dan werkt dat ook niet meer.
Nee, er moet iets drastisch gebeuren. Iets waardoor iedereen vergeet dat er eigenlijk een referendum
gehouden moet worden.
Iets waar de totale (wereld)bevolking zo van onder de indruk is, dat men het heel gewoon vindt dat er
voorlopig een noodsituatie wordt afgekondigd en dat het normale leven vooralsnog even niet zijn gang kan
gaan.
Iets waardoor het referendum voorlopig uitgesteld moet worden en van uitstel komt dan vanzelf afstel omdat
men andere zorgen heeft.
In een normale wereld zou er geen plaats zijn voor dat soort gedachten, maar in de satanische wereld
waarin wij leven, is dat heel normaal.
Een wereld waar machthebbers er niet voor terugdeinzen om in koelen bloede 50 mensen dood te
schieten om hun agenda te bevorderen. Die met de aanslagen in new York van 9/11 al bewezen hebben
duizenden mensen te willen offeren als het hen uitkomt. Daarom is het zelfs heel aannemelijk dat ze iets
plannen waarmee ze meerdere vliegen in één klap kunnen slaan.
In dat kader willen we hier een mogelijk scenario schetsen voor de komende week.
We beginnen met een bericht in de Telegraaf:
Larossi Abballa, de man die maandagavond in naam van IS een politieagent en zijn vrouw in hun huis
doodstak, heeft in een videoboodschap gezegd dat 'het EK een kerkhof zal worden'. De terrorist zou de
video vlak na de dubbele moord hebben opgenomen.
Zou dat de elite heel mooi uitkomen? Een kerkhof dat zo groot is en zo indrukwekkend dat het normale leven
voorlopig even helemaal van slag is?
Wanneer de Illuminati iets dergelijks van plan zijn, dan doen ze dit niet zomaar op een willekeurige dag.
Want, met al die misschien wel duizenden doden die zullen vallen is de gelegenheid te mooi om dat niet te
combineren met een menselijk offerfeest voor satan.
Op 23 juni staat het Engelse referendum geplaatst.
Op 21 juni hebben we niet alleen de langste dag van het jaar, maar ook is het een beruchte dag waarbij
satanisten menselijke offers brengen:
June 21 - Litha is one of the Illuminati's Human Sacrifice Nights
De nacht van 21 juni is een belangrijke offerdag voor de Illuminati en laat er nu precies op diezelfde dag vier
EK wedstrijden op het programma staan.
Stel dat er iets gebeurt in een vol stadion met wellicht 50.000 of meer mensen? Twee dagen voor het
Engelse referendum. Wat is de kans dat dit referendum nog gewoon door zou gaan? Nihil.
In opdracht van en in overleg met de Europese regeringsleiders zou de Engelse premier Cameron ook in
Engeland de noodtoestand (Martial Law) uitroepen, omdat er via in inlichtingendiensten bekend is geworden
dat ook Engelse doelwitten op het punt staan om te worden aangevallen door de overheid terroristen.
Kijk en luister naar de onderstaande video, waar onder andere beeld- en geluidsfragmenten in voorkomen
van inwijdingsrituelen van het beruchte Skull & Bones genootschap. De getuige die daar aanwezig was,
beschrijft het geheel als: sick.
Het woord dat je in dit geval niet vertaald als ziek, maar als misselijk-/ziekmakend.
Dat het inderdaad zieke geesten zijn die op deze wereld aan de touwtjes trekken, is zo onderhand wel
duidelijk.
Dat ze met alle liefde duizenden mensen aan satan willen offeren, staat ook buiten kijf.
Laten we bidden en hopen dat ze niets doen voorafgaand aan het Engelse referendum, maar dat ze ertoe in
staat zijn, is zeker.
Een variant zou nog kunnen zijn, een aanval op Londen die niemand verwacht omdat alle aandacht uitgaat
naar het EK.
Als dit stuk misschien kan meehelpen om een dergelijk scenario te voorkomen, dan zou dat natuurlijk
prachtig zijn. https://youtu.be/EtlFmnvRzDs

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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De kinderen van Steve Jobs mochten geen iPad gebruiken
Mensen die in de technologie sector werkzaam zijn, zijn heel
voorzichtig met hoe lang hun kinderen gebruik mogen maken van
elektronische apparaten.
Ze doen dat niet voor niets, want er zijn talloze goede redenen
waarom het gebruik van technologie door kinderen moet worden
beperkt. Niemand kan meer ontkennen dat wij in een digitaal tijdperk
leven. Met één muisklik kunnen we een veelheid aan informatie
boven water toveren.
Waar het voor volwassen al moeilijk genoeg is om niet volkomen geconsumeerd te worden door hun iPads
en smartphones, ligt het werkelijke gevaar van deze dingen bij kinderen. Zij zijn binnen de kortste keren
volkomen verslaafd aan elektronische schermen. Zelfs Steve Jobs, de uitvinder van veel van de apparaten
in ons huis, liet zijn kinderen geen iPad gebruiken.
Anderen binnen de technologische industrie volgen dat voorbeeld en sturen hun kinderen naar scholen die
het gebruik van al dit soort apparaten verbieden. In plaats daarvan wordt normale menselijke interactie
aangemoedigd en het op een creatieve manier oplossen van problemen.
Het lijkt misschien een beetje hypocriet voor ouders die deze technologie op dagelijkse basis gebruiken om
een limiet te stellen aan het gebruik daarvan door hun kinderen.
Echter, wanneer je de volgende punten in ogenschouw neemt, verandert het verhaal. Want, kinderen die
verslaafd zijn aan die elektronische schermen hebben:
Gebrek aan creativiteit
Als een klein kind verbinding maakt met het wereldwijde web, wordt alles voor hem of haar gedaan. Ze
kunnen naar een cartoon kijken, een spelletje spelen of antwoorden opzoeken voor hun huiswerk.
Als kinderen wordt geleerd dat ze alleen maar naar Google hoeven gaan om antwoorden op vragen te
vinden, zullen ze al snel stoppen zelf te proberen vraagstukken op te lossen. Ook betekent het dat je sneller
klaar bent met je huiswerk zodat je weer verder kunt kijken naar je cartoons.
Terwijl het wel belangrijk is om kinderen te leren hoe ze internet kunnen gebruiken om dingen te leren, moet
het niet de enige manier zijn voor hen om problemen op te lossen. Als ze te afhankelijk worden van de
technologie voor antwoorden, zijn ze compleet verdwaald als de technologie een keer niet beschikbaar is.
Gebrek aan nieuwsgierigheid en passie
Naast een gebrek aan nieuwsgierigheid zullen kinderen die teveel op technologie vertrouwen ook hun passie
voor leren verliezen.
Als je iets wilde weten in de tijd voordat internet bestond, was je tijd kwijt met het opzoeken van de gewenste
informatie. Je ging naar de bibliotheek, zocht de goede afdeling, dan het juiste boek en vervolgens de
pagina die je nodig had. Dat alles kostte tijd. Maar, als je dan eindelijk je antwoord had, had je dankzij al die
inspanningen ook een voldaan gevoel en de opgedane kennis werd onderdeel van je lange termijn
geheugen.
Als je nu iets wilt weten, heb je dat binnen enkele seconden gevonden en tegen het einde van de dag ben je
het gegarandeerd alweer vergeten. Kinderen moeten begrijpen dat leren een proces is. Als wij de toegang
tot technologie voor hen niet enigszins beperken, is de kans zeer groot dat ze geen passie voor leren
ontwikkelen.
Gebrek aan geduld
Sinds informatie, communicatie en entertainment nu met de druk op een knop beschikbaar zijn, worden we
steeds ongeduldiger als we wat tijd moeten doorbrengen met wachten. Iedereen maakt zich wel schuldig
aan het wegklikken van een internetpagina omdat het niet binnen tien seconden laadt. Aan de andere kant
accepteren wij volwassen wel dat bepaalde dingen tijd kosten, zoals het koken van een goede maaltijd of
een autorit naar het strand.
Kinderen groeien echter op in een wereld van instant bevrediging. Als ze eraan gewend raken dat dingen
automatisch komen of gebeuren omdat ze dat willen, zullen ze het moeilijk krijgen in de echte wereld
wanneer ze eenmaal jonge volwassen zijn geworden.
Als ouders het gebruik van de technologie door hun kinderen meer zouden beperken en een paar
grondregels vaststellen over wanneer ze wel of niet met hun iPad of laptop aan de gang mogen, zullen ze
veel meer leren dan wanneer ze altijd en overal gebruik kunnen maken van alle elektronica in huis.
Gebrek aan lichaamsbeweging
Er is niet zoveel moeite voor nodig om aan te tonen dat het de hele dag voor een scherm zitten, zal
resulteren in een zittend leven. Het zal een kwalijke vicieuze cirkel worden die steeds moeilijker te
doorbreken is naarmate je kind ouder wordt.
Kinderen hebben iedere dag lichaamsbeweging nodig. Als de ouders niet zorgen dat hun gebruik van
technologie wordt beperkt, zullen ze de hele dag rond het huis hangen, het ene na het andere excuus
verzinnen waarom ze niet naar buiten kunnen gaan om een beetje rond te hollen. Helaas kan het gebrek
aan lichaamsbeweging op jonge leeftijd leiden tot verergerde gezondheidsproblemen op latere leeftijd.
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Slechtere resultaten bij toetsen
Er is door de London School of Economics een onderzoek uitgevoerd onder 130.000 kinderen, waaruit bleek
dat de resultaten van hun toetsen beter werd als het gebruik van technologie werd beperkt. Over het geheel
genomen ging het gemiddelde resultaat met 6,4 procent omhoog toen mobiele telefoons werden verbannen
in de school. De resultaten van normaal slecht presterende leerlingen gingen zelfs met 14 procent omhoog
toen hun telefoons uit bleven. Één van de grootste factoren in deze drastische verbetering van resultaten is
dat leerlingen niet permanent waren afgeleid of afwezig doordat hun telefoon alsmaar vibreerde met
Facebook updates en binnenkomende SMS-berichten.
Gebrek aan menselijk interactie
Er is onlangs een ander onderzoek uitgevoerd door de UCLA (universiteit van Californië), waarbij de focus
lag op het effect van technologie op sociaal gedrag.
Er werden twee groepen kinderen bestudeerd in de leeftijdsgroep tussen de elf en twaalf jaar. De ene groep
ging een week lang op kamp zonder toegang tot elektronische apparatuur en de andere in dezelfde
leeftijdscategorie mochten als het ware doen en laten wat ze wilden.
Nadat de week voorbij was, kreeg iedere groep foto’s te zien van gezichten van mensen die verschillende
emoties uitdrukten. De kinderen die op kamp waren geweest waren vele malen beter in staat om de emoties
die werden uitgedrukt te identificeren, dan de kinderen die mochten doen wat ze wilden in die week. De
groep die op kamp was geweest presteerde veel beter in het oppikken van gezichtsuitdrukkingen en non
verbale aanwijzingen dan de andere groep die de hele week bezig was geweest met technologie.
Als wij willen dat onze kinderen begrijpen hoe belangrijk communiceren met elkaar is op een persoonlijke
manier, dan helpt het om te beginnen met hun toegang tot technologie te beperken.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10786:de-kinderen-van-steve-jobsmochten-geen-ipad-gebruiken&catid=22:internet&Itemid=35

‘Gloed in de lucht’ en harde explosies: Siberische landschap bezaaid met mysterieuze kraters
in: Natuur en Milieu Robin de Boer 16 juni 2016
Overal in Siberië ontstaan reusachtige gaten in de bevroren grond.
De explosies die daarmee gepaard gaan worden tot op een afstand
van 100 kilometer gehoord, schrijft de Siberian Times. Waar komen
de mysterieuze gaten vandaan? Een groep herders ontdekte drie jaar geleden in West-Siberië voor het eerst
zo’n krater, meldt Tech Insider. De herders werden naar eigen zeggen bijna opgeslokt door de krater.
Daarna zijn er nog zo’n 20 enorme gaten gevonden, waarvan sommige meer dan 100 meter diep zijn.
Lokale bewoners die op enkele tientallen kilometers van een krater wonen, zeggen vreemde dingen te
hebben gezien en gehoord kort voordat de krater werd gevonden. “Inwoners van nabijgelegen dorpen
spreken van een geluid als een explosie en één van hen zag duidelijk een gloed aan de hemel,” zei de
gerespecteerde wetenschapper dr. Vladimir Epifanov.
Poort naar de onderwereld
In 2014 werd door een piloot een enorme krater gespot op het Siberische Jamal-schiereiland. Men noemde
onder meer aliens en ondergrondse raketten als mogelijke verklaringen, aldus de Washington Post.
Aangezien het gebied enorm groot en dunbevolkt is, is het aannemelijk dat er nog meer kraters zijn. Drie
jaar later tasten wetenschappers nog steeds in het duister over de oorzaak van de kraters.
De Batagaika-krater zorgt bij wetenschappers voor kopzorgen. ‘De poort naar de onderwereld’ zoals het
gapende gat ook wel wordt genoemd, wordt ieder jaar 20 meter breder. Ondertussen is het gat al meer dan
een kilometer lang en 90 meter diep. De grootste bezorgdheid bij de lokale bevolking zijn de luide ploffen die
te horen zijn in de krater.
https://youtu.be/ySVKbmCXLwo
Pingo’s
Wetenschappers zien de opwarming van de aarde als de grote boosdoener, maar permafrostdeskundige
Jorien Vonk is voorzichtiger. De klimaatopwarming hoeft volgens haar geen dader te zijn. “De opwarming
zorgt met name voor effecten aan het oppervlak en niet zozeer op grote diepte,” zei ze.
Om te achterhalen hoe de mysterieuze gaten zo plots kunnen ontstaan, heeft aardwetenschapper Ko van
Huissteden met zijn collega’s een onderzoeksvoorstel ingediend. Hij wil met satellieten vier jaar lang
bijhouden waar de grond inzakt.
Van Huissteden ziet instortende heuvels als een mogelijkheid. “In de aardwetenschap heten deze heuvels
pingo’s,” zei hij. “Ze ontstaan als onder de grond water bevriest. Omdat water uitzet als het bevriest, drukt
het de grond omhoog. In de zomer ontdooit het water waardoor de grond ineens kan instorten.”
https://youtu.be/ixsvvl5P-_E - [Tech Insider, NOS]
http://www.ninefornews.nl/gloed-in-de-lucht-en-harde-explosies-siberische-landschap-bezaaid-metmysterieuze-kraters/

N I E U W S B R I E F 2 5 0 – 3 0 J U N I 20 1 6 – P A G . 6

De staat wil absoluut niet dat mensen elkaar helpen (video)
Stel je voor dat je in een land woont, waar mensen elkaar helpen als
er iemand een bepaald probleem heeft.
Die ramp zou voor een overheid niet te overzien zijn en daarom
moet je iemand die probeert daklozen te helpen gewoon keihard
aanpakken voordat anderen zijn voorbeeld zullen volgen.
Het probleem van daklozen in de huidige maatschappij wordt steeds
groter. Niet alleen bij ons, waar ze worden weggestuurd uit de vrije
natuur omdat ze de boel teveel vervuilen, maar ook in Amerika waar
men een groot daklozenprobleem kent.
Stadsbesturen en overheden houden niet van daklozen, want zij
ontsieren het keurige aangezicht van een stad.
Ook Los Angeles in de staat Californië in Amerika kent veel daklozen.
Iemand die zich het lot van deze mensen aantrok, is Elvis Summer. Hij besloot om te proberen een deel van
het probleem op te lossen door het bouwen van tijdelijke kleine huisjes voor daklozen, zodat ze in ieder
geval wat bescherming en privacy hadden.
De kleine huisjes die Elvis bouwt, zijn dan ook geen permanente oplossing, maar bedoeld als een
tussenschakel tussen het op straat wonen en normale behuizing. https://youtu.be/RrzAHozt3fI
Een fundamenteel recht van ieder mens; een plek om te wonen. Via deze link is nog een dakloze te zien die
een huisje ontvangt van Elvis.
Vervolgens doemt dan de grootste vijand van menselijkheid op en dat is uiteraard de staat.
De staat houdt er niet van als mensen proberen elkaar te helpen. Zo zijn we niet geboren, een mens hoort
volledig afhankelijk te zijn van de staat en hoort zich te gedragen volgens de regels zoals die zijn opgelegd
door dit instituut. Stel dat mensen elkaar gewoon zouden helpen, dan had je toch helemaal geen staat meer
nodig? Dus zitten de overheden in Californië Elvis en zijn project aan alle kanten dwars. Dit varieert van het
in beslag nemen van zijn kleine huisjes voor daklozen tot het advies van de lokale politie om maar een
kogelvrij vest te dragen.
In sommige gevallen worden de huisjes door de gemeente vernietigd en de daklozen weer de straat op
gekieperd, waarbij de burgemeester recht in het gezicht van Elvis verklaart dat de daklozen voor hem geen
enkel belang en/of prioriteit vormen. Eigenlijk een boodschap in de trant van: “Ze interesseren mij geen biet
en ze moeten geen overlast of rotzooi veroorzaken in de stad”.
Luke Rudkowski van WeAreChange trok naar Los Angeles en had het volgende gesprek met Elvis Summer
over zijn project voor daklozen en de enorme tegenwerking van de autoriteiten.
De websitie van Elvis Summer en zijn project voor daklozen vind je hier. https://youtu.be/JUlC1lb7izU
Tijdens het maken van dit artikel kwamen we nog een soortgelijk initiatief tegen in Nashville (Amerika). Goed
om te zien dat er meer mensen zijn die dit soort oplossingen helpen creëren voor de dakloze medemens.
https://youtu.be/rQR0LijbeLo
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10790:de-staat-wil-absoluut-niet-datmensen-elkaar-helpen&catid=10:buitenland&Itemid=23

Escalatie? NAVO eist terugtrekking Rusland uit Oekraïne en begint omsingeling
Amerikaanse Democraten: Rusland heeft partijservers gehackt; NAVO: Hackersaanval kan militaire reactie
veroorzaken
Schijnbaar is dit wat Washington en Brussel uit alle macht willen
veroorzaken.
Nog altijd willen maar heel weinig Westerlingen aanvaarden dat de
NAVO onder leiding van oorlogspresident Barack Hussein Obama
stevig op koers ligt om een groot militair conflict met Rusland uit te
lokken. Het bondgenootschap eist nu dat Rusland zijn troepen
terugtrekt uit Oekraïne, zodat het bankroete land na het negeren van
het Nederlandse referendum –in de eerste plaats door ‘onze’
regering zelf- zo snel mogelijk door de EU en later ook de NAVO kan
worden ingelijfd. Probleem: er zijn helemaal geen Russische troepen in Oekraïne. Of het moet de Krim zijn,
waar de bevolking na een democratisch referendum vrijwel unaniem koos voor aansluiting bij Rusland.
Als de NAVO doelt op de al 233 jaar bestaande Russische marinebasis in Sevastopol, thuishaven van de
Zwarte Zee Vloot, dan zal dat onvermijdelijk leiden tot een nieuwe escalatie in de door Washington en
Brussel veroorzaakte grote spanningen met het Kremlin. Daarnaast draagt het Westerse bondgenootschap
Moskou op om de steun voor de rebellen in Oekraïne, die vechten tegen het illegale fascistische regime in
Kiev dat na een door de CIA en de EU gesteunde staatsgreep aan de macht kwam, te beëindigen.
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Oekraïne gedestabiliseerd, maar niet door Rusland
Desondanks gaat de Westerse elite in politiek en media stug door met het valselijke beschuldigen van het
‘destabiliseren’ van Oekraïne door president Vladimir Putin. NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg
verklaarde vanmiddag in Brussel dat de zogenaamde ‘annexatie’ van de Krim niet erkend zal worden, en
Oekraïne zal worden gesteund om zijn ‘soevereiniteit en territoriale onschendbaarheid’ te behouden.
Een gotspe, zoals onze lezers al heel lang weten, want het is nu juist de NAVO dat onder Amerikaanse
leiding de Oekraïense ‘soevereiniteit en territoriale onschendbaarheid’ aan zijn laars heeft gelapt en met
voeten heeft getreden. Maar als ‘wij’ het doen, dan heet dat plotseling ‘steun’, ‘hulp’, ‘bescherming’ of zelfs
‘bevrijding’.
De uitdrukkelijke vermelding van de Krim in de eisen van de NAVO is even opmerkelijk als zorgwekkend.
Zoals gezegd is Rusland daar niet alleen al 233 jaar aanwezig –voor de langste tijd als onderdeel van
Rusland, en niet van Oekraïne-, maar ook heeft het Kremlin erkende legale verdragen gesloten om die
marinebasis te blijven exploiteren. Stoltenberg eist nog nèt niet de ontmanteling van deze basis, maar veel
scheelt het niet. Als dat ooit wel gebeurt dan kan en zal dat in Moskou terecht als een oorlogsverklaring
worden opgevat.
Bankroet Oekraïne wordt virtueel NAVO-lid gemaakt
Feitelijk geldt hetzelfde voor het NAVO lidmaatschap van Oekraïne. Het wordt (nog) niet openlijk zo
genoemd, maar het herhaaldelijk uitgesproken doel om in Oekraïne ‘werkzamere en efficiëntere
verdedigings- en veiligheidsstructuren op te zetten’, alsmede ook ‘nieuwe projecten’ op het gebied van
militaire samenwerking te beginnen en de financiële steun voor de modernisering van het Oekraïense leger
op te voeren, kunnen eenvoudig als een virtueel NAVO-lidmaatschap worden gezien. Dat kan er toe leiden
dat de grotendeels private Amerikaanse special forces in Oekraïne versterking krijgen van officiële NAVOsoldaten.
Volgens het IMF is Oekraïne feitelijk al bankroet. Het land wordt alleen nog met Europees belastinggeld
overeind gehouden. De tientallen miljarden die nodig zijn om Oekraïne bij de NAVO en de EU te halen
worden dan ook betaald met geld dat de gewone Europeaan middels harde bezuinigingen moet opbrengen.
(1)
‘Russische’ hackersaanval kan militair antwoord veroorzaken
Omdat Putin maar niet in de Westerse val wil trappen, voert men in Washington en Brussel het aantal
provocaties verder op. De Amerikaanse Democraten beweren nu dat de Russische regering de servers van
de partij hebben gehackt, en onder andere bestanden met informatie over Donald Trump hebben gestolen.
De beschuldiging komt op een kritiek moment, want Rusland zou tevens in bezit zijn van de beruchte
vertrouwelijke Clinton emails, en zou dreigen deze te openbaren. (2)
Omdat Hillary Clinton de gedroomde president is van de Westerse globalistische Nieuwe Wereld Orde elite,
probeert men alles om te voorkomen dat Trump wordt gekozen en deze emails bekend worden. De NAVO
dreigt daarom dat de hackersaanval artikel 5 van het bondgenootschap in werking kan zetten, en er dus een
gezamenlijke militaire reactie kan volgen. Daarmee kan ook Nederland verplicht worden mee te doen in de
al lang geplande oorlog tegen Rusland en mogelijk ook China.
NAVO zal oorlog tegen Rusland kansloos verliezen
Voor dat doel wordt de Westerse militaire agressie stapsgewijs opgevoerd. Duitse soldaten en tanks zijn
reeds in of op weg naar Litouwen, de Canadezen gaan waarschijnlijk naar Polen, de Britten hebben Estland
overgenomen, en Amerikaanse soldaten worden ingevlogen om Letland te ‘beschermen’ tegen de
‘Russische dreiging’. Kortom: Rusland wordt omsingeld. (4)
Zeker gezien de ervaringen in Syrië, die sinds vorig jaar pijnlijk duidelijk hebben gemaakt dat het Russische
leger inmiddels veel moderner, krachtiger en vooral effectiever is dan de NAVO strijdkrachten, lijdt het geen
twijfel dat het Westen die oorlog kansloos zal verliezen, iets dat de afgelopen jaren in alle Westerse
oorlogssimulaties werd bevestigd. Europa zal volledig in puin worden gelegd, en gezien het beschikbare
wapenmateriaal deze keer waarschijnlijk onherstelbaar.
Samen met Russen tegen islam, of de totale ondergang?
Als de Europeanen deze afschuwwekkende toekomst willen voorkomen, dan dienen ze in zowel Brussel,
Parijs, Londen, Berlijn, Washington als ook Den Haag zo snel mogelijk andere leiders aan te stellen, die
breken met deze oorlogskoers en weer gaan inzetten op vrede en samenwerking, en bovenal: samen met
de Russen ISIS verslaan en de wereld voorgoed verlossen van de radicale islam.
We vrezen echter dat de huidige politieke kliek, verklaarde bondgenoten van ISIS-supporters Turkije en
Saudi Arabië –en daarom nog steeds geen daadwerkelijke actie tegen ISIS ondernemend (4)-, zich niets zal
blijven aantrekken van de wil en belangen van het gewone volk, en blindelings de Amerikanen achterna zal
blijven lopen naar de absolute en totale ondergang.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten, (4) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Escalatie-NAVO-eist-terugtrekking-Rusland-uit-Oekrane-enbegint-omsingeling
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Getuigen aanslag Orlando spreken Obama tegen: Niet 1, maar 5 moslimterroristen
Krankzinnig ‘links-liberaal’ geeft conservatieve christenen schuld van islamitische terreuraanslag op
homoclub – Minstens 2 ‘gewapende en gevaarlijke’ terroristen ontsnapt – Toonden de media geen lijken
omdat deze het sprookje van de ‘vreedzame’ islam zouden doorbreken?
De handelswijze en gebezigde termen mogen dan verschillen, maar
feitelijk verdedigen beide leiders dezelfde racistische, haatzaaiende
en gewelddadige religie.
President Obama deed zoals hij altijd doet alle moeite om de
terreuraanslag in Orlando als een enkele daad van een ‘verwarde
man’ neer te zetten, iets dat helemaal niets te maken zou hebben
met de islamitische religie van de dader Omar Mateen (4). Eén
dader, die urenlang ongestoord zijn gang kon gaan en met twee
vuurwapens 49 mensen wist te vermoorden, en er nog eens 53 verwondde? Diverse getuigen spreken van
niet één, maar over drie tot vijf moslimterroristen. Amerika’s links-liberale establishment bekent ondertussen
opnieuw kleur door conservatieve christenen de schuld te geven van deze islamitische terreuraanslag op
homo’s – hoe krankzinniger en haatdragender kan het nog worden?
Overlevenden spreken van nog 2 tot 4 andere terroristen
Een overlevende van de slachting in de nachtclub Pulse gaf nadat hij uit het ziekenhuis werd ontslagen een
schokkend interview aan een verslaggever van ABC. De man vertelde dat hij zich tijdens de moordpartij
enkele uren lang voor dood had gehouden om te overleven. In die tijd hoorde hij de dader een
telefoongesprek voeren, waarin deze aangaf de ‘vierde schutter’ te zijn.
Tevens waren er nog ‘drie andere snipers’ (sluipschutters) en daarnaast ook een vrouwelijke
zelfmoordterrorist met een (klaarblijkelijk niet geëxplodeerde) bom. Ook hoorde de overlevende dat Omar
Mateen tijdens zijn telefoongesprek eiste dat er ‘wordt gestopt met het bombarderen van ISIS’.
De man is niet de enige die president Obama tegenspreekt. Ene Cody Agnew twittert dat de zus van zijn
baas door maar liefst 12 kogels werd geraakt, maar het drama toch wist te overleven. ‘Er zijn stukken
informatie die de media ons niet vertellen. Bedenk dat dit direct van een overlevende van de aanslag komt:
er waren die nacht nog twee anderen die mensen afslachtten, en die niet werden gepakt. Die lopen nog
steeds vrij rond en zijn gewapend en gevaarlijk... Ik zou waarschijnlijk attractieparken, clubs, winkelcentra en
andere plaatsen met veel mensen een poosje mijden.’ (1)
Krankzinnig links geeft christenen de schuld
Met hun inmiddels beruchte gestoorde logica geeft het progressieve regressieve links-liberale establishment
in de VS niet de islam en ook niet moslimterroristen de schuld van de aanslag op de homoclub, maar...
conservatieve christenen. LGBT redacteur Zach Ford van ThinkProgressgaat na de aanslag hevig tekeer
tegen christenen, omdat die zelf ‘geweld’ zouden promoten en plegen tegen homo’s, en met hun afwijzing
van de islam moslims hebben geërgerd en ‘geïnspireerd’ om aanslagen te plegen.
Ford schrijft zelfs letterlijk dat christenen ‘gewelddadiger’ zijn dan ISIS en islamitische overheden die homo’s
ophangen of van de daken gooien. Wat de redacteur ontzettend dwars zit is dat in staten zoals Indiana
christenen niet verplicht kunnen worden om hun diensten in te zetten voor homo- en transgenderhuwelijken.
Met andere woorden: weigeren een bruidstaart voor een ‘same sex’ paar te bakken is op de één of andere
manier gewelddadiger dan een homo zijn keel doorsnijden of te pletter gooien.
Om zijn ‘gelijk’ te bewijzen wijst Ford op de blanke James Wesley Howell, die afgelopen zondag met een
wagen vol explosieve chemicaliën en vuurwapens werd gepakt toen hij op weg was naar een gay pride in
Californië. Ford ‘vergeet’ gemakshalve te vermelden dat Howell géén christen is, maar zelf homo. Zijn exvriendje werd na zijn arrestatie geïnterviewd, en hield bij hoog en laag vol dat Howell niet gewelddadig was.
In de Verenigde Staten is het exact hetzelfde als in Europa: als moslims een aanslag plegen, dan heeft dat
volgens de gevestigde orde helemaal niets te maken met de islam. Maar in Amerika gaat men zelfs nog een
stap verder: als een christen een misdaad begaat of wil begaan, dan zijn ineens alle christenen en het
complete christendom daaraan schuldig.
VS en Europa zouden Obama’s onbedoelde ‘advies’ moeten opvolgen
Obama heeft inmiddels gereageerd op de zware kritiek van Donald Trump dat hij opnieuw geweigerd heeft
de term ‘radicaal islamitische’ of ‘moslimterrorist’ in de mond te nemen. Volgens Obama is dat slechts een
‘politieke term’ dat wat hem betreft geen onderwerp van gesprek is, en geen onderdeel van de Amerikaanse
strategie. ‘Een bedreiging anders noemen zorgt er niet voor dat deze verdwijnt.’
Het wordt de hoogste tijd dat Obama, zijn regering, en ook de Europese overheden dit onbedoelde ‘advies’
gaan opvolgen, en de bedreiging voor onze samenleving, democratie, vrijheid, vrede en toekomst eindelijk
bij zijn echt naam noemen: de islam.
Geen lijken omdat het om moslimterroristen gaat?
Infowars verslaggever Paul Craig Roberts vraagt zich overigens af waarom op niet één video of foto bloed of
lijken zijn te zien. Dat vindt hij erg vreemd, of het moet zijn dat de media dit bewust niet laten zien omdat het
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om moslimterroristen gaat, en gruwelijke beelden het door de elite overeind gehouden sprookje dat de islam
zo vreedzaam is, zouden kunnen doorbreken.
Wat ook zou kunnen meespelen is dat ‘team Killary’ geen extra voer wil geven aan Donald Trump, die er
voor pleit om de immigratie van moslims voorlopig te stoppen. (3)
Ontkenning zal nieuwe islamitische aanslagen niet stoppen
‘Logisch is iedere jonge moslim die tijdens een terreuraanslag voor ISIS wil sterven ‘verward’,’ luidt de kritiek
van Israëlische defensiespecialisten op Obama’s hernieuwde weigering om over islamitisch terrorisme te
spreken. ‘Dit is geen strategie, en zal enkel voor zeer korte tijd overeind blijven, tot de volgende aanslag van
een islamitische terrorist.’
Obama’s simplistische benadering ‘zal geen enkele terreuraanslag, zoals de zich als kwaadaardige plagen
verspreidende moordpartijen in San Bernadino, Parijs en Brussel, het opblazen van Russische en
Egyptische vliegtuigen, de moordaanslagen in Amman, Jordanië en Tel Aviv, en nu Orlando, kunnen
stoppen.’
‘De waarheid is dat het voor ieder land en leger dat in een oorlog verwikkeld is van levensbelang is om
duidelijk en precies te omschrijven wie de vijand is. Als deze omschrijving vaag of onduidelijk is, zal de
oorlog zoals nu, tegen een vijand wiens grootste voordeel meedogenloze en onverdeelde vastbeslotenheid
is, maar door blijven sukkelen.’
‘Dus zelfs al zou Obama gelijk hebben met zijn bewering dat ISIS een verdraaiing van de islam is die niet
door een miljard moslims wereldwijd wordt gedeeld*, dan nog zal het –door het ontbreken van een
praktische strategie om het in te dammen- zich verder verspreiden, en zullen Amerikaanse en Europese
steden onder deze duistere wolk blijven leven.’
(4)
* De afgelopen jaren is uit diverse onafhankelijke onderzoeken gebleken dat de doelstellingen van ISIS
vooral in Europa door een meerderheid van de moslims worden gesteund.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Infowars, (3) KOPP, (4) DEBKA
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Getuigen-aanslag-Orlando-spreken-Obama-tegen-Niet-1-maar5-moslimterroristen

Jezus verschijnt aan Moslimvluchtelingen in een rubberbootje in de Egeïsche zee
DOOR CRUSADER OP 16/06/2016
9 juni 2016 – Griekenland. Toen de wind en de golven een bootje
gevuld met vluchtelingen uit het Midden-Oosten dreigde te doen
zinken, verscheen Jezus aan hen en redde hun leven door de zee te
kalmeren.
Het waarlijk indrukwekkend verhaal komt van Erick Schenkel,
uitvoerend directeur van het ‘Jezus Film Project’.
Schenkel vertelt: “Een groep vluchtelingen uit het Midden-Oosten
werden in verschillende bootjes geduwd. Ze probeerden de
oversteek te maken over de Egeïsche zee, naar Griekenland. De
zee was zeer ruw en gevaarlijk en enkele van de bootjes kapseisden. De vluchtelingen waren bang, maar de
mensen in de boot riepen uit naar God. Plots verscheen een hemelse lichtende figuur in de boot. De hele
boot wist dat het Jezus was.”
Dan gebeurde er iets miraculeus: Jezus kalmeerde de storm! “Van dan af aan werd de zee kalm en vredig,
en ze landden veilig op de kust,” aldus Schenkel.
In het Bijbelse relaas (Marc. 4, 35-41) bestrafte Jezus de wind en de golven en het werd volledig stil. Ze
vroegen zich af wie deze man was, daar zelfs de wind en de golven Hem gehoorzamen. De vluchtelingen op
hun beurt waren zo overtuigd dat de hemelse figuur werkelijk God was, dat ze allemaal volgelingen van
Jezus wilden worden.
Vele weken later ontmoetten de vluchtelingen elkaar in een evangelisatiegroep, en ze deelden het
opmerkelijke verhaal met hun Bijbel-leraar, een vroegere jihadist die nu een Christen is.
Bron: Godreports
Reactie: De oorspronkelijke bron ishttp://www.jesusfilm.org/content/jf/us/development/updates/160609.html;
de datum is de datum waarop het artikel werd geschreven, de gebeurtenis zal van eerder geweest zijn. Het
is de bijbelleraar (een bekeerde jihadi) die het verhaal van de vluchtelingen verteld heeft. We vonden het de
moeite waard om even op Restkerk te melden, maar specifieke gegevens over dag, uur en plaats zijn altijd
moeilijk na te gaan.
https://restkerk.net/2016/06/16/jezus-verschijnt-aan-moslimvluchtelingen-in-een-rubberbootje-in-deegeische-zee/
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Door CIA ingehuurde contractant: “Schutter Orlando werkte voor Amerikaanse overheid”
in: Buitenland Robin de Boer 15 juni 2016
Omar Mateen, de dader van de schietpartij in een homobar in
Orlando, was nauw verbonden met de Amerikaanse overheid, die
misdaden laat uitvoeren op Amerikaanse bodem. Dat zegt voormalig
contractant van de CIA Steven D. Kelley.
Mateen bestormde nachtclub Pulse op zondag en doodde 49 mensen. Dat maakte het de dodelijkste
schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis. De dader is van Afghaanse afkomst en zou een sympathisant
zijn geweest van terreurgroep IS.
“Dit incident was duidelijk weer een false flag-aanval,” zei Kelley. “De schutter en zijn familie zijn duidelijk
zeer nauw verbonden met de Amerikaanse overheid.”
Emotioneel effect
“Er is gekozen voor een club voor homoseksuelen om een krachtig emotioneel effect te genereren,” ging hij
verder. “De demografische groep die is aangevallen, is duidelijk één die door Obama wordt gepromoot.”
“Bovendien weten we dat IS is gefabriceerd door de CIA en verschillende andere
overheidsagentschappen. Het is dus helemaal niet verrassend dat de Amerikaanse overheid misdaden op
Amerikaanse bodem laat uitvoeren,” benadrukte hij.
‘Vier schutters’
Verschillende getuigen zeiden dat er meerdere schutters waren. “Ik ben er redelijk zeker van dat er meer
dan één persoon bij betrokken was,” zei getuige Janiel Gonzalez tegen de pers. “Ik hoorde twee geweren
tegelijk.” Aan de hand van handgebaren maakte hij duidelijk dat de kogels uit verschillende richtingen
kwamen. Een tweede getuige zei tijdens de Today Show dat er meer dan één schutter moet zijn geweest
omdat het continu kogels bleef regenen:
https://twitter.com/TODAYshow/status/741967589471981569
Weer een andere getuige vertelde tijdens het programma
20/20 van ABC News dat Mateen iemand opbelde nadat hij
de telefoons van de gijzelaars had verzameld. “Hij zei dat dat
de vierde schutter was en dat er drie anderen waren,”
herinnerde de man zich. “Er lag een vrouw op de grond met
een bomgordel die deed alsof ze dood was. En er waren nog
twee scherpschutters die op agenten zouden schieten.”
De getuige in onderstaand fragment spreekt van een viertal
schutters:
https://twitter.com/ABC2020/status/742227271629430784
Ook de getuige in deze video meent dat er meerdere schutters actief waren.
[PressTV]
http://www.ninefornews.nl/door-cia-ingehuurde-contractant-schutter-orlando-werkte-voor-amerikaanseoverheid/

‘Koningin Wilhelmina was verslaafd aan crystal meth’
Door Maroesja Perizonius - donderdag 16 juni 2016
Koningin Wilhelmina, ‘moeder des vadersland’ en tijdens de Tweede
Wereldoorlog op handen gedragen door het Nederlandse volk, blijkt
in de periode dat ze vanuit Londen regeerde ‘grillig’ te zijn geweest
en moeilijk om mee te werken. Reden: Ze was verslaafd aan
pervetine, tegenwoordig beter bekend als crystel meth.
Dit blijkt uit het nieuwe boek Geschiedenis van het Ministerie van Justitie 1940-1945 van Marcel
Verburg. Pervetine, vergelijkbaar met speed maar dan iets heftiger, werd (ook door soldaten) vaak tegen
vermoeidheid genomen. Gebruikers voelen zich hyperactief en euforisch, maar worden ook onhandelbaar.
Marcel Verburg: ‘Ik kwam op het idee om dat verband te leggen toen ik las welke vreemde beslissingen ze
nam waarna de ministerraad zich afvroeg of hare majesteit wel normaal was’. Onder invloed zou de
koningin de macht naar zich toe hebben getrokken en vreemde beslissingen hebben genomen.
Veel details zijn er niet bekend geworden. Eerst moet er dieper in het archief van het Koninklijjk Huis worden
gedoken. De enige die daar in mocht was wijlen historicus Cees Fasseur, die het drugsgebruik in zijn
boeken voorzichtig aanstipte.
Meer bij Een Vandaag.
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/586184/koningin-wilhelmina-was-verslaafd-aan-crystalmeth.html
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Alles wat je moet weten over de mogelijke Brexit
Door Jeannette Kras - donderdag 16 juni 2016
Het gaat in Groot-Brittannië momenteel nog maar over één ding: het
EU-referendum van 23 juni. Blijven de Britten lid van de Europese
Unie of gaan ze eruit? Een laatste belangrijke poll liet een
behoorlijke voorsprong zien voor de voorstanders van een Brexit.
Het NRC zette op een rijtje hoe het zit met het referendum, waarom de Britten uit de EU willen en wat de
gevolgen zijn.
1. Het referendum is niet bindend
In juridische zin is het referendum niet bindend. De EU-uittreding wordt niet automatisch in gang gezet als
het referendum een meerderheid voor ‘Vertrekken’ oplevert. Het Britse Lagerhuis is soeverein en moet na
het referendum de concrete stappen zetten om de Brexit realiteit te maken. In theorie kunnen
Lagerhuisleden de uitslag van het referendum negeren. Maar premier Cameron en andere politici hebben,
anders dan bij het Nederlandse Oekraïne-referendum, steeds benadrukt dat ze het EU-referendum als
politiek bindend beschouwen. Daarvan afwijken zou politieke zelfmoord betekenen.
2. De Britten willen meer invloed
De Britten hechten al sinds ze in 1973 lid werden, bijzonder veel waarde aan hun eigen soevereiniteit. In
zoverre er al liefde was, is die in de jaren tachtig bekoeld toen bleek dat Groot-Brittannië de grootste
nettobetaler van de EU was. Het Verdrag van Maastricht uit 1992 deed de onvrede verder groeien en de
eurocrisis was de druppel. Tegenwoordig speelt vooral immigratie een belangrijke rol in het debat.
Voorstanders van een Brexit willen dat Engeland weer zelf beslist over het aantal vluchtelingen en
arbeidsmigranten dat wordt toegelaten.
3. Economisch is het beter voor Engeland om in de EU te blijven.
De Britse economie groeide in 2014 en 2015 met respectievelijk 2,9 en 2,3 procent en de werkloosheid
schommelde in die jaren rond de 5 procent. Daarmee staat het land er beter voor dan menig ander EU-lid.
Ongeveer de helft van wat het exporteert gaat naar andere EU-landen. In dat opzicht is de EU, met haar
interne markt, een banenmotor voor de Britten. De Londense City geldt bovendien als het belangrijkste
financieel centrum voor de eurozone. Verreweg de meeste Britse economen pleiten er dan ook voor om bij
de EU te blijven.
4. Als er een Brexit komt willen de Britten een eigen deal met de EU.
Als de Brexit er komt zijn er grofweg vier opties: Engeland gaat onder de regels van de
Wereldhandelsorganisatie (WTO) handelen met de EU, net als de VS, maar dan krijgt het wel te maken met
handelstarieven en andere barrières. De tweede optie is dat het zich aansluit bij de Europese
Vrijhandelsassociatie (EVA), het vehikel van Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein, en dat het
zich aansluit bij de Europese Economische Ruimte (EER), het akkoord dat toegang biedt tot de interne EUmarkt, zonder tarieven. De EER vrijwaart landen van deelname aan het gemeenschappelijke landbouw- en
visserijbeleid, maar niet van het vrije verkeer van personen. De derde optie is die van Zwitserland: dat land
is wel lid van de EVA, maar niet van de EER, en heeft in plaats daarvan een reeks losse akkoorden met de
EU. Maar de Brexiteers opteren voor een vierde optie: een eigen deal met eigen voorwaarden.
5. Een Brexit kan grote gevolgen hebben voor de wereldeconomie.
Volgens het IMF zal een Brexit grote schade toebrengen aan de wereldeconomie. De Fed, de Amerikaanse
centrale bank, voorspelt ook ‘significante economische gevolgen’. Dat komt ten eerste door de onzekerheid
van handelsstromen, directe investeringen in het Verenigd Koninkrijk en de heftige reactie op de
internationale financiële markten die een Brexit zou veroorzaken. Ten tweede is de wereldeconomie op dit
moment erg wankel en het herstel van de crisis nog broos. De Europese eenheid wordt op de proef gesteld
door de vluchtelingencrisis en door oplopende onenigheid over het monetaire beleid van de Europese
Centrale Bank. De Griekse crisis kan bovendien ook weer oplaaien.
Lees meer over:Brittenreferendum
Bron(nen): NRC
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/586235/alles-wat-je-moet-weten-over-de-mogelijke-brexit.html
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Orlando: de LGTB propaganda en correct Nederland dat blind de media volgt
by martinvrijland
De vermeende terreuraanslag in Orlando deed bijna denken aan een slechte b-film. Crisis acteurs die
richting gayclub Pulse terugliepen met figuranten die er totaal niet gewoon uitzagen. Geen ambulances,
maar wel een cameraman die staat opgesteld om deze voorbij zeulende mensen te staan filmen met camera
op statief. Een huilende moeder die iets te duidelijk van een teleprompter lijkt te lezen. Omar Mateen, de
schutter van het bloedbad in Orlando, zou zichzelf, alsmede de gegijzelden en de homoclub waar de
gijzeling plaatsvond inmiddels ook nog eens hebben behangen met explosieven. Hoe heeft die gast dat
allemaal binnen gekregen? Had hij een kruiwagen bij zich? En natuurlijk gaan er inmiddels geluiden op dat
de schutter niet alleen handelde, maar de media hebben weer gebruik gemaakt van de eerste dessert storm
om de massa te programmeren met: geradicaliseerde moslims terrorist vermoord LGTB’s. In dit artikel lichtte
ik al toe dat daarmee 4 agendapunten in 1 klap geprogrammeerd zijn tussen de oortjes van het volk. Er moet
een super angst ontstaan voor radicaliserende moslims en dat leidt ongemerkt – of we het nu willen of niet –
tot angst voor mannen en vrouwen van de moslimgemeenschap. Stel je voor dat er een geradicaliseerde
lone wolf tussen zit. De aanslag op de politiecommissaris en zijn vrouw een dag na Orlando maakte die
programmering compleet. Uiteindelijk doel? Totale chaos in Amerika en Europa en burgeroorlog als gevolg
van het ophitsen van bevolkingsgroepen tegen elkaar. En vanuit die chaos kan men met harde hand
ingrijpen om een militaristische staat te vestigen.
Er wordt mij vaak gevraagd waarom overheden een aanslag zouden willen faken? Zouden er niet
simpelweg…

Welk land laat Roundup toe maar verbiedt ambachtelijke rijsttaarten?
https://youtu.be/5BXD5lxlsww
Mooi betoog van Muriel Gerkens over het verbieden van rijsttaarten en het toestaan RoundUP, hoezo
commerciële belangen boven onze gezondheid?!
Haar betoog:
Wat is dit voor een land dat Round Up toelaat maar ambachtelijke rijsttaarten wil verbieden?
Er zijn gezondheidsproblemen die gelinkt kunnen worden aan slechte industriële voeding:
1. Te veel suiker
2. Te veel vet
3. Te veel pesticiden
Dat is industriële voeding. maar wie maakt men het leven zuur, de ambachtelijke producenten. De
ambachtelijke producenten gebruiken gezonde en natuurlijke ingrediënten. Ze werken volgens methodes die
bewezen goed zijn. En ze verkopen hun producten via een korte keten aan de consumenten.
Roundup is gevaarlijk, waarom gebruiken we het dan nog?
De WHO, Wereldgezondheidsorganisatie, zegt dat het glyfosaat in Roundup mogelijk kankerverwekkend is.
Maar hoe kan het dan dat onze Nederlandse staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken vindt dat er
te weinig rapporten zijn die een verband aantonen tussen Roundup en gevaar voor de gezondheid. Onder
meer PVV, GroenLinks, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SP vinden dat er geen enkel risico moet
worden genomen met het middel. Er zit glyfosaat in, dat in verband wordt gebracht met tal van
aandoeningen.
Het is sinds 1-4-2016 verboden voor particulieren te gebruiken op de stoep, dat is mooi. Maar het kan nog
wel steeds gekocht worden.Het wordt nog steeds massaal gebruikt in de landbouw en dat komt op
onze voeding en in het grondwater, schijnbaar is dat minder erg?! Drinkwaterbedrijven moeten de
drinkwaterwinning regelmatig staken omdat de maximale concentraties van glyfosaat worden overschreden.
Duurzame alternatieven voor onkruidbestrijding zoals Roundup
Een video-item van de Groene Grieten brengt goed in beeld dat er duurzame alternatieven zijn voor het
bestrijden van onkruid. Zij vroegen ze zich af waarom de gemeente Amsterdam in hemelsnaam nog steeds
het onkruidgif Roundup gebruikte. Inmiddels heeft Amsterdam, onder druk van de gemeenteraad en
bewoners van de stad het beleid verbeterd en is helemaal gifvrij geworden. (Bron)
Er zijn alternatieven. Heel simpel eigenlijk, ze gebruiken heet grondwater, goedkoop, duurzaam en het
werkt. Waarom dat toch dat gif zoals Roundup gebruiken? https://youtu.be/r_LOXSNenTw
http://gezondheidenvoeding.nl/inspirerende-films/bewustwording-inspirerende-films/laat-roundup-toe-maarverbiedt-ambachtelijke-rijsttaarten/
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Harvard Universiteit: fluoride in tandpasta kan IQ kind tot 7 punten verlagen
Fluoride is een omstreden goedje dat wordt toegevoegd aan de
meeste (reguliere) tandpasta’s. Of het nu wel of niet goed is zijn
de meningen over verdeeld. Veel tandartsen zeggen dat het heel
belangrijk is omdat de glazuurlaag op je tanden er hard van wordt.
Een onderzoek van de Universiteit van Harvard concludeert echter
dat blootstelling aan fluoride het IQ met zeven punten kan laten
dalen. Er zijn ook eerdere onderzoeken die melden dat het
leervermogen van ratten wordt aangetast door fluoride. Het lijkt dus
een soort neurotoxische werking te hebben. Er zijn ook in vitro
studies gedaan met een reageerbuisje, hieruit bleek dat fluoride de
hippocampuscellen van het geheugen kan beschadigen. (1,2)
Op een tandpastatube met fluoride staat zelfs met kleine letters een waarschuwing voor het gebruik van het
product: Gebruik voor kinderen van 6 jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg
dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere
vorm gebruikt. Deze (verplichte) waarschuwing suggereert dat tandpasta met fluoride schadelijk is, met
name voor kinderen. Kinderen hebben echter de neiging om tandpasta door te slikken, doordat er voor
kinderen een lekker smaakje aan wordt toegevoegd en het zoetig is. Daarbij is hun slikreflex nog niet
helemaal ontwikkeld, waardoor ze toch zekere hoeveelheden fluoride binnen krijgen.
Kinderen en baby’s die nog nooit hun tanden hebben gepoetst kunnen ook sterke tanden krijgen zonder
fluoride, dus hebben we het per se nodig? In principe zit fluoride ook van nature in onze voeding, dus het is
verstandiger daar voor te kiezen (3). Het fluoride in tandpasta is een industriële, synthetische vorm en is dus
minder gunstig. Net als dat natuurlijke vitamines gezonder zijn dan synthetische vitamines.
Er zijn gelukkig genoeg alternatieven. In onze webwinkel of in de natuurwinkel zijn er genoeg tandpasta’s te
vinden zonder fluoride. Je kunt ook heel makkelijk zelf een tandpasta maken. Dit kan worden gemaakt op
basis van koudgeperste kokosolie.
Recept zelfgemaakte tandpasta:
 Drie eetlepels koudgeperste kokosolie (beetje gesmolten)
 1 thee zuiveringszout (baking soda)
 1/2 theelepel etherische pepermuntolie (biologisch)
 1 theelepel keltisch zeezout
Roer het geheel door elkaar, doe het in een potje met een deksel en laat het hard worden. Als je het wilt
gebruiken, haal dan je tandenborstel door de pasta en dan kun je je tanden poetsen.
Keltisch zeezout is een mengeling van mineralen die goed zijn voor je tanden. Zuiveringszout zorgt dat de
zuurtegraad omhoog gaat, zodat je mond basischer wordt. De koudgeperste kokosolie heeft een
antimicrobiële werking (4).
Wat ook heel belangrijk is, is om de ruimte tussen je tanden goed schoon te houden met een tandenstoker
of door te flossen. Met name flossen is effectief. Tussen je tanden komen bacteriën te zitten die zuren
produceren en je wortels gevoeliger kunnen maken. Flossen kan dit helpen voorkomen. Dat is erg belangrijk,
want als je tandvlees ontstoken is kunnen bepaalde stoffen in je bloedbaan lekken.
Tot slot
Fluoride is een goedje in tandpasta om het tandglazuur te versterken. Uit meerdere onderzoeken is
gebleken dat fluoride een neurotoxische werking heeft en het IQ kan verlagen. Het toevoegen van fluoride
aan tandpasta is eigenlijk overbodig, omdat tandpasta’s zonder fluoride ook kunnen zorgen voor een gezond
en schoon gebit. Het is daarom aan te raden om fluoridevrije tandpasta te kopen of zelf tandpasta te maken.
Bedenk ook dat de anti-aanbaklaag van telfon pannen ook fluoride bevatten. Kook daarom liever met
pannen van RVS, keramisch, plaatstaal of emaille.
http://www.ahealthylife.nl/harvard-universiteit-fluoride-in-tandpasta-kan-iq-kind-met-7-punten-verlagen/

EU gaat grootste pensioenroof plegen na BREXIT uw geld weg!
Jun 16, 2016
2016-06-09 09:01:37 The British Union Jack flag (R) flies amongst
European Union member countries' national flags in front of the
European Parliament on June 9, 2016 in Strasbourg, eastern
France. On June 23, 2016 Great Britain will hold a referendum on
whether or not the United Kingdom will remain within the European
Union, often referred to as "Brexit". / AFP PHOTO / FREDERICK
FLORIN
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Honden, tuig, van mij mogen ze NU een bom laten afgaan in Brussel andere woorden heb ik er niet
voor over. Ga maar weer lekker stemmen voor die klootzakken daar in Den Haag. ZE GAAN ONZE
PENSIOENEN LATEN STELEN DOOR GRAFBEKKEN DAAR IN BRUSSEL.
We mochten het eigenlijk niet weten van de Eurocraten, voor de #BREXIT en voor het aflopen van het
Nederlandse voorzitterschap aan het einde van de maand, maar nu is het dan toch gelekt: het zal wel eens
binnenkort zo zijn dat uw pensioenfonds de wijk neemt naar een EU-lidstaat waar ze het wat minder nauw
nemen met de regulering.
Officieel zeggen de leden van de parlementaire commissie economische en monetaire zaken van de EU, die
over de deal gaan, dat er kritisch naar het concept van de overeenkomst moet worden gekeken en dat de
politici nog niet unaniem zijn. Roberto Gualtieri, zei gisteravond na afloop van het overleg dat de
europarlementariërs ‘dichtbij een akkoord komen’.
Pensioenonderhandelingen zijn natuurlijk zo spannend als watching flies fuck, maar toch is dit wel even
belangrijk, dus graag even uw aandacht voor de “trialogue on the directive on activities and supervision of
institutions for occupational retirement provision”.
De EU wil namelijk dat pensioenfondsen financiële dienstverleners worden en, tengevolge, dus ook over de
grenzen heen kunnen opereren. Nu is het nog zo dat pensioenfondsen alleen opereren in het land waar de
pensioenen worden opgebouwd, maar in de toekomst zouden fondsen ook in andere staten mogen zitten
dan de opbouwers/pensioengerechtigden. Maar waarom zou u boos moeten worden? Nou, ten eerste is het
een slecht idee om mensen met miljoentriljarden onder hun beheer zelf hun reguleringsklimaat uit te laten
zoeken.
DAARNAAST ZOU HET AKKOORD HET AANTREKKELIJKER EN MAKKELIJKER MAKEN VOOR
NEDERLANDSE PENSIOENFONDSEN OM ZICH TE VESTIGEN IN ANDERE LANDEN, WAAR HET
TOEZICHT MINDER STRENG IS DAN IN NEDERLAND. ‘NEDERLANDSE FONDSEN ZIJN VEEL
GROTER DAN IN VEEL ANDERE LANDEN, DUS WE KRIJGEN WEINIG TERUG ALS ZE VERTREKKEN.’
DE PENSIOENFONDSEN IN NEDERLAND BEHEREN EEN TOTALE WAARDE VAN ZO’N 1.200 MILJARD
EURO. CRITICI VAN DE DEAL ZIJN DAN OOK BANG VOOR EEN ENORME KAPITAALVLUCHT DOOR
DE NIEUWE WETGEVING.
Voor je het weet verdwijnt het hele fonds naar Albanië waar “gouden pleepotten voor de fondsbeheerders”
ineens wel mogen en er alsook een stuk vrijere regels vol risicovolle beleggingen en dekkingspercentages
gelden. De calvinistische spaarzin is immers niet in heel Europa de norm (eigenlijk alleen in het leuke
welvarende hoekje). Bovendien zijn er weinig sectoren zo politiek gestuurd. Logisch, want het gaat over de
toekomst van het land, dus dan is het ook wel fijn dat alle sociale partners hun zegje mogen doen in het
beleid. De Tweede Kamer, uw volksvertegenwoordiging, kan op het moment nog veel sleutelen aan de
pensioenplannen.
Mochten de pensioenfondsen dus veranderen in gewone financiële instellingen, dan raken we die controle
kwijt en democratische controle afstaan aan de EU en dat is nooit een goed idee, want die gaan er alleen
maar wijntjes van drinken. Vandaar dat de Britten ook bijzonder tegen de voorgenomen plannen zijn en
stiekem ook niet wilden dat het nieuws vóór het #BREXIT-referendum naar buiten zouden komen. De
plannen kunnen immers een hoop pensioengerechtigden (en opbouwers) naar het OUT-kamp doen
overgaan. Maar voor huilen is het nu te laat: Smile, you stand on NoStyle!
http://stopdebankiers.eu/eu-gaat-grootste-pensioenroof-plegen-na-brexit-uw-geld-weg/

‘Complotdenker’ is feitelijk ’n compliment..!
10 juni 2016Door GuidoJ.
Het begrip ‘complotdenker’ is gekoppeld aan het simpele
mechanisme om de onkunde over een bepaald onderwerp, af te
wentelen op degene die met dit onderwerp op de proppen komt.
Door deze persoon een stickertje op te plakken, in de sfeer van
‘idioot’ en ‘zwart-gallige’, hoeft de sticker-plakker, naar zijn idee, niet in te gaan op het onderwerp. Simpele
onkunde kun je daarmee ook omdraaien. Degene die het ‘complotdenk-stickertje’ krijgt opgeplakt, is
kennelijk de enige die genoeg weet van het onderwerp, om het inhoudelijk bespreekbaar te maken.
Waarom gaat de etiketjesplakker niet OP FEITEN en VERIFIEERBARE
DATA deze man of vrouw van repliek dienen..? Nee, deze persoon is
kennelijk qua kennis, inzichten en ervaring op dit onderwerp, de ander(en)
vér vooruit.. Waarom moet je anders mensen kleineren.? Is dat een
respectabele discussietechniek..?
Maar er zijn nóg 2 factoren die ervoor zorgen dat ‘complotdenkers’
eigenlijk nodig zijn voor onwetenden en mensen die je eigenlijk als
‘angsthazen’ zou kunnen typeren. Dat is geen scheldwoord, maar een
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soort classificatie, waarmee deze mensen zichzelf afsluiten van de realiteit..
Cognitieve dissonantie
Het begrip ‘complotten’ en ‘complotdenker’ is namelijk onlosmakelijk verbonden met een
psychologisch/mentaal beschermingsmechanisme, dat in ieder mens zit. Dit mechanisme komt in werking,
wanneer een persoon met een feit wordt geconfronteerd, dat FUNDAMENTEEL diens wereld op z’n kop zou
zetten en dus een heftige psychische schok zou veroorzaken. Om de geest daartegen te beschermen, vond
het lichaam de ‘cognitieve dissonantie’ uit. Wij besteedden al een heel hoofdstuk aan dit fenomeen, maar we
noemen het hier, omdat het in het kader van ‘complotdenken/denkers past. (Kijk HIER voor dit artikel)
Valse-vlag-operatie
De ‘valse-vlag-operatie’ is de laatste factor, die maakt, dat het moeilijk is om de ‘complottheorieetikettenplakkers’ te overtuigen van het FEIT dat wat zij beweren, nou juist het complot is..!! Hoe bizar
nietwaar, dat de bedenkers van de valse-vlag-operatie, hun camouflage zódanig voor elkaar hebben, dat elk
mens dat NIET GOED haar werk doet, door zelf op zoek te gaan en in plaats daarvan klakkeloos de media
volgt (die wereldwijd weer door een klein aantal eigenaren worden aangestuurd), feitelijk in de maling wordt
genomen. de historie leert dat grote politieke omwentelingen vaak het gevolg waren van een-aanval-opeigen-volk. Want daar komt het vaak op neer, een aanval-op-eigen-volk, zoals je deze militaire-politieke
tactiek ook zou kunnen noemen. (HIER, HIER en HIER een artikel over deze tactiek)
Kijk eens naar deze perfecte video van James Corbett over deze militaire-politieke technieken, die al
EEUWEN worden gebruikt. Inderdaad als COMPLOT om de bestaande situatie te veranderen. Eigen
burgers boos te maken om met hun toestemming vervolgens dát uit te voeren, waar de valse-vlag-opratie
voor bedoeld was.
Hieronder een artikel waarin we je duidelijk maken dat zelfs het
woord ‘complotdenker/conspiracy-thinker’ door de geheime
diensten is bedacht, om kritische geluiden rondom de officiële
lezing van de moord op John F. Kennedy in 1963, onderuit te
halen en in een dubieus daglicht te plaatsen. Vanzelfsprekend
blijft het dan niet bij alleen het introduceren van alleen een term,
maar ook de volledige te gebruiken tactiek van het woord en het gebruik van het ‘complot-etiketje’ dient
volgens de CIA, via geraffineerde stappen te gebeuren..
‘Complotdenker’ is een compliment..!
2016 © WantToKnow.nl/be (- vertalingen L. Smit)
De democratie en het vrije-markt-kapitalisme zijn vooral gebaseerd op
complottheorieën (HIER). De Magna Charta, de grondwet, de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsverklaring en andere fundamentele Westerse documenten, gaan
allemaal uit van samenzweringstheorieën. Ook de Griekse democratie en het vrije
markt-kapitalisme..! Maar dat waren de slechte oude tijden … Nu is alles veranderd.
Toch..? Maar wist jij dat de CIA in 1963 de term ‘complotdenker’ heeft bedacht..?
De CIA maakte er in 1967 officieel een ‘tactiek’ van en liet een bericht uitgaan waarin
de term ‘samenzweringstheorie’ werd geïntroduceerd, plus de aanbevolen methode en tactiek om op
gebeurtenissen te reageren. Vooral door het in diskrediet brengen van de bedenkers van de
samenzweringstheorieën, de zogenaamde ‘complotdenkers’.. Op het rapport stonden de woorden ‘Psych’
(een afkorting voor ‘Psychologische operatie’ of in goed Nederlands: ‘desinformatie’) en de letters ‘CS’, wat
een afkorting is voor ‘Clandestine Services’, een afdeling binnen de CIA. Het bericht werd opgesteld in
antwoord op een Freedom of Information Act verzoek van de New York Times en luidde als volgt:
2. Deze nieuwe trend is een punt van zorg voor de overheid van de VS én onze eigen organisatie. Het
doel van dit memo is om materiaal aan te bieden dat de claim van complotdenkers en
samenzweringstheorieën moet tegengaan door hen in diskrediet te brengen, om zo de
verspreiding in andere landen te voorkomen. In een geclassificeerd deel wordt meer
achtergrondinformatie gegeven en er zijn een aantal niet-geclassificeerde bijlagen.
3. Actie. We raden aan geen discussie te gaan voeren wanneer de (samenzwerings) vraag niet
plaatsvindt. Waar de discussie al actief is:
4. A. Bespreek het probleem in het openbaar met vriendelijke contacten aan de top (vooral politici en
uitgevers) en wijs erop dat het officiële onderzoek van de relevante gebeurtenis al zo grondig als
menselijkerwijs mogelijk is heeft plaatsgevonden, en dat de beschuldigingen van de critici zonder
serieuze onderbouwingen zijn. Zeg dat verdere speculatieve discussie de oppositie sterker maakt.
5. B. Wijs erop, dat onderdelen van het gesprek over het complot doelbewust lijken te worden
gegenereerd door… propagandisten. Dring er bij je contacten op aan om hun invloed aan te wenden
om de ongegronde en onverantwoordelijke speculatie te ontmoedigen, om propagandamiddelen aan
te wenden en aanvallen van critici af te weren. Boekrecensies en hoofdartikelen zijn hier uitermate
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geschikt voor. De bijlagen kunnen handige informatie bevatten wat kan worden doorgegeven aan je
contacten. De list bestaat eruit dat:
6. (I) critici het bewijs al hadden aangenomen voordat er ooit serieus onderzoek naar was gedaan (II)
De critici politieke belangen hebben (III) Financiële belangen hebben (IV) Haastig en onnauwkeurig
onderzoek hebben gedaan of (V) Zijn ingenomen met hun eigen theorieën.
4. Privé, bij mediadiscussies, die niet zijn gericht op een bepaalde schrijver of bij aanvallen op
publicaties die nog kunnen worden verwacht, zijn de volgende argumenten wellicht nuttig:
 Er zijn geen significante nieuwe gegevens opgedoken waarmee de Commissie niet eerder rekening
had gehouden.
 Critici overwaarderen meestal bepaalde en negeren andere gegevens. Ze hebben de neiging om
nadruk te leggen op individuele getuigenverklaringen (die minder betrouwbaar zijn en van elkaar
zullen verschillen, waarop dus weer kritiek kan worden gegeven).
 Een complot op zo’n grote schaal zou onmogelijk te verbergen zijn in de Verenigde Staten, vooral
omdat informanten grote sommen geld enz. kunnen ontvangen.
 Critici kennen vaak een vorm van intellectuele trots: ze focussen zich op een theorie en worden er
een soort van verliefd op; de Commissie bespotten ze, omdat niet altijd alle vragen met een
duidelijke ja of nee worden beantwoord.
 Wanneer van een rapport wordt gezegd dat het wel een haastklus lijkt, wijt het aan de berichten die
tussendoor in de media zijn opgedoken. De druk van onverantwoorde speculaties, afkomstig van
dezelfde critici die nu weigeren om hun fouten toe te geven, zijn de oorzaak.
 Vage beschuldigingen als ‘meer dan tien mensen zijn op mysterieuze wijze gestorven’, kunnen altijd
op een aantal natuurlijke manier worden verklaard ….
 Ga speculaties waar mogelijk tegen door naar het verslag van de Commissie zelf te refereren.
Buitenlandse lezers met een open blik moeten onder de indruk zijn van de zorg, grondigheid,
objectiviteit en snelheid waarmee de Commissie gewerkt heeft. Recensenten van andere boeken
zouden aangemoedigd moeten worden te vermelden dat zij het verslag van de Commissie veel
beter vonden dan het werk van de critici.
Hier zijn screenshots van een deel van het memo:

De niet-bestaande klimaatcrisis: “Uitstoot CO2 is níet catastrofaal voor het klimaat”
in: Natuur en Milieu Robin de Boer 16 juni 2016
Een belangrijke reden voor het doemdenken over de aarde zijn rapporten van het VN-klimaatpanel IPCC. Dit
panel, opgericht in 1988, brengt de risico’s van klimaatverandering in
kaart.
Het IPCC is een gerenommeerde club, maar volgens
wetenschapsjournalist en klimaatkenner Marcel Crok ook arrogant.
“Het duldt geen tegenspraak,” zegt hij. “De organisatie wil de wereld
ervan overtuigen dat er sprake is van een absolute waarheid. Hun heilige boodschap: sinds 1950 wordt de
helft van de opwarming van de aarde veroorzaakt door broeikaseffecten. Critici moet de mond worden
gesnoerd, want dat kan ten koste gaan van de publieke opinie.”
Klakkeloos nemen politici en beleidsmakers de opvattingen van het IPCC over, aldus Crok. “Of ze nu Rutte
of Obama heten.”
Volgens hem valt er heel wat af te dingen op de bevindingen van het IPCC. Hij berekende bijvoorbeeld dat
het IPCC de invloed van de CO2-uitstoot op de opwarming van de aarde twee keer te hoog inschat.
Steeds sceptischer
“CO2 en fossiele brandstoffen worden gedemoniseerd,” vindt Crok. “Maar CO2 is geen gif. Planten en
bomen leven ervan. Ik ben bang dat we de neiging hebben het kind met het badwater weg te gooien.”
In onderstaande video gaat Crok in gesprek met de Delftse ingenieur Theo Wolters. Hij stond aanvankelijk
achter het Kyoto-protocol, maar werd gaandeweg zijn research steeds sceptischer. Wolters legt uit waarom
de CO2-uitstoot in zijn ogen niet catastrofaal is voor het klimaat.
Hij heeft zich ook verdiept in de kosten van het Energieakkoord, dat beoogt dat in 2023 16 procent van onze
energie duurzaam opgewekt moet worden. Het akkoord gaat volgens Wolters astronomische bedragen
kosten, die voor een groot deel terechtkomen bij de burger.
https://youtu.be/kbnGy6bNdMk
http://www.ninefornews.nl/de-niet-bestaande-klimaatcrisis-uitstoot-co2-is-niet-catastrofaal-voor-het-klimaat/
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Samenvattend beveelt de CIA de volgende tactiek aan:
 Zeg dat het onmogelijk is om zoveel mensen te laten zwijgen over zo’n grote samenzwering.
 Vrienden van de CIA de claims laten aanvallen en refereren aan de ‘officiële’ rapporten
(people friendly to the CIA).
 Zeg dat verslagen van ooggetuigen per definitie onbetrouwbaar zijn.
 Zeg dat de onderwerpen waarmee critici naar buiten komen oud nieuws zijn, dat er ‘geen
significante nieuwe gegevens naar voren zijn gekomen’.
 Negeer complotten helemaal, totdat er actief over wordt gediscussieerd.
 Zeg dat het onverantwoord is om te speculeren.
 Beschuldig samenzweringstheoretici ervan ‘getrouwd’ te zijn met hun theorieën.
 Beschuldig samenzweringstheoretici ervan politieke belangen te hebben.
 Beschuldig samenzweringstheoretici ervan financiële belangen te hebben bij het bevorderen
van hun samenzweringstheorieën.
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Met andere woorden, de afdeling clandestiene diensten van de CIA heeft vanaf de jaren ‘60 als
onderdeel van psychologische oorlogsvoering operaties, argumenten opgesteld voor het aanvallen
van samenzweringstheorieën.
Maar zijn samenzweringstheorieën – in feite – niet idioot?
Vergeet de Westerse geschiedenis en de memo’s van de CIA…, zijn
complotdenkers gewoon niet helemaal gestoord? Samenzweringen
komen in werkelijkheid zó vaak voor, dat rechters worden opgeleid
om naar een samenzweringbeschuldiging te kijken als een gewoon
juridisch argument, dat op basis van specifieke bewijzen moet
worden
weerlegd
of
bewezen,
zoals
veel
financiële
samenzweringen/complotten correct zijn (HIER) Codes van de
federale staat en alle 50 staten bevatten bepaalde statuten die
samenzweringen aanpakken en de straf bepalen, voor mensen die samenzweringen plegen.
Laten we eens kijken wat de daarvoor opgeleide Amerikaanse rechters over ‘samenzweringen'” denken. In
het wettelijke onderzoeksnetwerk, de website ‘Westlaw’, een van de twee onderzoeksnetwerken dat
Amerikaanse advocaten en rechters gebruiken om de wet te onderzoeken, werd een zoekopdracht
ingevoerd naar rechterlijke uitspraken waarin het woord ‘conspiracy/samenzwering’ wordt gebruikt. Daarbij
roept de computer dan vrolijk: “Uw vraag is onderschept, omdat een te groot aantal documenten naar voren
komt”.
Uit ervaring weten we, dat er mogelijk miljoenen of honderdduizenden gevallen zijn waarbij deze
samenzwerings-term is gebruikt. Zoveel gevallen klaarblijkelijk, dat Westlaw niet eens kon beginnen met het
verwerken van het verzoek. Dus werd nogmaals gezocht, nu met de zoekopdracht “guilty of conspiracy
(schuldig aan samenzwering)”. In de hoop dat deze zoekopdracht het aantal hits zou filteren, zodat alleen
rechtszaken naar voren zouden komen in Westlaw waarbij de
beschuldigde schuldig verklaard was.
Er werden precies 10.000 zaken opgehoest; dat is precies het
maximumaantal zaken wat Westlaw in één keer kan geven als
resultaat van één zoekopdracht. Zoals elke advocaat kan
bevestigen, zijn het meestal alleen zaken waar het beroep is
aangetekend tegen een uitspraak die in de database van Westlaw
naar voren komen. Met andere woorden, gewone uitspraken van de
rechtbank worden zelden gepubliceerd. Omdat slechts een zeer
klein deel van de gevallen in hoger beroep gaan, betekent dit
logischerwijs dat het aantal schuldigen aan samenzwering veel groter moet zijn..!
Schuldig aan samenzwering..
Bovendien is de rechterlijke term, ‘schuldig aan samenzwering’ slechts één van de vele mogelijke
zoektermen, om zaken te vinden waarbij de verdachte schuldig is verklaard aan samenzwering. Zoekend op
Google kwamen er 3.170.000 resultaten onder de term ‘Guilty of Conspiracy/schuldig aan samenzwering’
tevoorschijn. En er werden 669.000 resultaten getoond voor de zoekterm ‘Convictions for
Conspiracy/veroordelingen wegens samenzwering’ en 743.000 resultaten voor ‘Convicted for
Conspiracy/Veroordeeld voor samenzweringen’.
Bepaalde soorten samenzweringen kunnen een hele andere naam hebben. Wanneer bijvoorbeeld deals
worden afgesproken tussen twee of meer concurrerende bedrijven met betrekking tot de prijs van goederen
of diensten heet de samenzwering ‘prijsafspraken’. Gezien het bovenstaande kun je extrapoleren dat er
honderdduizenden veroordelingen zijn geweest voor strafrechtelijke of civielrechtelijke samenzwering in de
Verenigde Staten.
En veel misdaden worden nooit gemeld of opgelost. Daarom moet
het werkelijke aantal samenzweringen dat in de VS is gepleegd nog
hoger zijn. Met andere woorden, samenzweringen worden continue
begaan en veel van de samenzweerders zijn gepakt en schuldig
bevonden door de Amerikaanse rechtbanken. Vergeet niet dat ook
de Amerikaanse ex-zakenman en -belegger Bernie Madoff is
veroordeeld wegens Ponzifraude, voor het Bernie Madoff Ponzischema; inderdaad.. een samenzwering. De samenzwering is een
erkende misdaad in de Amerikaanse wet, en elke eerstejaars
student rechten leert het in de basisvorming..!
Aan een rechter vertellen dat iemand een ‘samenzweringstheorie’ heeft is niets anders als vertellen
dat iemand de wet op eigendom heeft overtreden, of schuldig is aan mishandeling, of zijn auto heeft
gestolen. Een samenzwering is dus een fundamenteel juridisch begrip.
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Het is duidelijk dat veel beschuldigingen van samenzweringen vals zijn (als je een rechter spreekt tijdens
een etentje, vraag dan of hij een aantal van de gekke samenzwering beschuldigingen die zijn gemaakt in zijn
rechtbank met u wil delen). Uiteraard zullen mensen winnen of verliezen in de rechtbank, afhankelijk van het
feit of zij hun claims met bewijsmateriaal kunnen onderbouwen of niet. Ook niet alle beschuldigingen van
mishandeling of diefstal zijn immers waar.
Samenzweringen bewijzen is niet anders dan een andere claim bewijzen en het label ‘samenzwering’ wordt
door rechters niet minder serieus gevonden. Niet alleen bij Bernie Madoff, maar bijvoorbeeld ook de directie
van Enron (HIER) werd schuldig bevonden aan samenzwering, evenals de baas van Adelphia (HIER). En
het zijn niet alleen de grote jongens hoor; ook tal van lagere ambtenaren worden en zijn schuldig bevonden
aan samenzwering. (HIER). Justin Fox, de financiële columnist van Time Magazine, schrijft (HIER):
“Sommige samenzweringen in de financiële markt zijn echt… De beste onderzoeksjournalisten zijn
samenzweringtheoretici, trouwens. En hoe zit het met de NSA en de technische bedrijven die met de NSA
hebben samengewerkt?”
Maar onze leiders zouden dat nooit doen
Terwijl mensen toegeven dat corporate executives en lagere overheidsfunctionarissen zich kunnen
bezighouden met samenzweringen – kunnen mensen sterk gekant zijn tegen het idee dat de rijksten en
machtigste ter aarde dat ook doen. Insiders hebben al lang geleden toegegeven dat het gebeurt. Zo schreef
Obama’s Administrator of the Office of Information and Regulatory Affairs, Cass Sunstein (HIER):
“Natuurlijk zijn sommige samenzweringstheorieën waar gebleken. De Watergate hotelkamer van het
Democratic National Committee werd in opdracht van het Witte Huis afgeluisterd door Republikeinse
ambtenaren. In de vijftiger jaren heeft de CIA LSD en aanverwante drugs toegediend aan derden. Met
Project MKULTRA wilde de CIA ‘mind-control’-technieken onderzoeken.
Het ministerie van Defensie heeft met “Operation Northwoods”
terroristische nepaanslagen willen plegen zogenaamd door
Cubanen. Operatie Northwoods is een samenzweringsplan uit
1962 van de Amerikaanse overheid tot terroristische operaties
onder valse vlag.
Dit ‘plan’ voorzag in het doden van onschuldige mensen en het
plegen van terroristische acties in Amerikaanse steden door de
CIA of andere Amerikaanse overheidsdiensten om hiermee
publieke steun te vergaren voor een oorlog tegen het door Fidel
Castro geleide Cuba. Het plan was door hoge ambtenaren
voorgesteld..”
Argument: Maar iemand zou zijn mond toch allang voorbij gepraat hebben..
Mensen die onderzoek naar mogelijke samenzweringen op een zijspoor proberen te zetten zeggen dat
“iemand zijn mond wel voorbij gepraat zou hebben, als er echt sprake van samenzweringen was. Beroemd
klokkenluider Daniel Ellsberg legt uit (HIER):
“Dat ‘je in Washington geen geheimen kan bewaren’ of ‘je in een democratie waarschijnlijk de volgende dag
al in de New York Times de gevoelige geheimen leest’, zijn ronduit niet waar. Het is zand in de ogen
strooien, een manier om journalisten te vleien en de lezers te misleiden. Natuurlijk komen sommige
geheimen wel aan de oppervlakte en dat zou niet gebeuren in een volledig totalitaire samenleving. Maar het
feit is, dat de overgrote meerderheid van de geheimen niet worden gelekt aan het Amerikaanse volk. Zelfs
wanneer achtergehouden informatie wel bekend is bij de vijand.
De realiteit is niet bekend bij het volk, de meeste leden van het Congres en de pers; belangrijke geheimen
kunnen decennialang door de uitvoerende macht geheim worden gehouden, ook al zijn deze wel bekend bij
duizenden insiders.”
De geschiedenis bewijst dat Ellsberg hier wel degelijk gelijk heeft. Bijvoorbeeld:
 Aan het Manhattan Project werkten 130.000 mensen uit de VS, Canada en Engeland. Het werd
jarenlang en zeer succesvol geheim gehouden Voor je het
verhaal niet kent: HIER
 Een BBC-documentaire laat zien dat (HIER) in 1933 door
een groep rechtse Amerikaanse zakenmensen een
staatsgreep werd gepland. President Franklin D. Roosevelt
zou met behulp van een half miljoen veteranen en de hulp
van rijke beroemde families, de eigenaren van Heinz, Birds
Eye, Goodtea, Maxwell Hse en… last but not least: de
grootvader van George Bush, Prescott Bush, worden gewipt
en Amerika zou de politiek van Hitler en Mussolini
overnemen om zo uit de depressie te geraken…!
 Sterker nog, deze fabriekstycoons zouden het Amerikaanse
volk makkelijk overhalen want zij beheersten de pers, aldus
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generaal Butler (HIER). Heb jij ooit van deze samenzwering gehoord? Het was een grote. En als de
samenzweerders in 1933 de kranten al in handen hadden, hoe erg zal het nu zijn?
 In de jaren 1980 gingen 7 van de 8 centrale banken failliet tijdens de Latijns Amerikaanse crisis en
de reactie van de regering was hun faillissement te verdoezelen. Dat is een cover-up van enkele
decennia (HIER).
 Banken zijn betrokken bij wereldwijd, systematisch, crimineel gedrag en manipuleren feitelijk elk
markt (HIER).
 Overheden dekken kernsmeltingen al vijftig jaar toe om de nucleaire industrie te beschermen
(HIER). Regeringen hebben samengespannen om de ernst van een groot aantal andere milieuincidenten onder de pet te houden (HIER). Zo logen ambtenaren in Texas jarenlang opzettelijk over
de hoeveelheid straling in het drinkwater (HIER).
 De overheid bespioneert de Amerikanen al voor 9/11 (HIER, HIER en HIER) Maar het publiek
hoorde er pas jaren later over. Sterker nog, de New York Times hield het verhaal tegen, zodat het
geen invloed zou hebben op de uitkomst van de presidentsverkiezingen van 2004..! (HIER).
 De beslissing om oorlog te voeren tegen Irak werd ingediend vóór 9/11 (HIER). Sterker nog,
voormalig CIA-directeur George Tenet zei dat het Witte Huis Irak al ver voor de 9/11-aanslagen al
wilde binnenvallen, maar daarvoor onzin moest gaan gebruiken als rechtvaardiging voor een inval.
 Ook voormalig Amerikaans minister van Financiën Paul O’Neill verklaart dat Bush al lang voor 9/11
van plan was Irak aan te vallen (HIER). En Britse functionarissen in de top hebben gelekt dat zij één
maand nadat Bush was aangetreden al spraken over regimeverandering in Irak. Dick Cheney
maakte Iraakse olievelden een nationale veiligheid prioriteit voor 9/11 (HIER) En nu is onlangs
aangetoond dat een handjevol mensen verantwoordelijk was voor het opzettelijk negeren van het
bewijs dat Irak geen massavernietigingswapens had (HIER).
Volgens televisie-anchorman Tom Brokaw zijn álle oorlogen gebaseerd op propaganda. En dan heet de
gezamenlijke inspanning om propaganda te produceren simpel een… samenzwering..! Daarnaast hebben
hoge functionarissen van de regering deze dramatische samenzweringen al vaak lang en breed toegegeven,
in de vorm van bijvoorbeeld:
 Ondersteunen van terroristen om geopolitieke doelen te bevorderen (HIER)
 Ondersteunen van valse vlag terreuroperaties (HIER)
Hoewel ze pas vele tientallen jaren na de gebeurtenissen, toegeven
dat ze achter de valse-vlag-operatie zaten, tonen deze voorbeelden
dus keihard aan, dat het mogelijk is om samenzweringen lange tijd
geheim te houden zonder dat iemand ‘uit de school klapt’.
Bovendien, iedereen die weet hoe geheime militaire operaties
worden georganiseerd, zijn zich bewust van het feit dat segmentatie
op een ‘need-to-know basis” gebeurt. Mensen moeten over een
bepaalde veiligheidsmachtiging beschikken.
Een paar mensen in de top van de hiërarchie geven de bevelen en
de meeste mensen kennen maar een gedeelte van hele verhaal terwijl ze actief deelnemen. Mensen in het
leger of in de inlichtingendienst kunnen, als er grote sommen geld op het spel staan, heel gedisciplineerd
zijn. Ze gaan niet naar de bar en worden loslippig zoals misschien een tweederangs alcoholische dief zou
doen. Tenslotte, mensen die geheime operaties uitvoeren kunnen ideologische redenen hebben en geloven
dat het ‘doel de middelen heiligt’. Onderschat nooit de overtuiging van een idealist.
“De eenvoudigste manier om een valse vlag aanval uit te voeren,
is door gelijktijdig een militaire oefening te houden,
die exact de aanval simuleert, die je feitelijk uitvoert.”
– Kapitein Eric H. May –
Voormalig officier U.S. Army inlichtingendienst
Conclusie
Sommige claims over samenzweringen zijn onzin en sommigen zijn waar. Maar elke claim voor een
samenzwering moet worden beoordeeld op zijn eigen feiten. Mensen hebben de intelligente neiging om
willekeurige gebeurtenissen te verklaren en patronen te gaan zien…, zo zitten onze hersenen nu eenmaal in
elkaar. Daarom dienen we onze theorieën over gevolg en oorzaak met simpelweg de koude, harde feiten te
testen. Aan de andere kant is het oude gezegde van Lord Acton ook waar:
Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut.
Degenen die zonder controles werken – zonder het ontsmettende zonlicht van de publieke controle en
verantwoording – hebben de neiging om te handelen in hun eigen belang… en de kleine man is meestal de
dupe. De oude Grieken wisten het. De leenmannen die de Engelse koning Jan in 1215 de Magna Charta
(handvest over vrijheden en rechtspraak) lieten ondertekenen, omdat zij vonden dat de koning zijn macht
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misbruikte, wisten het. De Founding Fathers van de Verenigde Staten en de
vader van de moderne economie ook. We moeten deze belangrijke traditie van
de westerse beschaving nooit vergeten.
Alle samenzweringstheorieën op een hoop gooien en bespotten is gewoon een
poging om de kritiek op mensen met macht af te zwakken (HIER). De rijken zijn
niet per se slechter dan andere mensen…, maar ze zijn ook niet per se beter.
Krachtige leiders hoeven geen slechte mensen te zijn…, maar ze kunnen ook
psychopaten zijn. We moeten iedereen beoordelen op zijn of haar daden en
niet door vooropgezette stereotypen. Het zijn niet allemaal heiligen die
handelen in ons belang en het zijn niet allemaal sluwe criminelen.
De hele wereld zo op haar hoede moeten zijn, voor het vieze spelletje dat
gespeeld zou KUNNEN zijn. De geschiedenis toont aan, dat dit geen
kletsverhaal is, maar een UITERST REËLE OPTIE..!
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/complotdenker-is-feitelijk-n-compliment/

Duitse minister BuZa: NAVO moet stoppen met oorlogszucht tegen Rusland
Hackersaanval blijkt niet afkomstig uit Rusland, maar VS ziet er mogelijke reden in om oorlog te beginnen
President Putin schudt de Italiaanse premier Renzi de had tijdens
het Economische Forum in St. Petersburg afgelopen vrijdag. Putin
biedt zowel Europa als Amerika opnieuw vrede en samenwerking
aan, maar in Washington en Brussel lijkt men enkel van een nieuwe
oorlog te dromen.
De media, zeker in Nederland, laten in journaals, nieuws- en zelfs in
sportprogramma’s geen gelegenheid onbenut om Rusland zwart te
maken en als agressor af te schilderen. Zoals onze lezers weten
laten wij een heel andere kant van de almaar gevaarlijker wordende
ontwikkelingen zien. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier doorbreekt op
onthullende wijze de Westerse anti-Putin propaganda door openlijk kritiek te leveren op de ‘oorlogshitserij
van de NAVO tegen Rusland’. Steinmeier ontkracht daarmee het door onze politiek en media verspreide
sprookje dat de ‘onschuldige’ NAVO zich enkel ‘verdedigt’ tegen het ‘agressieve’ Rusland. Juist het
omgekeerde is het geval.
We besteden er de laatste tijd vaak aandacht aan, en dat is omdat de situatie veel zorgelijker is dan de
meeste mensen beseffen. Zelfs de massale, ongekend grote NAVO oefeningen vlakbij de Russische
grenzen hebben helaas niet voor een massaal ontwaken gezorgd, voor het hoognodige inzicht dat we onder
leiding van de Verenigde Staten op een nieuwe wereldoorlog op ons continent afstevenen.
Hackersaanval reden voor mogelijke oorlog
Afgelopen week berichtten we nog over de almaar nauwer wordende omsingeling van Rusland door de
NAVO, dat troepen, tanks, raketsystemen en vliegtuigen in de Baltische staten, Polen, Roemenië en
Bulgarije stationeert. Misschien wel nog gevaarlijker was de verklaring van NAVO-chef Stoltenberg, die zei
dat een hackersaanval op een NAVO land een gezamenlijke militaire ‘artikel 5’ reactie van het
bondgenootschap kan uitlokken. Aanleiding voor dat dreigement was het bericht dat Russische hackers de
emails van Hillary Clintons thuiscomputer hadden gestolen – emails die daar in de eerste plaats nooit
hadden mogen staan, en waar Clinton de laatste maanden zwaar voor onder vuur ligt. Om de aandacht van
de grote problemen rond gedroomde volgende president van de Nieuwe Wereld Orde globalisten af te
leiden, werd beweerd dat de Russische regering achter de hackersaanval zat, en het daarom als een aanval
op de VS zou kunnen worden opgevat.
Als president Obama deze hackersaanval inderdaad als ‘invasie’ van Amerika zou verklaren, dan is de hele
NAVO verplicht om de VS militair bij te staan in een oorlog tegen Rusland. Jammer genoeg voor Washington
bleek de cyberaanval later slechts door één hacker te zijn opgezet, en niet eens door een Rus.
Stoppen met ‘oorlogshitserij en stampende laarzen’
Desondanks hadden de Amerikaanse en Europese burgers via de media enkel dit zoveelste valse negatieve
bericht over Rusland meegekregen. Opnieuw werd op schandalig eenzijdige wijze de indruk gewekt dat
Rusland de NAVO ‘geprovoceerd’ had. Dat de agressieve militaire opbouw en oefeningen langs de grenzen
met Rusland de echte provocaties zijn, daar horen we helaas nog steeds niemand over.
Niet voor het eerst doorbrak minister Steinmeier deze dagelijkse propaganda door niet Rusland, maar de
NAVO te bekritiseren voor het agressieve beleid, wat hij letterlijk ‘oorlogshitserij’ noemde. Steinmeier wees
op een aantal feiten waar rationele, zelf nadenkende mensen al lang van op de hoogte zijn, namelijk de
provocerende NAVO troepenopbouw langs de grenzen met Rusland. ‘Wat we nu zouden moeten vermijden
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is de situatie verder doen oplaaien met oorlogshitserij en stampende laarzen,’ aldus Steinmeier in een
interview dat Bild vandaag publiceert. ‘Iedereen die denkt dat je de veiligheid van de alliantie met
symbolische tankparades bij de oostelijke grenzen kan versterken, heeft het mis.’
Wie is hier de echte agressor?
Het is onnodig te herhalen dat Rusland fel tegenstander is van de NAVO opbouw in de voormalige Sovjet
satellietstaten. Na de Val van de Muur had het Westen Rusland nog beloofd om dat nooit eenzijdig te doen,
een belofte die al snel werd gebroken. Afgelopen week kondigde het Kremlin dan ook aan om drie nieuwe
divisies in het zuidwesten van het land te creëren, als antwoord op de ‘gevaarlijke militaire opbouw langs
onze grenzen’. Zo’n reactie is precies waar men in Washington en Brussel op hoopt, want dat kan in de
media dan opnieuw als een ‘zorgwekkende’ of ‘destabiliserende’ stap van het ‘agressieve’ Rusland worden
afgeschilderd. NAVO leider Stoltenberg beweert nu al dat Rusland ‘met militaire middelen een invloedszone
probeert te creëren... Wij zien een massale militarisering langs de NAVO grenzen, in de Poolzee, de
Baltische, van de Zwarte tot de Middellandse Zee.’
Amerikaanse defensie industrie profiteert
De Amerikaanse defensie industrie, die al jaren drijft op de vele conflicten, oorlogen en dood van talloze
mensen over de hele wereld, wrijft zich al in de handen over de toekomst, want dat zal ongetwijfeld leiden tot
nog hogere defensie uitgaven. Ook de Nederlandse regering gaat het budget voor defensie weer verhogen –
precies de reactie waar de Amerikanen op uit waren.
Stephen Sestanovich, lid van de beruchte Council on Foreign Relations, twitterde dat Steinmeier zou moeten
aftreden voor zijn uitspraak dat het ‘weerstand bieden aan Putin’ oorlogshitserij is. Dat de minister van
Buitenlandse Zaken van een van de belangrijkste NAVO lidstaten juist de spijker op zijn kop had geslagen,
namelijk dat de Koude Oorlog in Europa niet dankzij Rusland, maar dankzij de NAVO is teruggekeerd,
negeerde hij volledig.
Putin rijkt Europa opnieuw de hand
We kunnen alleen maar hopen dat Steinmeier bijval gaat krijgen van andere politici die eveneens hun ogen
willen openen, en die niet langer willen meegaan op het Amerikaanse pad naar een nieuwe, fatale
wereldoorlog op ons continent. Het is nog niet te laat om het tij te keren, vooral ook dankzij president Putin,
die ondanks de voortzetting van de onterechte sancties opnieuw te hand uitsteekt naar Europa (4), en ook
de Verenigde Staten samenwerking aanbiedt en zelfs de ‘enige supermacht’ noemt (3).
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Infowars ; (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (4) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Duitse-minister-BuZa-NAVO-moet-stoppen-met-oorlogszuchttegen-Rusland

Uitgelekt: Bergoglio weigerde presidentiële donatie van 16,666,000 pesos
(Nvdr: Natuurlijk wil hij niet geassocieerd worden met de duivel)
DOOR THE SCENT OF ROSES OP 15/06/2016
Bergoglio heeft geweigerd om een donatie van 16,666,000 pesos,
die door de Argentijnse president Mauricio Macri op de rekening van
“liefdadigheidsorganisatie” Scholas Occurenteswerden gestort, te
aanvaarden. Bergoglio neemt aanstoot aan het bedrag.
“De goeie verhoudingen tussen twee van ‘s werelds meest
voorname Argentijnen staan op de helling”, schrijft The Guardian.
“Paus Franciscus blijkt een donatie van de Argentijnse president
Mauricio Macri – op zijn minst gedeeltelijk – te hebben geweigerd
omdat de som het getal 666 bevatte. Eerder deze maand maakte de centrum-rechtse president bekend dat
hij 16,666,000 pesos op de rekening van Scholas Occurentes – dat wordt gesteund door de paus – had
gestort. De liefdadigheidsorganisatie lijkt een beetje op een organisatie die Franciscus oprichtte toen hij nog
kardinaal van Buenos Aires was.”
Macri doneerde het geld twee weken geleden, niet lang nadat onder meer George Clooney en Richard Gere
naar het Vaticaan waren afgereisd, om er de plannen van de pseudo-religieuze organisatie Scholas
Occurentes te promoten. “Volgens La Stampa schreef Franciscus naar de Argentijnse afdeling van de
organisatie, hun vragend om het geld terug te storten. Hij schreef: ‘Ik heb de 666 niet graag.'”
“Franciscus, die sinds lange tijd voorstander is van progressieve doelstellingen in Argentinië, en de centrumrechtse president Macri, begaven zich vaak in verschillende politieke kampen. Maar van de paus wordt
gezegd dat hij in het bijzonder geïrriteerd was toen de Argentijnse media verklaarden dat de
presidentiële donatie laat uitschijnen dat de verhoudingen tussen de twee leiders erop vooruitgaan.”
Bron: The Guardian - Foto: via telesurtv.net
https://restkerk.net/2016/06/15/uitgelekt-bergoglio-weigerde-presidentiele-donatie-van-16666000-pesos/

N I E U W S B R I E F 2 5 0 – 3 0 J U N I 20 1 6 – P A G . 2 4

Levensgevaarlijke muiterij binnen Amerikaans Ministerie (video)
Ruim 50 topdiplomaten binnen het Amerikaanse Ministerie van
Buitenlandse Zaken hebben een intern uitgelekt document
ondertekend.
Een stuk waarmee ze aandringen op het uitschakelen van de
Syrische president Assad zodat ze dan vervolgens ISIS kunnen
uitschakelen die ze in het leven hebben geroepen om Assad uit te
schakelen. Heel logisch allemaal.
We schreven in een eerder artikel over de arrogantie van de neocons rondom Hillary Clinton, die denken te
beschikken over nucleaire superioriteit en daarom eigenlijk het liefst morgen een oorlog met Rusland zouden
willen uitlokken om deze dan voor eens en voor altijd als mogelijke concurrent uit te schakelen.
Ondanks dat Rusland duidelijk heeft aangegeven niet te zullen accepteren dat de Syrische president Assad
door Amerika en hun slaafse volgers zoals Nederland zal worden verdreven, gaan ze onverstoord door.
Al vier jaar lang zijn ze ermee bezig, ze hebben er zelfs een compleet nieuwe terroristische
organisatie (ISIS) voor in het leven geroepen en nu wordt de volgende stap voorbereid.
Afgelopen week is er door talloze hooggeplaatste personen binnen
het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken een intern
document ondertekend waarbij wordt opgeroepen tot “gerichte
militaire aanvallen tegen de overheid in Damascus en verandering
van regering aldaar omdat dit de enige manier is waarop ISIS kan
worden verslagen”.
Met andere woorden, ruim 50 topdiplomaten roepen op om Assad uit
te schakelen om zo ISIS te kunnen neutraliseren, die ze in de eerste
plaats gecreëerd hadden om Assad uit te schakelen.
Het naar de Wall Street Journal “gelekte” document is één lange tirade tegen het beleid van Obama en als
die alleen maar bereid zou zijn om meer puppet regimes te installeren, zoals in Afghanistan, Libië, Egypte,
Tunesië, Irak en Oekraïne dan zouden zaken in het Midden Oosten er heel wat rooskleuriger uit zien. Tja,
misschien ook niet, maar ze zouden dan in ieder geval eindelijk die gaspijplijn kunnen aanleggen waar het
allemaal om begonnen is.
Insiders denken dat dit bericht is gelekt als een soort boodschap over hoe het buitenland beleid van Hillary
Clinton er straks zal uit zien.
Zij heeft al diverse keren laten blijken “minder zacht” te zullen zijn
voor wat Assad betreft en dat ze niet zal aarzelen om het standpunt
van Amerika militair kracht bij te zetten.
Zoals we weten zal deze duivel de wereld direct richting Derde
Wereldoorlog voeren, maar omdat de kliek rondom haar van mening
is dat Amerika deze kan winnen, is het geen enkel probleem.
Naast Wall Street, zijn de Clinton’s natuurlijk ook volledig gekocht
door Saoedi Arabië en voeren grotendeels uit wat deze willen.
In Rusland zijn bovengenoemde berichten ook aangekomen en is er
inmiddels door een aantal functionarissen gereageerd.
Zo zei een woordvoerder voor de Russische Minister van Defensie,
Maj. Gen. Igor Konashenkov: "De oproep voor militaire actie tegen
Assad is zorgelijk voor ieder normaal denkend mens. Wie zal
hiervoor de verantwoording nemen? Of zullen we na afloop dezelfde
Hollywood glimlach zien die we zagen na Afghanistan, Irak en Libië?
De woordvoerder voor Poetin, Dmitry Peskov, waarschuwde
Washington Assad niet aan te vallen en zei dat het olie op het vuur
zou zijn en chaos in de hele regio zal veroorzaken.
Meestal kan Rusland jammergenoeg waarschuwen wat ze willen, het arrogante Washington legt dat
simpelweg naast zich neer.
De druk om actie te ondernemen wordt voor Obama en dadelijk Clinton steeds groter omdat Rusland
systematisch bezig is met de vernietiging van ISIS en van die groepering binnenkort helemaal niets meer
over zal zijn.
Zorgen van de wereldbevolking over de komende Amerikaanse verkiezingen zijn terecht want de kans dat
supercrimineel Hillary Clinton in het Witte Huis terechtkomt is toch wel aanzienlijk.
https://youtu.be/kypl1MYuKDY
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10803:levensgevaarlijke-muiterijbinnen-amerikaans-ministerie&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Israel en Zwitserland houden hun achtertuin netjes schoon
Binnen het kader van de machthebbers achter de schermen zijn er
een paar landen waar hun "normale" politiek niet of nauwelijks wordt
toegepast.
Waar Canada het volkslied verandert voor de transgenders, zo
verdwijn je in Israël voor 2 jaar in het cachot als je als Jood met een
niet Jood trouwt.
We hebben al eerder geschreven wat voor belangrijk land
Zwitserland is als het gaat om wat we voor het gemak de Illumati
zullen noemen. Een tweede land dat voor hen heel belangrijk is, is het hoofdkwartier van de Zionisten,
Israël. Wanneer we kijken naar het NWO organisatieschema dan wordt duidelijk dat het Zionisme één van
de belangrijkste werktuigen van de Jezuïeten is.
En net zo min als vluchtelingen welkom zijn in Zwitserland, zo zijn ze dat uiteraard ook niet in Israël.
Israël, het land dat de Europese Unie zo gek heeft gekregen dat ze het internet gaan censureren, zodat alle
tegen Israël gerichte commentaren en kritiek kunnen worden afgedaan als haatzaaien, racisme of
antisemitisme. Wat misschien niet zo bekend is bij veel mensen is dat Israël één van de meest racistische
land ter wereld is. Daarover zo meer.
Een klein stukje uit een eerder artikel waaruit bleek dat het Israël was dat achter de komende
internetcensuur in Europa zit.
Formeel heeft dit besluit van de Europese Unie natuurlijk helemaal niets te maken met Israël. Wanneer je
dat zou suggereren, word je onmiddellijk voor antisemiet uit 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.
Eén van de wapens die de Illuminati gebruikt, is het verwoesten van het normale gezin met een vader,
moeder en één of meerdere kinderen. Iedere tendens in die richting moet worden vernietigd zodat de
volgende generaties geen enkel houvast meer hebben.
Daarom moet ook iedere andere mogelijke verbintenis worden gepromoot en heeft Mark Zuckerberg
opdracht gekregen om tenminste 50 verschillende geslachten te bedenken voor Facebook.
Daarom zijn er tegenwoordige mensen van het vloeibare geslacht en de trend die het meest in opkomst is
en met recht ook wel de groeimarkt voor de komende vijf jaar kan worden beschouwd, is de transgender,
alhoewelGenderqueer ook aardig in opkomst is. (De Wikipedia is een beetje in de war en vraagt hulp bij het
definiëren van Genderqueer).
Alles en iedereen staat tegenwoordig achter de transgender en o wee als een lokale overheid het lef heeft
omaparte WC’s te handhaven voor mannen en vrouwen. Schande!!
Overal ter wereld wordt iedere mogelijke verbintenis tussen mensen van allerlei verschillende of geen
geslachten mogelijk gemaakt. Of je nu wel man bent of vrouw, of vloeibaar of transgender, het maakt
allemaal niet uit. Iedereen mag tenslotte ook naar dezelfde W.C.
De hele wereld is in de politiek correcte ban van de transgenders en Canada gaat zelfs zover in deze totale
idioterie dat ze zelfs haar/zijn/het volkslied aanpast.
Het gaat om de tweede regel waarvan men kennelijk vindt dat die in het huidige politiek correcte klimaat
absoluut niet meer kan.
O Canada! Ons thuis en geboorteland!
Ware vaderlandsliefde draagt gij op aan al uw zonen
Is nu geworden:
O Canada! Ons thuis en geboorteland!
Ware vaderlandsliefde draagt gij op aan ons allemaal
En Canada denkt ook, als we dan toch bezig zijn met de invoering van de New World Order, dan doen we
het maar gelijk goed en keuren ook maar gelijk de meeste seksuele handelingen met dieren goed. Dieren
mogen toch niet stemmen, dus het maakt niet zoveel uit.
Maar, net zoals het land van de New World Order, Zwitserland, zijn eigen achtertuin schoonhoudt en deze
echt niet zal vervuilen met teveel moslim vluchtelingen, zo zal de andere drijvende kracht achter de New
World Order, het land van het Zionisme, er wel voor zorgen dat het Joodse volk zuiver blijft.
Je kunt in Israël niet met elkaar trouwen als je homo bent. Kom nou, doe even normaal. Je kunt zelfs als
Jood niet met iemand trouwen die niet Joods is.
Aangezien alles wat met trouwen en dergelijke te maken heeft onder controle staat van de rabbijnen in het
land, zal het je daar als Jood dan ook niet lukken om met een niet Joods iemand te trouwen.
Trouw je als Jood toch met een niet Jood buiten het zicht en toezicht van de rabbijn, dan krijg je een
gevangenisstraf van twee jaar.
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Men heeft altijd geprobeerd dit uit het zicht van het publiek te houden, maar door een voorgestelde
wetswijziging is dit feit in de openbaarheid gekomen.
De voorgestelde wetswijziging was om het niet langer als een misdaad te bestempelen als mensen besluiten
te trouwen buiten het toezicht en goedkeuring van de rabbi. Dit voorstel werd na een stemming in de
Knesset met 32 tegen en 25 voor, verworpen.
Allerlei vreemde constructies met menselijke relaties en vloeibare geslachten zijn nodig om het beoogde
doel te bereiken (Kalergi Plan), maar dat geldt natuurlijk niet voor de architecten van deze toekomstige
nachtmerrie.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10801:israel-en-zwitserland-houdenhun-achtertuin-netjes-schoon&catid=20:het-complot&Itemid=33

Massale militaire mobilisatie in Rusland: “Compleet. 100%. Alles! Suck that.”
Posted on juni 18, 2016 by rommel
Gigantische militaire mobilisatie in Rusland. Op de foto zie je de
militaire
parade
in
2015.
Ingeknipt
een
tweet
van
Observationsplatsen. Foto: Kremlin / Twitter
(Door Chang Frick – Vertaling: rommel)
Op dit moment vindt er in Rusland een extreem grote militaire
mobilisatie plaats waar alles van professionele troepen tot
reservisten zijn inbegrepen. De grote paraatheid controle zorgt
voor bezorgde reacties in Zweden. “Aan het eind van deze week heeft Rusland genoeg slagkracht
opgebouwd om te doen wat het Kremlin wil”, schrijft Observationsplatsen.
Zeer weinig informatie is beschikbaar over de massale militaire mobilisatie die momenteel aan de gang is in
Rusland. Volgens sporadische berichten is er een zogenaamde ‘paraatheid controle’ uitgeroepen in bijna
alle militaire districten. Naast professionele actieve militaire eenheden zijn ook reservisten opgeroepen,
mensen die eerder in hun leven de militaire dienstplicht hebben vervuld.
Antwoord op de grote NAVO-oefeningen
Rusland’s haastig opgeroepen massale oefening moet worden gezien als een reactie op de drie grote
NAVO-oefeningen tijdens deze zomer, waar Zweden aan twee van deze deelnam, BALTOPS, en voor het
eerst aan een grondleger oefening ‘Anaconda’ in Polen. BALTOPS is vooral een marine-oefening op de
Baltische Zee, en op het Zweedse eiland Gotland. De derde NAVO-oefening genaamd Saber Strike eindigde
op 15 juni. De oefening vond plaats in de Baltische staten en Polen, die een groot deel van de westelijke
grens van Rusland bestrijken. In de Russische media worden de NAVO-oefeningen als provocaties tegen
Rusland opgevat en zelfs beschreven als oorlog voorbereidingen in de buurt van de Russische grens. Veel
militaire deskundigen in het westen zijn van mening dat de bewapening van Rusland beantwoord moet
worden met meer troepen in Oost-Europa.
Onrust in Zweden over de de massale mobilisatie van Rusland
De recent extreem grote mobilisatie in Rusland heeft verschillende defensie bloggers en Zweedse militaire
deskundigen verontrust doen reageren, vooral naar aanleiding van het groot aantal manschappen wat
deelneemt aan de mobilisatie. Gelijktijdig komt er weinig informatie naar buiten over deze Russische
mobilisatie, waardoor de onzekerheid toeneemt.
Het Twitteraccount ”Observationsplatsen” waarvan bekend is dat deze het Russische leger volgt, merkt
op dat Rusland zijn militair personeel uit de categorie C-verband oproept, de troepen met de langste
mobilisatietijd. Door ook het mobiliseren van de troepen van zowel de A categorie, met de hoogste strijd
paraatheid, als de B categorie kan het in praktijk beschouwd worden als een totale mobilisatie van alle
militaire resources. De Russische website Tvzvezda schrijft dat een deel van het personeel wat opgeroepen
is zijn militaire dienstplicht tussen de 10 en 30 jaar geleden gediend heeft.
Wilderäng: “Grootste militaire oefening in moderne tijd”
Defensie blogger en auteur Lars Wilderäng heeft de mobilisatie nauwkeurig op de voet gevolgd en schrijft op
zijn blog dat de mobilisatie ook kernwapens inhoudt.
“Aangezien alle militaire eenheden aan deze mobilisatie deelnemen, includeert dit ook strategische mobiele
raketten, wat wil zeggen nucleaire eenheden, met inbegrip van stilgelegde of in reserve nucleaire
eenheden”, schrijft hij.
Verder schrijft hij dat deze Russische militaire oefening de grootste kan zijn sinds de Tweede Wereldoorlog.
“Afgezien van een mobilisatie om een totale oorlog te beginnen zien we hier de grootste militaire
troepenbeweging in moderne tijd, sinds de Tweede Wereldoorlog is dit niet voorgekomen.”
http://nyheteridag.se/rysslands-massiva-militara-mobilisering-samtliga-100-allt/
https://fenixx.org/2016/06/18/massale-militaire-mobilisatie-in-rusland-compleet-100-alles/
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False Flag moord moet Engeland in de Europese Superstaat houden (Update)
Enkele uren voor de dood van het Engelse parlementslid Jo
Cox heerste er een soort paniek op de financiële markten, waarbij
alles en iedereen richting uitgang vluchtte.
Dan, een moord op een mooie jonge vrouw en moeder die vóór een
Engeland in Europa was (Bremain), “goed” was en plots verandert
alles.
Update: 19 juni 2016
Wat te verwachten was, is gebeurd. Het nationale NSB vod, door
sommigen de Telegraaf genoemd, maakt op een misselijkmakende
manier gebruik van de geplande moord op Jo Cox door de bevolking
weer eens keihard te misleiden.
Je ziet vandaag het volgende in het dagblad:
Dit zou dan blijken uit de eerste poll die is gehouden na de moord op
Jo Cox.
De bewering is op basis van een peiling voor de krant Mail on
Sunday. Het gaat naar het zich laat aanzien om de eerste peiling
sinds de brute moord op parlementslid Jo Cox die voor het
lidmaatschap campagne voerde.
Een "onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd onder de lezers van een
krant die heel druk campagne voert voor een Bremain (Engeland blijft in de EU):
Dan gaan ze verder door nog een peiling neer te zetten van een
krant die ijverig campagne voert voor Bremain.
Voor The Sunday Times is net ook een peiling uitgevoerd en daar
waren nu iets meer ondervraagden voor lidmaatschap van de EU (44
procent) dan tegen lidmaatschap (43 procent).
Dat van het omgekeerde sprake is zoals beschreven en onderbouwd
in ons onderstaande originele artikel, wordt genegeerd.
Deze krant deden het in de oorlog en ze doen het nog steeds; heulen met de vijand en misleiden van de
bevolking.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog drukte de drukkerij van De Telegraaf pro-Duitse bladen, waaronder de
“Deutsche Zeitung in den Niederlanden”. Hiermee vertoonde De Telegraaf hetzelfde gedrag als het
genazificeerde concern van drukkerij/uitgeverij De Arbeiderspers, die de vervaardiging van veel
nationaalsocialistisch drukwerk (onder meer Storm, Groot Nederland en De Waag) ter hand nam tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
Origineel artikel: 17 juni 2016
In een eerder artikel schreven wij dat er iets schokkends zou gaan gebeuren, waardoor in ieder geval
voorlopig het geplande referendum van 23 juni zal worden uitgesteld.
Na de moord op het Britse parlementslid was dan ook het eerste gerucht, ze was nog niet eens overleden,
dat binnen de financiële markten de ronde deed dat er een goede kans was dat het referendum zal worden
uitgesteld.
En ook als het niet zal worden uitgesteld, zal door deze psyop ongetwijfeld een deel van de bevolking
anders gaan denken.
Psyop staat voor Psychological Operations. Het zijn geplande operaties die bedoeld zijn om de emoties en
motieven van een publiek te beïnvloeden, met als uiteindelijk doel dat ze zich anders gaan gedragen.
En dat is precies wat er afgelopen donderdag in Engeland is gebeurd. Een psyop, waarbij een aanval wordt
uitgevoerd op een mooie jonge vrouw die staat voor alles wat goed en mooi is, door een gestoorde gek die
staat voor alles wat slecht is en waar je met spoed afstand van moet nemen.
Om een dergelijke False Flag aanval uit te voeren, gebruik je iemand die bekendstaat als onstabiel en pompt
hem vol met zogenaamde SSRI antidepressiva.
Vervolgens vul je zijn hoofd met allerlei gedachten over gewelddadige acties, je wijst hem in de goede
richting en gaat achterover leunen.
De datum van het referendum komt met rasse schreden naderbij. Het Brexit (Britain exit) kamp krijgt een
steeds grotere voorsprong en de financiële markten raken in paniek.
Dan volgt de moord op Jo Cox.
Ze wordt vermoord door een man, Thomas Mair, die geschreeuwd zou hebben: “Britain First” (een kleine
ultrarechtse partij in Engeland) op het moment dat hij haar vermoordde. Echter, er is geen enkele getuige die
zegt iets dergelijks te hebben gehoord.
Te laat. De sociale media en mainstream pers brengen met grote koppen het verhaal van de “Britain First,
Brexit moordenaar”.
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Hier volgt de gehanteerde psyop formule:
Het parlementslid Jo Cox wilde dat Engeland in de Europese Unie bleef. Haar moordenaar was een
ultrarechtse Brexit gek. Conclusie: Daarom zijn alle mensen die voor een Brexit zijn ultrarechtse gekken.
Dit is de manier om miljoenen mensen te demoniseren.
Jo Cox = goed = mooi = in de EU blijven
Haar moordenaar Thomais Mair = Brexit = slecht = iedereen die de EU wil verlaten is een moordenaar.
Heb niet de illusie dat dat niet zo werkt want dit zijn doorgewinterde psyop uitvoerders die telkens met deze
methode het gewenste effect bereiken. En de cijfers laten dat ook direct zien.
Jo Cox symboliseerde alles wat mooi en goed was.
Een aantrekkelijke jonge vrouw die weet wat ze wil en als voorbeeld dient voor vele jonge vrouwen.
Op het moment dat Jo Cox wordt vermoord, vaart haar echtgenoot
Brendan (check onderaan pagina 8 de acknowledgements en about)
met hun twee kleine dochtertjes in een boot op de rivier de Thames
met een spandoek om Engeland in de EU te laten blijven.
Het beeld wat het Engelse publiek wordt voorgeschoteld is duidelijk.
Interessant om te melden, is ook de link die bestaat met de beruchte
Bill en Melinda Gates Foundation (zie ook voorgaande link,
onderaan pagina 8), het verband met de globalisten is hiermee
gelegd, waar we over vernamen via een artikel op een collega
website.
De kleur rood, zo wordt in het artikel ook verteld, komt nogal
prominent voor binnen deze gebeurtenis. Rode jurk van Jo, rood
bootje waar manlief in wordt gefotografeerd (zie boven), rode
handschoenen van de dader. Wij zochten de betekenis daarvan op
en de kleur rood wordt geassocieerd met: Rood staat voor
levenskracht, macht en vastberadenheid. Deze kleur trekt succes
aan.
Er is nu een campagne rustpauze van enkele dagen ingelast, waarbij men uiteraard zal willen poolsen of het
beoogde effect is bereikt.
Wat de financiële markten betreft zeker. De rust is weergekeerd en alle koersborden staan voorlopig weer in
het groen.
Waarschijnlijk zal het weekend worden afgewacht en afhankelijk van de situatie zal op maandag bekend
worden gemaakt of het referendum wel of niet doorgaat.
Ook de officiële polls liggen enkele dagen stil en dus wordt het moeilijk voor mensen om te bepalen hoe hun
buren denken over het gebeurde.
Wel wordt er gezegd dat binnen de weddenschappen bij de bookmakers de kansen voor een Brexit al
aanzienlijk teruggelopen zijn. Of dit waar is of ook onderdeel vormt van de propaganda weten wij niet, maar
gezien de enorme belangen die op het spel staan, kunnen ook deze prognoses zijn gemanipuleerd om
mensen het gevoel te geven dat iedereen nu massaal toch ervoor zal willen kiezen in de EU te blijven.
Navolgend een interessant interview met Paul Joseph Watson van Infowars over de gebeurtenissen en zijn
analyse ervan. https://youtu.be/QtDKfd-pEGw
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10807:false-flag-moord-moetengeland-in-de-europese-superstaat-houden-update&catid=20:het-complot&Itemid=33

Geheim agenten vertellen uitgebreid over valse vlaggen in West-Europa
Een uitgebreide en buitengewoon interessante documentaire over
psychologische oorlogsvoering. In dit derde deel uit de documentaire
serie van Counter Intelligence – Shining a Light on Black
Operations vertellen oud geheim agenten uitgebreid over
het fenomeen van valse vlag aanvallen.
In de inleiding komt voorbij hoe psychologische oorlogsvoering al
werd toegepast in het verre verleden door o.a. Alexander de Grote
en Genghis Khan. Daarna wordt er ingegaan op valse vlag plannen
zoals Operation Northwoods en valse vlag operaties zoals Operation Gladio. Vooral Operation Gladio is
interessant omdat het slachtoffer van deze valse vlag operaties voornamelijk West-Europese burgers waren.
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In de decennia na de Tweede Wereldoorlog pleegden geheime diensten van eigen landen in samenwerking
met geheime diensten van ‘bevriende naties en organisaties’ zoals o.a. de VS en de NAVO succesvol
aanslagen op West-Europese burgerdoelen en politici. Deze aanslagen/moorden werden via de mainstream
media toegeschreven aan communistische extremisten om zo een extern vijandbeeld bij de bevolking te
scheppen. Dit werd gedaan om Europa en Rusland tegen elkaar op te zetten ten voordele van de VS. Deze
strategie werd toendertijd bij de uitvoerende geheime diensten ook wel – The Strategy of Tension –
genoemd.
Het is belangrijk dat mensen deze documentaire kijken omdat hieruit blijkt dat terreur op Europese bodem in
het verleden voornamelijk blijkt te zijn veroorzaakt door eigen geheime diensten en die van ‘bevriende
naties’. Ook zien we dat mainstream media van o.a. Nederland in het verleden systematisch de verkeerde
partijen als dader aanwezen en daarmee veel angst en boosheid onder de bevolking op heeft geroepen
richting totaal verkeerde partijen.
Part 3: The Strategy of Tension
The Strategy of Tension examines the history of false flag operations used for war, propaganda and
psychological operations–or ‘psy-ops.’
Operation Northwoods and Operation Gladio are examples used to illustrate the nature of clandestine
operation planning and execution; as well as shedding light on the intent and extent to which the National
Security apparatus manipulates events and manufactures outcomes to suit its goals.
This programme also looks at the issues that spin off from the history of false flag operations–such as how
conspiracy theories are used to discredit inquiry and investigative journalism; and also how the cultural
preconditions around dismissing false flag operations serve to protect their continuation and ‘plausible
deniability.’
Valse vlaggen worden vaak door eigen of bevriende overheden
gebruikt om zo de bevolking te mobiliseren voor een oorlog die de
heersende klasse graag wil voeren om hun slavenkolonie wat uit te
breiden. De andere 4 delen van deze 5 delige documentaire serie zijn
ook zeer de moeite van het bekijken waard. Je zult voorgoed met een
andere blik naar de wereld kijken. En stuur deze documentaire serie
vooral ook door aan politie agenten, mensen in het leger, journalisten
en de 2500 mensen die in Nederland bij geheime diensten werken.
Het is van essentieel belang dat juist mensen in die posities weten wat er speelt op dit gebied.
This 5-part documentary is a great expose on the national surveillance state that has arisen over the last 50100 years. Manipulating elections, overthrowing foreign governments, and secret assassinations are just a
few of the heinous acts committed in the name of national security. Now that Edward Snowden has blown
the lid off of the NSA’s Prism snooping program, this film series is
even more important and relevant.
En als we dit verleden van terreur op Europese bodem kennen en nu
de huidige terreur zien, zou het wellicht mogelijk zijn dat Europa een
nieuwe golf van Operation Gladio aanslagen over zich heen krijgt?
En wat moeten we denken van mainstream media journalisten die
ondanks deze openbaar beschikbare informatie het idee van valse
vlaggen nooit als een optie bekijken en behandelen in hun
verslaggeving?
Aanverwante artikelen en informatie:
-) Counter Intelligence – Shining a Light on Black Operations alle 5 delen via Meta-Noia films
-) 15 factoren om een valse vlag operatie te herkennen
-) WantToKnow – Operatie ‘Gladio’ tegen eigen volk..
-) Valse vlaggen: Als overheden hun eigen burgers heimelijk aanvallen
-) Overzicht van 54 gedocumenteerde valse vlaggen
-) 100 jaar mindcontrol experimenten en psychologische oorlogsvoering
-) Wie hebben er baat bij oorlog?
-) Wat drijft de psychopaat?
-) Het Patroon van Tirannie – Wees bang, wees bang, wees bang
-) Mensen betalen voor hun eigen onderdrukking
-) Het meest gevaarlijke geloof veroorzaakte 262 miljoen doden in de
vorige eeuw
-) Het geloof in een heersende klasse voegt alleen maar geweld toe aan
een maatschappij
-) Een kijkje achter de schermen bij de geheime diensten
http://achterdesamenleving.nl/geheim-agenten-vertellen-uitgebreid-valse-vlaggen-zoals-operation-gladio/
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Zijn de reuzen terug op aarde? (video)
Ooit hebben er reuzen op aarde geleefd, zoveel is zeker. Ze duiken
niet alleen op in de bijbel, maar ook in alle verhalen van oude
volkeren op aarde.
Misschien dat ze nu, net als de planeet Nibiru, weer terug zijn, want
er zijn een aantal reuzen ontdekt bij de piramides van Gizeh in
Egypte.
Normaal gesproken zou je zeggen dat het helemaal niet kan dat er
een paar reuzen rondlopen op aarde. We leven echter in
allesbehalve normale tijden.
Keer op keer schrijven wij op deze website over vreemde dingen die er gebeuren op aarde, zoals
bijvoorbeeld de piramides die de naderende planeet Nibiru lijken te begroeten.
Ook de oude piramides lijken wereldwijd weer tot leven te komen en lichtstralen naar de hemel te sturen
zoals wij schreven in een eerder artikel:
Ter vergelijking volgen hieronder enkele foto’s van piramides waar energiestralen zijn gefotografeerd.
De eerste is een opname vanaf de Bosnische piramide van de Zon.
De volgende is een opname van 24 juni 2009 toen iemand een foto nam van
ChiChen Itza piramide, eveneens in Mexico. Deze straal was niet zichtbaar toen de
foto werd genomen, maar werd pas later waargenomen toen de afdruk werd
bekeken.
De volgende en laatste opname is al wat ouder en genomen in 2000. Ook hier een
merkwaardige energie/lichtstraal afkomstig van de Piramide van de Maan,
wederom in Mexico.
De beelden hierboven zijn ook allesbehalve “normaal” te noemen. Iets wat ze in de
tijd van de bijbel wel heel gewoon vonden, was dat er in die tijd reuzen op aarde
rondliepen.
De eerste aanwijzing dat er hier inderdaad reuzen hebben rondgelopen, vind je in de bijbel, zoals het
volgende: Genesis 6:1-4
"Toen de mensen zich op aarde begonnen te vermenigvuldigen en
hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de
dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit
vrouwen, wie zij maar verkozen. En de Here zeide: Mijn Geest zal
niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is
vlees, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in de die
dagen op de aarde, en ook daarna toen de zonen Gods tot de
dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn
de geweldigen uit de voortijd mannen van naam".
Naast in de bijbel, duiken de reuzen ook op in de verhalen van alle
oude volkeren op aarde. Rond de Middellandse-zee, bij de indianen
in Noord-Amerika en Canada, in Zuid-Amerika, in Tibet en in Australië. In de mythologieën van Oost en West
in de sagen over Tiahuanacu en in de heldendichten van de
Noormannen en Eskimo’s. De oude Chaldeeën hadden het over de
reus Irdubar, in India sprak men van de Danawa en Daita en op
Ceylon van Rakshasa, om zo maar een paar voorbeelden te
noemen.
Voor wie meer wil weten over hoe het nu precies zit met de
Nephilim, de reuzen of de Gevallen Engelen (boeklink) raden wij de
volgende zeer informatieve documentaire aan van Trey Smith.
Laten er nu via Google afbeeldingen beschikbaar komen van reuzen, vlakbij de piramides van Gizeh.
Via Google Earth of Maps zie je het volgende als je naar een kleine
woonwijk gaat, naast de piramides van Gizeh in Egypte.
Je ziet op de afbeelding aan de linkerkant van de weg een man
oversteken die gezien de verschillen met de rest van de omgeving
en andere mensen, minsten drie meter hoog moet zijn.
Aan de rechterkant van de weg zien we een man oversteken die zo
mogelijk nog groter is dan die aan de linkerkant.
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Volgens Google is de afbeelding waarop deze reuzen voorkomen al in 2009 genomen.
Voor wie het zelf wil controleren, volgt hier de link naar de correcte pagina op Google Maps.
Het vreemde is natuurlijk dat, behalve dat we hier reuzen zien, dit
gebeurt op een plek vlak naast de meest beroemde piramides op
aarde.
De piramides die ogenschijnlijk ook een rol spelen bij de terugkeer
van de planeet Nibiru.
Gaan oude tijden herleven en krijgen wij opnieuw te maken met
reuzen of gevallen engelen?
Voor de liefhebbers navolgend een deel uit het eerdere artikel met
bijbehorende documentaire.
De naam van de documentaire is “Origin of Genetic Evil” en hij neemt je mee op reis langs de menselijke
genetica, de langwerpige schedels, de Nephilim schedels, oude schedels, de reuzenschedels en dat
allemaal in het licht van exacte Hebreeuwse, Babylonische, Sumerische en Egyptische verslagen alsmede
het boek van Henoch.
Nauwkeurige verslagen over de Nephilim, Anunnaki, buitenaardsen en Demonen, Gevallen Engelen en zelfs
de vader aller leugens, satan. Van de diepten van de onderwereld en Lucifer tot de Bijbelse onthullingen en
profetieën.
Een reis van de hemel naar de hel en de genetische hybriden en entiteiten daar tussenin.
https://youtu.be/1zz8_MxcnzY
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10798:zijn-de-reuzen-terug-opaarde&catid=37:wereld&Itemid=50

Orlando: een moordpartij met verborgen FEITEN..
2016 © WantToKnow.nl/be
Daar zijn we weer? Een aanslag waar de wereld weer door in de angst moet schieten? Een schietpartij,
waarbij alles weer samenkomt..? ISIS wordt er bijgehaald, de Islam, anti-homo-beweging, etc. etc. Als
mensen maar weer in hun angst terecht komen. Het is in onze ogen hetzelfde verhaal, als met zoveel valsevlag-aanslagen. We schreven de quote hierboven ook al bij ons hoofdartikel over ‘complotten’.. (HIER).
Laten we je gewoon maar weer de ingrediënten van deze valse-vlag aanreiken, zodat je zelf kunt beslissen.
Beginnen we met het Facebook-bericht dat werd verwijderd, maar al was vastgelegd.
Getuigen van de schietpartij melden dat er meer daders bezig waren. Kijk naar het volgende bericht op
Facebook. Wil je het hele verhaal lezen, kijk dan op deze link HIER
En dan het volgende; is dit normaal?
Een reportage met een getuige, die ineens verbroken wordt.. Past
dus exact in het plaatje dat er meer ‘daders’ aan de slag waren.. Is
dit normaal.. PRECIES op het moment als de getuige iets
ESSENTIEELS vertelt.. Namelijk dat de deuren van de discotheek
werden dichtgehouden door een man. Het is dus óf toeval dat de
verbinding PRECIES op dit moment uitvalt, of we hebben te maken
met een regelrechte censuur-ingreep, omdat het verhaal van deze
getuige niet in het officiële plaatje past.. Wij houden het op het
laatste, zéker als we de andere FEITEN naast elkaar leggen.. Luister
naar het verhaal van de getuige. https://youtu.be/w8NEv1rvDFM
Een ‘moeder’ van een van de slachtoffers komt in beeld. Ze wordt
ondervraagd in een rechtstreekse reportage voor Tv. Dan, na een
inleiding, komt het op feiten aan en kijkt de vrouw vóórdat ze weer
een feit opdist, even naar beneden.. Niet één keer, maar talloze keren. En telkens is het hetzelfde: ze leest
iets met haar ogen. Duidelijk te zien zijn haar pupillen die -voor haar- van links naar rechts gaan.. Enja, daar
komt het verhaal over de noodzaak om iets te doen aan het wapenbezit in de VS.. Ingefluisterd door een
elite die als de dood is, dat de wapens door de bevolking gebruikt zullen worden, om hen het land uit te
jagen..!!
Is dit een spontane reportage, of opnieuw een in elkaar gerotzooide verklaring van een familie-van-één-vande-slachtoffers..?? Bepaal het zelf. En laat je geen knollen voor citroenen verkopen..!
https://youtu.be/gmPxX9z_JDQ
En is deze mevrouw nou een zogenaamde crisis acteur..? Kijk en oordeel zelf..
https://youtu.be/z0thCKVuWts
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/orlando-een-moordpartij-en-verborgen-feiten/
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De enige overgebleven optie is een Ruttexit (video)
Zelden is er een grotere lakei van de elite actief geweest op
Nederlands grondgebied dan premier Mark Rutte.
Dat hij een complete minachting heeft voor het volk dat hij hoort te
vertegenwoordigen, blijkt wel uit het feit dat hij doodleuk verklaart dat
hij absoluut tegen referenda is als het gaat om internationale
belangen.
Volgens Rutte kan het niet zo zijn dat het volk van Nederland een
eigen wil heeft en daarmee het voortgangsproces van de Super
Nazistaat Europa vertraagt.
De premier noemde de uitslag van het referendum,,desastreus” en zei dat hij,,totaal, totaal, totaal tegen
referenda over multilaterale overeenkomsten” is. Volgens Rutte,,slaat het nergens op” dat een land zo zijn
wil oplegt aan de hele EU. Hij zei dat Nederland het referendum te danken heeft aan de,,sociaaldemocraten”
van zijn,,geliefde coalitiepartner” de PvdA
Deze man maakt hier een enorme fout door er vanuit te gaan dat de volgende fase van de New World Order
al is bereikt. Waarbij landen hun nationale soevereiniteit volledig kwijt zijn ten koste van Brussel. Hij zit al zo
in die bepaalde “mindset” dat het voor hem ontzettend irritant en niet voor te stellen is dat dit volk er een
eigen mening op na houdt.
Dat is trouwens dezelfde man die de uitslag van het Nederlandse referendum van enkele maanden geleden
naast zich neer legde en via een één-tweetje met de rechterlijke macht dit voor zich uit wist te schuiven tot
na het Engelse referendum op 23 juni.
Het is angstaanjagend, maar we hebben met de moord op Jo Cox gezien dat de kern van de globalisten
bereid is om te moorden als er een spaak in het wiel van de New World Order dreigt te komen.
Mensen zoals Mark Rutte zullen iedere mogelijke smerige truc uithalen die maar te bedenken is om tot een
bevredigend resultaat voor hun meesters te komen. Mensen zoals Rutte zijn psychopaten zonder enig
mededogen en zullen er hun hand niet voor omdraaien als ze een bijna driehonderdvoudige moord in de
doofpot moeten stoppen zoals ze dat hebben gedaan met de slachtoffers van vlucht MH17.
Wat heel duidelijk werd uit de woorden van Rutte was dat, wat hem betreft, het doel de middelen heiligt.
Getuige ook dat hij na de moord op Jo Cox rustig verder gaat met campagne voeren tegen een Brexit en
dan ook nog het lef heeft om te zeggen dat hij dit zegt namens alle Nederlanders.
https://youtu.be/j4swg0ecyGE
Als wij nu in de Middeleeuwen zouden leven, hadden we hier een aantal voorstellen gepubliceerd over wat
wij denken dat er met Mark Rutte zou moeten gebeuren om de dreiging die hij vormt voor ons land te
bezweren. Helaas leven we, mede dankzij deze hofnar, in een politiek correcte tijd en mogen wij alleen
zeggen dat we willen dat deze man onmiddellijk democratisch ophoepelt: Ruttexit!
Ver weg van dit land, zodat hij de bevolking niet nog meer kwaad kan berokkenen.
Doen we dat niet en laten we hem zitten, zullen we dat als volk in de toekomst zwaar betreuren. Hij zal
ervoor zorgen dat het associatieverdrag met de corrupte roofstaat Oekraïne wordt ondertekend. Simpelweg
omdat zijn meesters bij de Bilderberg Conferentie hem hier opdracht toe hebben gegeven.
Jammer genoeg hebben wij een parlement, afgezien van enkele uitzonderingen, dat vol zit met
slapjanussen.
De mislukte tweedehands autoverkoper Rutte verscheen enkele dagen geleden in de Kamer, waar men hem
vragen kon stellen over zijn bovengenoemde opmerkingen.
Vandaag kon hij daarover aangesproken worden door de Tweede Kamer. Rutte verscheen in de Kamer.
Maar ons parlement bleek weer eens een schoothondje zonder tanden.
In de Kamer zei Rutte vandaag namelijk iets heel anders, namelijk dat het een complexe kwestie is, dat er
veel dingen meespreken, zoals een mogelijk Brexit, en dat er een stem gegeven moet worden aan enig
ongenoegen. Mist kortom. Maar gisteren verspreidde Rutte nu eens geen mist. Hij verklaarde gisteren dat hij
niets had met het hele idee van een referendum, en wel hartgrondig niets, en dat dit allemaal te danken was
aan zijn coalitiepartner de PvdA dat we daar nu mee opgescheept zaten. Waarom vond geen Kamerlid het
nodig de premier erop te wijzen dat zulke uitspraken consequenties dienen te hebben, en welke moesten dat
wel zijn?
De conclusie is duidelijk.
Er is maar één mogelijke optie die nog overblijft en dat is een Ruttexit.
Linksonder op de site zie je een poll waar je je mening kunt geven over de komende Ruttexit.
Laat je stem niet verloren gaan en laten we een duidelijk signaal geven aan deze liegende en bedriegende
lapzwans die het zijn dagelijkse taak heeft gemaakt om dit land en bijbehorende bevolking iedere nieuwe
dag nog iets meer te verraden.
Wanneer hij gaat, mag hij zijn staatssecretaresse Sharon Dijksma meenemen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10802:de-enige-overgebleven-optieis-een-ruttexit&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Het geheim dat niet naar buiten mag komen voor het Engelse referendum (breaking)
Er is slecht nieuws op komst voor mensen die hopen dat ze te zijner tijd kunnen
genieten van een welverdiend pensioen.
Er ligt een deal klaar in Brussel die ze nu nog niet bekend durven maken, omdat
dit met honderd procent zekerheid de Engelsen richting Brexit (Engeland uit de
EU) zal sturen.
De Nederlandse pensioenfondsen behoren tot de grootste en rijkste ter aarde.
Omdat ze de Nederlandse pensioenen regelen, zijn ze ook in Nederland
gevestigd.
Dat is echter misschien niet meer voor lang. Er schijnt volgens Elsevier een Europees akkoord te zijn bereikt,
waarbij pensioenfondsen de vrijheid krijgen om zich ook in andere landen te vestigen.
In ons land zijn de regels streng zoals de oudjes ieder jaar opnieuw merken omdat ze worden gekort, in
andere landen zijn die regels veel minder streng en is ook het toezicht op de pensioenfondsen vele minder
strikt dan bij ons het geval is.
Wanneer de pensioenfondsen allemaal besluiten om te vertrekken omdat op andere plaatsen hun leven een
stuk eenvoudiger wordt, verlaat zo'n 1.400 miljard euro Nederland, waarvan je nog maar moet afwachten
wat er van terug komt.
Formeel is er nog geen deal, maar bronnen bevestigen een ander verhaal:
Die lijn houden ook woordvoerders aan, maar andere bronnen beweren dat de deal een voldongen feit is.
‘Het akkoord ligt helemaal klaar,’ zeggen twee verschillende ingewijden tegen elsevier.nl. Dat de deal al een
voldongen feit is, willen de europarlementariërs niet toegeven.
Het is dan ook niet voor niets dat dit alles geheim wordt gehouden. Wanneer formeel bekend zou worden dat
de nationale pensioenfondsen mogelijk uit Engeland zullen vertrekken dankzij de EU, is daarmee een Brexit
honderd procent zeker.
Wij willen bij deze dan ook iedereen met contacten in Engeland verzoeken dit bericht te delen en te
verspreiden zodat zoveel mogelijk Engelsen dit bericht nog vernemen voordat ze donderdag naar de
stembus gaan.
Zo suggereerde een ingewijde dat de wet, die de ‘bemoeienis’ van Brussel vergroot, de ontevredenheid van
de Britten over de EU zou verergeren. Ook daarom zouden de pro-EU-politici wachten met de deal. Volgens
Paul Tang, PvdA-europarlementariër, wordt de deal in het beste geval ‘eind juni’ ondertekend: slechts een
week na het Britse referendum.
Engeland zal hier misschien nog aan kunnen ontsnappen, voor alle Nederlandse pensioengerechtigden is
het helaas te laat. Wij zitten in de val en kunnen geen kant op.
Het gaat om de IORP II-richtlijn, waardoor Nederlandse pensioenfondsen onder het arbitraire toezicht van
andere landen mogen staan. ‘Gezien de enorme maat van deze fondsen en de verwaarloosbare regels in
sommige EU-staten, is dit zeer zorgelijk,’ zegt een criticus van de richtlijn. Volgens ingewijden betekent het
ook dat Europeanen makkelijker hun pensioen kunnen optellen als zij die in verschillende lidstaten hebben
opgebouwd.
Daarnaast zou het akkoord het aantrekkelijker en makkelijker maken voor Nederlandse pensioenfondsen om
zich te vestigen in andere landen, waar het toezicht minder streng is dan in Nederland.
Rutte en consorten doen hun uiterste best om alles wat nog Nederlands is over te hevelen naar Brussel en
(ook) de oudjes hebben straks het nakijken.
We hebben onlangs gezien wat er gebeurde met Rochdale, waar sprake was van de grootste schade ooit
door fraude in ons land.
Wat denk je dat er gaat gebeuren met een pot van 1.400 miljard euro die buiten het zicht van Nederland
ergens wordt gestald zoals bijvoorbeeld op Cyprus?
Fraude en corruptie zijn helaas een normaal onderdeel van onze maatschappij geworden en een
pensioenpot van 1.400 miljard euro die dankzij Rutte en zijn Brusselmaatjes zal verdwijnen, zien we
waarschijnlijk nooit meer terug.
Want naast de "normale fraude" is er natuurlijk altijd nog die van de bankiers. Die moeten op geregelde
tijden worden gered en dus zal waarschijnlijk een volgende Europese regel worden dat voor het redden van
de banken het geld van pensioenfondsen gebruikt moet worden.
Het is tenslotte ook in het belang van de oudjes dat hun bankrekening blijft bestaan. Diezelfde rekening waar
ze vroeger pensioen op gestort kregen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10804:het-geheim-dat-niet-naarbuiten-mag-komen-voor-het-engelse-referendum-&catid=37:wereld&Itemid=50

N I E U W S B R I E F 2 5 0 – 3 0 J U N I 20 1 6 – P A G . 3 4

Situatie rondom Yellowstone en kust Californie wordt onstabieler
Terwijl de aandacht van de wereld is gericht op andere zaken gebeuren er
opnieuw heftige dingen op onze aarde.
Afgelopen week zijn er drie behoorlijke aardbevingen geweest
rondom Yellowstone Park in Amerika en een aardschok voor de kust bij
Californië produceerde 800 naschokken.
De laatste dagen is iedereen druk bezig geweest met de gebeurtenissen
die de voorpagina’s hebben gehaald zoals de schietpartij in Orlando, de
moord op het Engelse parlementslid en natuurlijk voetbal in Frankrijk.
Waar door de mainstream media eigenlijk helemaal geen aandacht aan is geschonken, is dat ongewone
seismische activiteit is waargenomen langs de voornaamste breuklijnen in Californië en bij de supervulkaan
in Yellowstone Park, beiden in Amerika.
De laatste maanden hebben de geisers in Yellowstone Park zich vreemd gedragen en nu waren er in de
afgelopen week drie behoorlijke aardbevingen in dat gebied. Op 9 juni was er een aardbeving met een
kracht van 3,7 op de Richterschaal. Op 13 juni was er één met een kracht van 4,3 en de dag erna één van
4.0. En ja, er komen regelmatig aardbevingen voor in de buurt van Yellowstone, maar dat zijn meestal hele
kleine. Aardbevingen met een kracht zoals die van afgelopen week is heel ongewoon en meer dan alleen
maar een beetje zorgelijk. Eenzelfde verhaal aan de westkust van Amerika. Op de kaart hieronder zie je alle
plekken aangeven langs die kust waar de afgelopen week aardbevingen voor kwamen met een kracht groter
dan 2,5 op de schaal van Richter.
Te zien is dat het allemaal bevingen zijn langs de voornaamste breuklijnen in dat gebied.
De grootste was een beving afgelopen vrijdag met een kracht van 5,2
iets ten noordoosten van San Diego.
Het was niet alleen die beving, maar ook nog eens minstens 800
naschokken. Het is misschien wel normaal om wat naschokken te
hebben na een beving, maar zoveel is wel heel erg ongewoon.
Zoals we enkele weken geleden schreven, is dat tevens het gebied
waar op dit moment grootschalige oefeningen worden gehouden.
Vanaf 7 juni wordt er door de bekende FEMA organisatie een oefening
gehouden aan de westkust van Amerika.
Deze oefening gaat heten Cascadia Rising en zal proberen de
gevolgen op te vangen van een aardbeving met een kracht van 9 op de schaal van Richter. Niet alleen die
van de aardbeving, maar vooral ook die van de enorme tsunami’s die het gevolg zullen zijn van deze beving.
Wanneer men het heeft over het aardbevingsgevaar in Californië, gaat het meestal over de San Andres
breuklijn. Maar, die dreiging valt volgens experts in het niets bij die van wat men noemt de Cascadian
Subduction Zone.
Dit is een breuklijn waar twee tektonische platen elkaar als het ware ontmoeten. De ene is de Juan de Fuca
plaat en de andere de Noord Amerikaanse. We praten dan over een breuklijn van meer dan 1.000 kilometer
lang die zich uitstrekt van Vancouver Island tot aan het noorden van Californië.
De komende oefeningen zullen heel erg groot worden en zullen zich afspelen in maar liefst drie staten,
Washington, Oregon en Idaho. Het Amerikaanse U.S. Northern Command zal tegelijkertijd nog vijf grote
oefeningen houden met de namen “Ardent Sentry 2016″, “Vigilant Guard”, “Special Focus Exercise”, “Turbo
Challenge” and “Joint Logistics Over-The-Shore”.
Nog nooit eerder in de Amerikaanse geschiedenis is er een dergelijke grote oefening gehouden, waardoor
mensen zich dan ook afvragen of de betrokkenen iets weten wat de rest van de bevolking niet weet.
Wetenschappers zeggen dat die grote aardbeving waar men voor aan het oefenen is, allang had moeten
gebeuren. Dan nu grootscheepse oefeningen en ongewone aardbevingen langs die breuklijn en ook nog
eens in Yellowstone Park waaronder zich een supervulkaan bevindt.
Waar het op lijkt, is dat men weet dat er binnenkort heftige dingen zullen gebeuren in die regio’s. Net zoals
wij dat weten, zijn ook zij heel goed op de hoogte van de komst van het mini zonnestelsel Nibiru en de chaos
die de passage daarvan zal veroorzaken.
Iedere maand opnieuw worden de verschijnselen om ons heen heftiger en probeert men ons, zo
langzamerhand wanhopig, het door de mens veroorzaakte wereldwijde opwarmingsscenario op te dringen.
Steeds meer mensen worden echter wakker en zelfs als ze het misschien niet kunnen beredeneren, voelen
ze dat we in een bijzondere tijd leven en dat er dito dingen op ons af gaan komen.
https://youtu.be/atkmSaD4vm0
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10799:situatie-rondom-yellowstoneen-kust-californie-wordt-onstabieler&catid=37:wereld&Itemid=50
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Wat doe jij als de paddestoelwolk verschijnt?
Als een volk met het IQ van een banaan marcheren wij slaafs achter de
oorlogszoekers uit Washington aan.
Je hoeft echt geen Einstein te zijn om te kunnen bedenken dat, als dit zo
doorgaat, er straks paddestoelwolken boven ons land te aanschouwen
zullen zijn.
Je vraagt je af hoe het verder moet met een land waar het grootste deel
van de bevolking klaarblijkelijk zo gedrogeerd, gehypnotiseerd of slapend
is, dat ze met open ogen richting hun eigen ondergang marcheren.
Even terug naar een eerder artikel van enkele weken geleden:
“Als een mantra hebben wij herhaald en herhaald dat wij worden gedwongen te antwoorden. Niemand wil
naar ons luisteren. Niemand wil met ons onderhandelen”.
Nog nooit heeft de Russische president Poetin zo duidelijk gemaakt wat ons staat te wachten als wij door
blijven gaan met die Amerikaanse waanzin. Wanneer onze kleinkinderen blijven leven, zullen ze ons later
verwijten dat wij onvoorstelbaar stom zijn geweest.
Dat dingen ons in het gezicht staarden, dat wij aan alle kanten werden gewaarschuwd, maar dat wij zo
gehypnotiseerd waren dat we zelfs de meest botte waarschuwingen negeerden.
Arrogante imbecielen uit Washington zoals de kliek rondom Hillary Clinton denken werkelijk dat ze een
mogelijke nucleaire oorlog met Rusland kunnen winnen.
Grofweg de laatste tien jaar zijn de zogenaamde neocons in Amerika ervan overtuigd dat ze nucleaire
superieur zijn aan Rusland en dat het wellicht opportuun is voor de VS om een nucleaire oorlog met Rusland
te beginnen om ze voorgoed uit te schakelen.
Bij deze, bij de neocons populaire, gedachte gaat men ervan uit dat de tijdspanne om dit te doen beperkt
isomdat er anders een punt zal komen waarop Rusland weer even sterk is.
Bij een dergelijk scenario zou uiteraard niet alleen Rusland worden verwoest, maar zal de resulterende fallout ook van Nederland en België complete zombielanden maken. Dit gegeven heeft men ingecalculeerd als
zijnde “acceptabel” omdat daarna de Amerikaanse hegemonie voor vele jaren een feit zou zijn.
Onder aanvoering van Amerika is er een permanente demonisering en is de NAVO druk doende met het
omsingelen van Rusland.
Daarnaast hebben de oorlogszoekers uit Washington onlangs hun nieuwe speelgoed in gebruik genomen:
De doelstelling van dit raketsysteem is het lang genoeg uitschakelen van de Russische afweer, zodat
Amerika er in kan slagen een “first strike aanval” uit te voeren op Rusland. Dat is ook de reden dat dit
systeem zo dicht mogelijk bij de Russische grens is gestationeerd, in landen zoals Polen en Roemenië.
Hoever die omsingeling is gevorderd, zie je op het volgende plaatje. Klik op het plaatje voor een grotere
versie.
Amerika is uiteraard hetzelfde als NAVO met een aantal slaafse
volgelingen om het geheel een soort legitieme uitstraling te geven.
Slaven zoals Nederland en België.
Tijdens de komende top in Warschau op 8 en 9 juli zal de bevolking
verder worden gehersenspoeld met bangmakerij over wat voor een
verschrikkelijke bedreiging Rusland wel niet is.
Meer en meer NAVO troepen zullen aan de grens met Rusland
worden gestationeerd. De baas van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft al verklaard dat de NAVO het recht
heeft om haar gebied op buitenlandse bodem te verdedigen.
Ze gaan nu nog een stap verder om Rusland “legitiem” aan te kunnen vallen. Op 14 juni is door de NAVO
bekendgemaakt dat wanneer één van de NAVO landen slachtoffer zal worden van een cyberaanval door
een niet NAVO land zoals Rusland of China, artikel 5 van de NAVO in werking zal treden. Dat artikel houdt
in dat andere landen gedwongen worden het aangevallen land te hulp te schieten, wanneer zij besluiten het
overtredende land in een reactie aan te vallen.
Als voorbeeld: Turkije meldt een cyberaanval vanuit Rusland en besluit het land aan te vallen. Nederland is
vanaf dat moment formeel ook in oorlog met de Russen.
Vanaf nu wordt een cyberaanval door de NAVO behandeld alsof het een werkelijke fysieke oorlogsaanval
betreft.
Er is al een aktueel voorbeeld waarbij de Amerikanen de Russen ervan beschuldigen de niet beveiligde
server van Hillary Clinton te hebben gehackt. Dit kan vanaf nu door Amerika worden uitgelegd als een
aanval op hun land. Het enige wat daarvoor nodig is, is dat de president van Amerika zegt dat het een
Russische invasie betreft op Amerikaans grondgebied en artikel 5 treedt daarmee dan in werking als
Amerika dat zou willen.
Wat helemaal niemand in dit land zich nog schijnt te herinneren, is het volgende:
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In 1990 beloofde het Westen aan de toenmalige Russische leider Mikhail Gorbachev dat de NAVO niet zou
uitbreiden tot aan de grenzen met Rusland.
Het Westen heeft niets anders gedaan dan die belofte breken en Rusland beschuldigen van agressie.
Gorbachev ging destijds akkoord met het ontmantelen van het Warschau Pact en de Sovjet Unie op basis
van die inmiddels talloze keren gebroken beloftes uit het Westen.
Het gevolg is dat Rusland nu omsingeld is door de NAVO, nota bene ook vanuit de landen waarmee ze
samen het Warschau Pact vormden.
Er zal een punt komen waarbij Rusland het zich simpelweg niet kan veroorloven om nog langer te wachten
met een first strike. Wachten ze te lang dan zullen mogelijkheden om een dergelijke aanval te vergelden
worden weggenomen door het raketschild.
De raketten van het raketschild zijn, zoals formeel wordt gezegd, natúúrlijk niet bedoeld om te fungeren als
bescherming tegen mogelijke raketten uit Iran. Grote onzin!
Deze raketten kunnen door Amerika worden gebruikt om een eerste
aanval op Rusland uit te voeren en om de raketten die Rusland
vervolgens als antwoord zal afvuren, te neutraliseren.
Als Rusland niet als eerste toeslaat, zijn ze verloren. Als het land
toeslaat, zullen de eerste nucleaire bommen terechtkomen op de
"command and control" centra van de NAVO. Dat zijn al de rode
stippen in Nederland en België op het bovenstaande kaartje.
Daarnaast is bekend dat Poetin een schaakspeler is die misschien
zal afwachten of er misschien toch een Donald Trump in het Witte
Huis komt.
Gebeurt dat niet en komt Hillary aan de macht dan is het einde oefening.
Hillary en Hotlips Hennis met haar Yab Yum laarzen zullen Poetin wel even een lesje leren.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10797:wat-doe-jij-als-depaddestoelwolk-verschijnt&catid=37:wereld&Itemid=50

Meer dan 1 miljoen betogers in Frankrijk; NOS zwijgt..
2015 WantToKnow.nl/be
Afgelopen week waren er opnieuw massale protesten in Frankrijk.
Deze zijn vooral gericht tegen de gehate wet-El Khomri; een
hervorming van de arbeidswet waardoor werkenden veel flexibeler
zouden worden en eenvoudiger te ontslaan zijn. Deze demonstaties
houden al maanden aan en vooral jongeren spelen een belangrijke
rol in deze acties. Logisch want het gaat voor een groot deel over
hún toekomst..
Deze jongeren willen niet een soort goedkope wegwerparbeider
worden en dus is er voor de betogers, een fundamenteel verzet tegen deze nieuwe arbeidswet nodig. De
regering hoopte wellicht dat het Europees Kampioenschap Voetbal de aandacht zou afleiden. Daarbij tevens
ondersteunt door de hoop dat de twijfelaars tegen het protest zou keren, in de zin dat actie voeren tijdens
het EK het land een slechte reputatie zou geven.Het is duidelijk dat bij de Fransen, opstand tegen de
heersers in de genen zit, sinds de revolutie van 225 jaar geleden.
Dit is te zien aan het voortdurende karakter van deze demonstraties en de felheid waarmee het protest wordt
gevoerd. Opmerkelijk aan de acties van deze week, was dat de opkomst bijzonder groot was. Er was sprake
van zelfs meer dan één miljoen betogers (1,3 miljoen volgens sommige schattingen).
Urenlang trokken betogers uit alle hoeken van het land door de straten van Parijs. De woede die in Frankrijk
aanwezig is tegen deze arbeidswet-El Khomri lijkt voorlopig nog niet te luwen. Betogingen worden grimmiger
en er vallen steeds meer gewonden. Ook afgelopen week.
En de NOS? Die blijft rustig zwijgen en wachten..
De vraag blijft telkens waarom onze Nederlandse actualiteitenrubrieken wegblijven uit Parijs. Afgezien van
een schaars bericht hier en daar, blijkt de essentie bij ook weer déze demonstratie de NOS-journalisten te
ontgaan. Of worden ze moe van de lengte van de aanhoudende protesten..? Zeg het maar. Of is het dat we
in Nederland lekker door mogen slapen en niet op ideeën gebracht moeten worden..? Het hele verhaal kan
natuurlijk zomaar ineens overslaan naar les Pays Bas… Goed we kijken wel verder naar het EK-voetbal in
Frankrijk..
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/1-miljoen-betogers-in-frankrijk-nos-zwijgt/
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Journalist onthult: Zó worden Franse frietjes van McDonald’s gemaakt
in: Gezondheid Robin de Boer 14 april 2014
Michael Pollan is schrijver, journalist en hoogleraar journalistiek aan
de Universiteit van Californië – Berkeley. Hij doet voornamelijk
onderzoek naar de industriële voedselketen. Pollan heeft een
eenvoudige oplossing voor ons kapotte voedselsysteem: we moeten onze afhankelijkheid van corporaties
verminderen.
In de Verenigde Staten gebruikt fastfoodketen McDonald’s voor zijn Franse frietjes voornamelijk het
aardappelras Russet Burbank, een aardappel die zeer langzaam groeit. De aardappelen mogen geen
plekjes bevatten, wat lastig is omdat dit aardappelras erg vatbaar is voor bladrolziekte. McDonald’s wil geen
aardappelen met plekken en strepen.
De enige manier om de Russet Burbank te beschermen tegen bladrolziekte is het sproeien van een
pesticide die methamidofos (Monitor) wordt genoemd. Dit middeltje is zo giftig dat de boeren die deze
aardappelen in de staat Idaho verbouwen na het sproeien vijf dagen lang niet in hun weilanden komen.
Als de aardappelen zijn geoogst, worden ze onder een gecontroleerde atmosfeer in enorme schuren ter
grootte van voetbalstadions opgeslagen, omdat ze de eerste zes weken na de oogst nog niet eetbaar zijn.
Eerst moeten alle chemicaliën eruit worden gehaald.
In 2002 schonk McDonald’s in de VS 10 miljoen dollar aan verschillende hindoegroeperingen nadat was
gebleken dat Franse frietjes en andere gefrituurde aardappelproducten ten onrechte waren aangemerkt als
vegetarisch. Het voedsel bleek sporen te bevatten van rundvlees, toegevoegd als smaakversterker.
Het aantal kankergevallen neemt toe en er verschijnen steeds weer nieuwe studies waaruit blijkt dat
pesticiden en genetisch gemodificeerde organismen schadelijk zijn voor de gezondheid.
[CE] https://youtu.be/TX7kwfE3cJQ
http://www.ninefornews.nl/video-zo-worden-franse-frietjes-van-mcdonalds-gemaakt/

De transhumane mens: “Binnen 10 jaar is de helft van alle Amerikanen gechipt”
in: Buitenland Robin de Boer 20 juni 2016
Afgelopen week bleek dat er gesprekken zijn geweest tussen de
Amerikaanse marine en de Amerikaanse presidentskandidaat en
transhumanist Zoltan Istvan. Hij is voorstander van het implanteren
van mensen met RFID-chips.
Istvan heeft zelf een RFID-chip in zijn hand die hij gebruikt om berichten te versturen via zijn telefoon of om
zijn auto te starten. Hij liet weten dat de Amerikaanse marine hem heeft benaderd om te kijken of het
mogelijk is om mensen te implanteren met chips die voorzien zijn van GPS-technologie.
“Ik zal er niet raar van opkijken als de helft van de Amerikanen binnen nu en 10 jaar een implantaat heeft,”
zei hij in gesprek met Radio Sputnik. “Zo’n implantaat kan de omvang van je portemonnee met 30 tot 40
procent terugdringen.”
Niet groter dan rijstkorrel
Zoltan Istvan (Wikicommons)
“De Amerikaanse marine is geïnteresseerd in implantaten omdat ze willen weten waar
hun soldaten zijn,” ging hij verder. “Het is niet altijd even handig om ze te volgen via een
apparaatje dat ze om hun pols of in hun kleding moeten dragen.”
Biologische chips vallen op dit moment in een grijs gebied en worden zonder toezicht via
internet gekocht van bedrijven. “Je injecteert jezelf met deze chips,” aldus Istvan. “De
hele procedure duurt maar 30 tot 60 seconden. De chips zijn zo klein dat ze in een naald
passen, ze zijn niet groter dan een rijstkorrel.”
Complot
Volgens Paolo Bernini van de populaire Italiaanse Vijfsterrenbeweging (M5S) injecteren de autoriteiten in de
VS burgers al met onderhuidse chips om hen te controleren. Hij stelt dat er een complot gaande is van de
media om burgers niet goed te informeren. De Vijfsterrenbeweging boekte zondag tijdens de
burgemeestersverkiezingen haar eerste grote overwinning. Virginia Raggi veroverde 67,2 procent van de
stemmen in Rome en wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad.
[Sputniknews]
http://www.ninefornews.nl/de-transhumane-mens-binnen-10-jaar-is-de-helft-van-alle-amerikanen-gechipt/
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Geheime-Genootschappen: Operatie ‘Gladio’ tegen eigen volk..
Operation ‘Gladio’ en de Propaganda Due
2014 © Hugo van der Zee
Er is in de afgelopen jaren heel wat onafhankelijk onderzoek gedaan naar
de aanslagen van 9/11 2001 in de VS. Deskundigen op gebieden als
vliegtuigbouw, architectuur, explosieven, en wetenschappers op
verscheidene andere gebieden die licht zouden kunnen werpen op de
aanslagen, hebben in samenwerking een omvangrijk onderzoek gedaan.
De conclusie van de onderzoekers is bijna unaniem, dat de aanslagen van
9/11 onmogelijk hebben kunnen gebeuren zoals de officiële theorie deze
beschrijft. En ondanks dat de officiële theorieën van de zogenaamde
‘terreur’-aanslagen in Londen en Madrid evenzeer rammelen, is hier veel
minder aandacht voor.
Het is ook iets dat voor veel mensen moeilijk te bevatten is. Van de VS is het bekend dat zij een agressieve
buitenlandse politiek voeren, en de onmenselijke behandelingen in gevangenissen als Guantanamo laten
duidelijk zien waar de VS toe in staat zijn. Men ziet dit toch vooral als een Amerikaanse aangelegenheid.
Men kan zich moeilijk voorstellen dat Europese autoriteiten betrokken zouden zijn geweest bij aanslagen
zoals die in Londen en Madrid, en dat men dit ook nog eens verborgen heeft kunnen houden.
Toch laat de geschiedenis zien dat Europese staten zich regelmatig tegen het eigen volk hebben gekeerd,
zonder dat het voor het volk duidelijk was waar het geweld vandaan kwam. Vaak ging het om ‘valse vlag’
aanslagen. Dit zijn aanslagen die zo zijn ontworpen dat het lijkt alsof een andere groep ze heeft uitgevoerd.
De situatie van chaos en angst die dergelijke aanslagen veroorzaken worden gebruikt om de vrijheid van de
bevolking in te perken, of als rechtvaardiging voor het voeren van
een oorlog.
Het is februari 1933 wanneer Marinus van der Lubbe als zondebok
wordt gepresenteerd, na de brand in de Reichstag in Berlijn. Dat hij
onschuldig was, was niet belangrijk; de Nazi’s hadden een perfecte
aanleiding de verkiezingen te claimen op basis van de wandaden
van deze ‘communist’..!
Marinus van der Lubbe, het eerste valse-vlag-slachtoffer
De brandstichting van het Berlijnse Rijksdaggebouw in 1933 was
een typische valse-vlag-operatie. De Nederlandse communist
Marinus van der Lubbe werd als dader opgepakt, vervolgd en
geëxecuteerd. Vóór de brand moest de partij van Hitler nog een grote communistisch-socialistische oppositie
tolereren, en de meeste ministers van zijn kabinet waren geen Nazi’s.
Bij verkiezingen datzelfde jaar kreeg de NSDAP de absolute meerderheid waardoor Hitler vrij spel zou
krijgen. Later zou blijken dat het de Nazi’s zélf waren, die verantwoordelijk voor de brandstichting waren. Nu
zou je kunnen denken dat dit iets is dat bij het verleden hoort, althans voor Europa. Maar nee…
CIA en NAVO tegen eigen EU-burgers..!
Toch is het niet zo lang geleden, namelijk tussen jaren 1960 en 1980, dat Europese geheime diensten, in
samenwerking met de CIA en de NAVO, bloedige aanslagen pleegden in Europese landen waarbij
honderden doden vielen. Maar ondanks dat er jaren lang onderzoek is gedaan, vele aanhoudingen zijn
verricht en veel feiten bekend zijn geworden, is geen enkele opdrachtgever veroordeeld, en is de zaak
uiteindelijk in de doofpot gestopt.
Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om een complottheorie.
Het is bewezen dat de Europese geheime diensten met de CIA verantwoordelijk waren voor
terreuraanslagen in meerdere Europese landen. De BBC was een van de eerste die hier aandacht aan
besteedde en er een serie over maakte. De inleiding van de serie, enigszins ingekort, is als volgt:
De hele wereld zou op haar hoede moeten zijn, voor dit vieze spelletje dat regelmatig en met veel succes
gespeeld wordt. De geschiedenis toont aan: geen kletsverhaal, maar een UITERST REËLE OPTIE EN
FEIT..!
“Deze BBC-serie gaat over het extreem-rechtse geheime leger dat opereerde onder de naam Gladio. Dit
was een geheim NAVO project, dat werd uitgevoerd door de CIA in samenwerking met Europese geheime
diensten. Het militaire Gladio netwerk, ook bekend als het ’stay behind’ netwerk, had toegang tot militaire
uitrustingen die moesten worden gebruikt voor sabotage na een eventuele Sovjet-invasie. Gladio werd
echter gebruikt om terreur te zaaien in Europa als onderdeel van de ‘strategie van de spanning’ van de CIA.
Deze strategie had als doel door middel van angst de Europeanen de richtlijnen van de VS te laten volgen.
Honderden Europeanen werden gedood bij aanslagen uitgevoerd door eenheden van het Gladio netwerk.”
Er is inmiddels veel bekend en gepubliceerd over Gladio en in dit artikel zal ik daarom niet diep op de details
ingaan, maar een kort overzicht geven. In het naoorlogse Europa waren de progressieve partijen sterk in
opkomst. Met name de communistische partijen in Italië, Frankrijk en België hadden een grote en actieve
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aanhang. In de jaren zeventig was er tevens een algemene opleving van progressieve bewegingen in
Europa.
Zo waren er de provo’s, en de anti-kernwapen beweging. Ook in de politiek waren er steeds meer stemmen
voor een detente met de Oostblok landen. Om dit ‘tij te keren’ werden er aanslagen gepleegd, en deze
werden in de schoenen geschoven van extreem linkse groepen. Later zou bekend worden dat de aanslagen
werden gepleegd door extreem rechtse groeperingen die opereerden binnen het Gladio-netwerk.
Dit netwerk was, zoals hierboven al gemeld, opgericht na de Tweede Wereldoorlog, om verzet te bieden na
een mogelijke Sovjet-invasie. Bij de eerste Gladio-leden zaten veel ex SS’s en fascisten. In Italië werkte
Gladio zelfs samen met de Maffia, georganiseerde misdaad. Deze connecties gingen terug naar de Tweede
Wereldoorlog. Aan het eind hiervan, werden Amerikaanse maffiabazen uit gevangenschap vrijgelaten om
contacten te leggen met de Italiaanse maffia.
Een aantal Italiaanse maffialeden kreeg een militaire opleiding in de VS. Het doel was dat de maffia een
mogelijke Duitse invasie in Italië zou saboteren én de invasie van de geallieerden zou voorbereiden. Na de
Tweede Wereldoorlog werden veel maffialeden opgenomen in het Gladio netwerk. In de decennia daarna
werden Gladio-leden voornamelijk gerekruteerd uit extreem rechtse groeperingen. Gladio was actief in maar
liefst 16 landen (waaronder Nederland).
De militaire coup in Griekenland die een periode van dictatuur inleidde werd gesteund door een Gladio
groep, evenals de militaire coups in Turkije en een (mislukte) coup in Algerije. In de jaren 1960 en -70
vonden er in Europa meerdere politieke moorden plaats, waaronder de moord op de Italiaanse premier Aldo
Moro, die de socialistische partij met de communistische partij wilde verzoenen. En in de periode 1969 –
1980 vonden er een reeks zware bomaanslagen plaats in Europa.
De bomaanslag op het treinstation van Bologna, op 2 augustus
1980, wordt wijds erkend als een operatie van ‘Gladio’. Bij deze
aanslag kwamen 85 mensen om het leven. De officiële vingers
wezen meteen al naar de communistische ‘Rode Brigades’, maar
later bleken er vele aanwijzingen te zin, dat het juist uiterst rechtse
krachten waren, die aan de basis van deze bomaanslag stonden. Na
jaren werden 2 Italiaanses geheime dienstagenten veroordeeld,
evenals Licio Gelli, het hoofd van de beruchte P2Vrijmetselaarsloge..!
De aanslagen leken tegen het publiek gericht te zijn. Bommen gingen af in banken, stations, treinen, pleinen,
kermissen en tijdens demonstraties, en er waren extreem gewelddadige aanslagen in supermarkten waarbij
vele doden vielen. Men zocht de daders binnen extreem linkse bewegingen zoals de rode brigades en de
RAF (Rote Armee Fraktion). Het bleek echter (in sommige gevallen pas tientallen jaren later) dat precies het
tegenover gestelde plaats vond: de daders kwamen uit extreem rechtse groeperingen.
Daders ontbreken…!
Ondanks de vele onderzoeken, de aanhoudingen van enkele daders, en het overtuigende bewijsmateriaal
leidden deze onderzoeken nooit tot de opdrachtgevers. Alles wat de sporen kon doen laten verdwijnen
gebeurde. Bewijsmateriaal raakte zoek in archieven, sleutelpersonen als getuigen en verdachten
verdwenen, of werden vermoord. Mensen die zich met de zaak bezig hielden, zoals rechters en journalisten,
werden ernstig bedreigd.
Het werd wel duidelijk dat het niet om enkele splintergroeperingen ging, maar dat hier sprake was van een
internationaal opererend netwerk. Er was echter geen politieke wil om het grondig uit te zoeken, en de
onderzoeken werden al gauw gestaakt.
De openbaring: de rede van Andriotti..
Er kwam pas beweging in de zaak toen in 1990 de Italiaanse premier Giullio Andriotti, onder grote druk van
een onderzoeksrechter het bestaan van het Gladio netwerk bekend maakte. Het werd direct wereldnieuws.
In alle betrokken Europese landen doken journalisten op de zaak, wat weer tot vele nieuwe onderzoeken en
onthullingen zou leiden. De verklaring van Andriotti was het resultaat van een reeks van gebeurtenissen die
regelrecht doen denken aan een roman van John le Carré…
Het Italiaanse verhaal begon in 1981, toen twee Italiaanse onderzoeksrechters de val van de
Amerikaans/Italiaanse Franklin-bank onderzochten. De eigenaar van de bank was de Siciliaanse bankier
Michele Sindona en was bekend dat deze Sindona connecties had
met de maffia. Sindona was rijk geworden door het witwassen van
heroïnegelden voor de maffia en had al eerder gevangen gezeten
voor fraude en oplichting. Tevens was het bekend dat hij de
fascistische groep had gefinancierd die in 1970 in Italië een
(mislukte) coup gepleegd had.
Het was premier Andreotti die met deze woorden in het Italiaanse
parlement de sneeuwbal aan het rollen bracht, die een lawine in heel
Europa veroorzaakte..
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Sindona had verder contacten met politieke leiders en met het Vaticaan. Zo had hij regelmatig contact met
premier Andriotti, en hij was bevriend met Giovanni Battista Montini (die van 63 tot 78 als Paus Paulus VI de
heilige stoel bekleedde). De Vaticaanse bank met de naam ‘Ambrosius’ bleek ook betrokken te zijn bij het
schandaal en ging onder in het kielzog van de Franklin bank.
De directeur van deze bank, Roberto Calvi, die in financiële kringen bekend stond als de ‘Bankier van God’
werd kort voordat de bank ten onder ging dood gevonden onder een brug in London. Zijn lichaam was
gevonden hangend aan een steiger. De eerste diagnose was zelfmoord, maar het werd al snel duidelijk dat
het om moord ging.
Licio Gelli, de spin in het web…?
De sporen bleken in veel gevallen naar één persoon leiden.
Namelijk naar Licio Gelli, een Italiaanse zakenman en bekend figuur
in de high society van Italië. Gelli was van jongs aan overtuigd
Fascist. Hij was vrijwilliger geweest aan de kant van Franco in de
Spaanse burgeroorlog. Tijdens de dictatuur van Mussolini werkte hij
als verbindingsofficier voor het contact met de Duitse Nazi’ top.
Aan het einde van de tweede oorlog koos Gelli eieren voor zijn geld
door voor de geallieerde kant te kiezen. Hij richtte een textielbedrijf
op en hij werd zeer machtig; hij duidelijk méér was dan een
zakenman. Gelli stond in contact met bekende personen en hoogwaardigheids-bekleders, waaronder politici,
directeuren van grote bedrijven en kardinalen.
De onderzoeksrechters gaven opdracht tot invallen op meerdere locaties. In een kluis in één van de huizen
van Gelli vond de politie documenten die het reilen en zeilen van een vrijmetselaars loge met de naam
‘Propaganda Due’ of ‘P2’ beschreven. De documenten lieten zien dat de loge betrokken was bij een
gigantisch systeem van politieke en financiële corruptie. Men vond ook een ledenlijst van de loge. Gezien de
nummering van de lijst telde de loge meer dan 2000 leden. Het stuk van de lijst dat werd gevonden telde
slechts 962 leden, maar was op zijn zachts gezegd al verontrustend.
P2 -de Vrijmetselaarsloge..
Licio Gelli bleek grootmeester van de P2-loge te zijn. Op de lijst stonden verder; drie ministers, tientallen
parlementsleden, rechters, officieren van justitie, hoge politie functionarissen, vrijwel de gehele legertop, de
directeurs van alle Italiaanse geheime diensten, directeuren van de grote kranten en mediabedrijven
(waaronder Silvio Berlusconi), tientallen journalisten, directeuren van de drie grootste Italiaanse banken, de
eerder genoemde bankiers Sindona en Calvi, de pretendent koning van Italië Victor Emmanuel II, en verder
veel mensen die sympathiseerden met het fascisme. De P2 bleek ook over veel financiële middelen en
eigendommen te beschikken. Zo was het de eigenaar van de ‘Corriere della Sera’, het grootste dagblad van
Italië.
De onderzoeksrechters beseften dat dit explosief materiaal was en dat zij op veel weerstand zouden stuitten
wanneer ze deze zaak openbaar zouden willen maken. Ze gingen daarom zeer zorgvuldig te werk; maakten
bijvoorbeeld kopieën van documenten en verslagen, die op verschillende plaatsen werden bewaard. Het
lukte de onderzoeksrechters vervolgens om de authenticiteit van de lijst vast te stellen, door het nagaan van
de profielen van de leden, het vergelijken van handtekeningen en het nagaan van transacties. Het bleek dat
de P2-loge was opgezet na de Tweede Wereldoorlog met financiële hulp van de VS, en later ook met
maffiagelden.
De onderzoekrechters zouden later vertellen, dat na het lezen van de documenten, bij hen het ‘kwartje viel’.
Hier kwam alles samen, gebeurtenissen in de politiek en de georganiseerde misdaad, waren allen met de
achtergrond van de gevonden documenten te duiden en begrijpen. Het was ook duidelijk dat de P2 een
uitvoerende arm had in de vorm van rechtse milities, waaronder de zeer gewelddadige groep de ‘Ordine
Nuovo’. Deze milities hadden zelfs trainingskampen, en werden direct gefinancierd vanuit.. de VS!
Een nieuwe premier, de deksel weer op de pot..!!
De toenmalige Italiaanse president Arnaldo Forlani had echter weinig animo om de
zaak openbaar te maken. Forlani stond zelf niet op de P2 lijst, maar de minister
van financiën en die van binnenlandse zaken waren beide P2-leden. Forlani
besefte dat openbaarmaking van de lijst en de documenten de val van de regering
zou betekenen. Na twee maanden touwtrekken stemde Forlani toe met de
publicatie. De ledenlijst van de P2 en een aantal van de gevonden documenten
werden gepubliceerd in een dagblad. De volgende dag stond Italië op zijn kop..!
Honderden ambtenaren en mensen in het bedrijfsleven kregen ontslag of gingen
met vervroegd pensioen. Een kolonel pleegde zelfmoord, en een politicus deed
een poging daartoe. De Italiaanse regering viel inderdaad, zoals verwacht en er
werd een parlementaire enquête ingesteld. Nu zat men met de lastige vraag wie
de enquête zou gaan leiden. Het was niet eenvoudig om iemand te vinden, die
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inmiddels geen directe of indirect relaties met P2-leden had..
Uiteindelijk werd gekozen voor Tina Anselmi, een oud verzetstrijdster die in 1976 de eerste vrouwelijke
minister in de Italiaanse geschiedenis was geworden. Tina Anselmi stond bekend als een integer persoon en
nam haar taak zeer serieus. 3 Jaar lang werkte zij onvermoeibaar met een groep onderzoekers aan de zaak,
waarbij alle leden van de P2 lijst werden verhoord. Er volgde honderden politie-onderzoeken tegen
ambtenaren, bankpersoneel en legerofficieren. Zoals men verwachtte ondervonden de onderzoeken grote
tegenwerking. Een journalist en een onderzoeksrechter die aan de zaak werkten werden vermoord. Eén van
de sleutelfiguren, de bankier Sindona, die inmiddels een levenslange gevangenisstraf uitzat voor het
opdracht geven tot een moord, werd vergiftigd in zijn cel. Het was een ware oorlog achter de schermen.
Tina Anselmi ontving vele dreigbrieven, maar zij ontving eveneens duizenden brieven en kaarten met de
teksten als: ‘Vai avanti!’ (Ga door!). De Italiaanse bevolking was woest. De aanslagen lagen nog vers in het
geheugen en inmiddels werd het steeds duidelijker dat er een relatie was tussen deze P2-loge en de
moorddadige aanslagen.
Ook de politie bleek corrupt
Daarnaast bleek de Italiaanse militaire politie (de Carabinieri) de onderzoeken naar de aanslagen bewust te
hebben gesaboteerd. De agenten die waren opgepakt voor de sabotage bleken dit in opdracht van P2-leden
te hebben gedaan. Ook werd het duidelijk dat de P2 politieke invloed had uitgeoefend om de onderzoeken te
vertragen. De staat, de politie en het leger, instituten waarvan men zou moeten verwachten dat deze de
bevolking beschermen, bleken dus juist het tegenovergestelde te doen..!
Uit de onderzoeken bleek, hoe ingrijpend de macht van de P2 werkelijk was. Politieke beslissingen en
juridische processen werden direct beïnvloed, en de berichtgeving van de media werd zo vormgegeven, dat
het publiek in het ongewisse werd gelaten. Een groot deel van het politieke en publieke leven werd zo
gestuurd vanuit de P2-loge, die ook nog eens internationaal bleek te opereren! Het was Licio Gelli die veel
naar Latijns-Amerika reisde en direct betrokken was bij het opzetten van P2-loges in Argentinië, Paraguay
en Uruguay. Deze loges waren sterk betrokken bij de dictaturen in die landen. Veel van de P2-leden
ontvingen periodieke betalingen, de transacties kwamen gewoonlijk van Gelli, maar sommige P2-leden
kregen de betalingen direct van de CIA.
‘Plan voor een democratische renaissance’..
Het werd ook duidelijk dat het doel van de P2 verder ging dan het bestrijden van linkse bewegingen en de
communistische partij. Toen de dochter van Gelli bij een vliegveld werd aangehouden bleek zij een P2rapport bij zich te hebben met de titel ‘Plan voor een democratische renaissance’. In dit document werd
onder andere melding werd gemaakt van de noodzaak om de macht in Italië in de handen van slechts een
paar ondernemingen te leggen, de vakbonden op te heffen en de grondwet van de Italiaanse republiek te
herschrijven. Er werd gedurende de onderzoeken en verhoren zeer veel informatie verzameld. De dossiers
met verklaringen en bewijzen vulden zelfs meerdere kamers. Na drie jaar werden de onderzoeken afgerond.
Het rapport van de parlementaire enquête concludeerde:
“De P2 is een criminele organisatie, het vormt een onzichtbare regering, waarin bepaalde afdelingen
van de geheime diensten, de georganiseerde misdaad en het terrorisme nauw met elkaar verbonden
zijn. Een duistere groep met extra-institutionele banden heeft jarenlang in ons land geopereerd met
het doel de politiek van de democratie te conditioneren en de persoonlijke macht te verwerven. Om
haar doelstellingen te verwezenlijken, maakte deze groep
gebruik van terrorisme.”
De fascist Licio Gelli, Vrijmetselaar ook. Zo glad als een aal en
bescherming van ‘hogerhand’.. Liet zich berechten en kwam vrij..!
Er volgende enkele aanhoudingen en vonnissen. Twee leden van de
Ordine Nuovo, Vincenzo Vinciguerra, en Carlo Digilio, werden
schuldig bevonden aan het plegen van bomaanslagen en
veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Pietro Musumeci, P2 lid en
hoofd van de Italiaanse geheime dienst werd schuldig bevonden aan het saboteren van het onderzoek naar
de bomaanslag op het station van Bologna in 1980 (waarbij 85 doden en 200 zwaargewonden vielen). Ook
Licio Gelli werd, naast een groot aantal andere misdaden, schuldig bevonden aan het saboteren van het
onderzoek naar de bomaanslag in Bologna.
Gelli vluchtte naar Zwitserland waar hij werd opgepakt en gevangen gezet. Na een mysterieuze
ontsnapping, gaf hij zich een aantal jaren later aan in Monaco. Hij werd naar Italië gebracht waar hij
huisarrest kreeg, maar uiteindelijk werd hij van alle beschuldigen vrijgesproken. In 2005 stond Gelli nog
terecht voor betrokkenheid op de moord van Roberto Calvi (zie hier boven), de Bankier van de Vaticaanse
Ambrosius bank, maar ook hiervoor werd Gelli ook weer vrijgesproken. Het Vaticaan en de Vrijmetselaars
waren uiteraard in verlegenheid gebracht, maar maakten zich hier opvallend makkelijk van af. Het Vaticaan
stelde dat ze misbruikt was en doordat het Vaticaan een autonome staat is en kwam ermee weg. Vooral
doordat het Vaticaan niet onder Italiaanse fiscale controle staat..!
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Vaticaanse witwasserij..
Hierdoor kon en kan de Vaticaanse bank gebruikt worden voor het witwassen van zwart geld. Echter, gezien
de omvang van de transacties en directe contacten met P2-leden is het zeer onwaarschijnlijk dat het
Vaticaan geen idee had wat hier gebeurde. De groot-loge van de Italiaanse Vrijmetselarij kwam met een
vergelijkbaar excuus: men had niet geweten wat zich binnen de P2-loge afspeelde… Een argument dat voor
een organisatie die zich kenmerkt door het onderhouden van connecties op belangrijke posities, natuurlijk
opmerkelijk te noemen is.
Tina Anselmi vermeldde nadrukkelijk dat het zeer onwaarschijnlijk was dat de belangrijke beslissingen
binnen de P2-loge van Gelli zelf kwamen. Het was duidelijk dat Gelli orders had ontvangen, maar deze
uiteindelijke opdrachtgevers bleven onbekend. Er werd geen enkele politieke maatregel genomen om te
voorkomen dat dergelijke organisaties in de toekomst weer zouden kunnen ontstaan. Er werd wel een wet
aangenomen die het lidmaatschap van geheime loges verbood voor leden van de overheid, met name
militaire officieren, maar deze wet werd echter door het Europese Hof nota bene onwettig verklaard, omdat
het in strijd zou zijn met de rechten van de mens..! Veel P2 leden bleven machtige personen in de Italiaanse
maatschappij. Het bekendste P2-lid, ene meneer Silvio Berlusconi werd zelfs drie maal president..
In feite was er dus niet veel veranderd. Men ging alleen anders te werk.
Het was wellicht niet gelukt om de grondwet te herschrijven, maar de
grondwet werd voortaan eenvoudig omzeild. Bijvoorbeeld, bij een
referendum in 2011 stemden 95% van de Italianen tegen de privatisering
van het drinkwater. En wat gebeurde: deze uitslag werd genegeerd, en
het drinkwater werd tóch geprivatiseerd.
In dit zelfde jaar, 2011, werd de bankier Mario Monti als president
aangewezen. Monti was niet democratisch gekozen en het ging feitelijk
dus om een coup. Monti was, zoals veel bestuurders op hoog niveau,
een ex-Goldman Sachs employee. Goldman Sachs kan met recht een
criminele organisatie genoemd worden. Deze ‘bank’, die zich vrijwel
exclusief bezighoudt met speculatie, wordt regelmatig schuldig bevonden van aan criminele activiteiten.
Goldman Sachs is echter zo rijk dat het de boetes zonder probleem kan betalen.
De Gladio en P2-schandalen raakte opmerkelijk snel in de vergetelheid.
Al kort na de incidenten besteedden de media er nauwelijks aandacht meer aan. En als men dit deed dan
werden de feiten zo gebracht dat de toedracht van de gebeurtenissen een heel andere draai kreeg. Naast de
BBC bracht zelfs het (neo) conservatieve Amerikaanse FOX een documentaire uit waarin uit de doeken
wordt gedaan dat Gladio een gezamenlijke operatie was van de NAVO, CIA en de Europese geheime
diensten. En dat Gladio verantwoordelijk was voor terroristische aanslagen.
Deze documentaires beschrijven de operaties van Gladio als onconventioneel en onethisch, maar men
concludeert dat het in het kader van die tijd begrepen kan worden. Kijk naar deze BBC-documentaire over
‘Gladio’..
Je ziet dat Gladio vaak wordt gepresenteerd het als een laatste relikwie van de koude oorlog, en een
inmiddels afgesloten hoofdstuk. Niet alleen bij de media, maar ook bij de politiek is er de mening dat dit om
‘andere tijden’ gaat. Wanneer Gladio wordt genoemd dan zwijgen de politici in alle talen. Families van
slachtoffers stuiten keer op keer op gesloten deuren wanneer zij hun recht willen krijgen. Advocaten en
journalisten ontdekken dat materiaal niet toegankelijk is of verdwenen blijkt te zijn.
Gladio in Nederland..
Ook in Nederland hebben we dit kunnen constateren. In de tachtiger jaren werden er verscheidene
wapendepots in de bossen gevonden. Het bleek om modern wapenmaterieel te gaan. Deze wapens
kwamen veelal in verkeerde handen. Premier Lubbers, na jaren ontkend te hebben dat de overheid afwist
van deze depots, gaf uiteindelijk toe dat het onderdeel van het Gladio-netwerk was. Het enige wat Lubbers
er over mee wilde delen was dat Gladio zich ‘netjes’ gedroeg. In 1992 werd de Nederlandse Gladio-eenheid
echter officieel gestopt. Een van de weinige personen die hier journalistiek aandacht aan besteedde, was
Peter de Vries. (Kijk hieronder voor een link naar Peters programma voor de bewuste uitzending waarin PdV
hier aandacht aan besteed; de moeite waard) Hij ontdekte dat het Nederlandse Gladio, ‘Operatiën &
Inlichtingen’ genoemd, samen had gewerkt met de georganiseerde misdaad. Volgens Peter R de Vries zijn
er sterke aanwijzingen dat Gladio nog steeds actief is in Nederland is.
Het was dankzij enkele journalisten, rechters, en personen als Tina Anselmi, dat Gladio aan het licht kwam.
Deze mensen deden hun werk met gevaar voor eigen leven. Echter, wanneer hier verder niets mee gedaan
wordt, komen we niet verder; er moet nog steeds veel aan het licht komen. Wat was bijvoorbeeld de omvang
en invloed van Gladio in al de 16 betrokken landen…? Wie waren de werkelijke opdrachtgevers? Is Gladio
werkelijk gestopt?
De wereldgebeurtenissen laten zien dat er nog steeds geheime Gladio-structuren operationeel zijn. Het
grensconflict dat de oorlog in Georgië in 2008 veroorzaakte bleek een geheime operatie te zijn, die was
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uitgevoerd in samenwerking met geheime diensten van de VS en… Israël!! Ook de conflicten in de Oekraïne
en Turkije zijn duidelijk aangewakkerd door Gladio-operaties.
Bostonmarathon en Gladio..?
Bij de bomaanslag tijdens de marathon in Boston zijn bewijzen boven water gekomen, waaruit blijkt dat hier
militaire groeperingen bij betrokken waren die voor de Amerikaanse geheime diensten werken. Het zijn niet
alleen de militaire operaties, maar ook de berichtgeving van de media, en de politieke besluiten die er op
wijzen dat de ‘strategie van de spanning’ nog in volle gang is. Personen die Gladio kenden of erbij betrokken
waren, waaronder militaire strategen en geheim agenten, stellen dat de ‘strategie van de spanning’
eenvoudig té effectief is om niet te gebruiken.
Kortom: het is dus zeer aannemelijk dat dit soort organisaties
vandaag de dag nog operationeel zijn. Onder de vlag van de ‘strijd
voor democratie’ zullen netwerken als Gladio, met ondersteuning
van organisaties als de NAVO, nog meer aanslagen en chaos
veroorzaken. En er zullen altijd geplande zondebokken zijn; men zal
altijd een van der Lubbe, Lee Harvey Oswald, of een Bin Laden
vinden, om de aandacht af te leiden.
Deze organisaties beseffen goed dat geheimhouding essentieel is. In het Internet-tijdperk is geheimhouding
echter steeds moeilijker en duurder. Daarom is er een trend om de organisaties binnen een pseudo-legaliteit
te laten opereren. Dit zijn organisaties als de Bilderberg groep, de Trilaterale Commissie en de ‘Council on
Foreign Relations’ (CFR). De ledenlijsten van deze organisaties zijn openbaar, en het is bekend wanneer de
leden bijeenkomen. Maar wat er besproken wordt blijft -heel slim- volledig geheim.
Er worden geen journalisten toegelaten en de schijnbare openheid en legaliteit van deze organisaties moet
suggereren, dat zich hier niets afspeelt wat niet door de beugel kan. De leden brengen het bijeen komen,
alsof het om Rotary-achtige netwerken gaat, waar de machtigen der aarde even onder elkaar kunnen zijn,
zonder dat er sprake is van bureaucratische rompslomp van protocollen. Maar het is duidelijk geworden dat
hier belangrijke beslissingen worden genomen en afspraken
gemaakt.
De Nederlandse deelname aan de oorlog in Irak is hier een goed
voorbeeld van. Nederland en Engeland stelden een commissie in om
te
onderzoeken
of
Irak
in
het
bezit
was
van
massavernietigingswapens. Dit was zoals we weten, een
voorwaarde voor deelname aan de oorlog. En ja, het rapport wees
uit dat Irak géén massavernietigingswapens had, of kon produceren!
Maar het rapport werd eenvoudig genegeerd, want er was achter de
schermen al lang besloten tot deelname aan de oorlog. Even
dreigde een parlementaire enquête, maar deze vond niet plaats.
Wikileaks geeft duidelijke indicatie
In de Wikileaks documenten die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd
is duidelijk te lezen hoe belangrijke beslissingen worden bekokstoofd
door geheime of semi-geheime organisaties. Het zijn overigens
kleine groepen binnen deze organisaties die daarbij de agenda bepalen. De meeste leden worden in het
ongewisse gelaten en wonen de vergaderingen slechts bij om opdrachten en richtlijnen te ontvangen.
De financiers van deze organisaties zijn over het algemeen multinationals en commerciële banken. Zo is
bijvoorbeeld Goldman Sachs de hoofdsponsor van de Bilderberg-groep. Bij de afgelopen Bilderberg
vergadering (in mei dit jaar) waren overigens de PvdA leden Samson en Schippers aanwezig, alsmede de
Nederlandse directeuren van de Shell en de ABN Amro. Over het algemeen komen de leden er voor uit dat
men opdrachten en richtlijnen ontvangt.
Toen bijvoorbeeld de CFR een kantoor in Washington opende (het hoofdkantoor is in New York) sprak
Hillary Clinton in een toesprak bij de opening: “Nu hoeven we niet zo ver meer weg om te vragen wat we
moeten doen”. Organisaties als de CFR en de Bilderberg-groep hebben ook hun eigen uitvoerende armen,
die eveneens binnen een pseudo-legaliteit opereren. Zo is er het Joint Special Operations Command
(JSOC), die wereldwijd ‘targeted killings’ uitvoert, en het AFRICOM project, waar Nederland ook aan
deelneemt.
De operaties die deze eenheden uitvoeren waren enkele jaren geleden nog geheim en illegaal. Ze worden
immers uitgevoerd in landen waar men niets te zoeken heeft. Vandaag de dag wordt het echter volledig
aanvaard wanneer burgers in Afrika, Azië en het Midden Oosten worden gedood in militaire operaties die in
opdracht van Westerse regeringen worden uitgevoerd.
De macht en krachten achter de schermen..
Hoe meer je over deze organisaties te weten komt des te sterker rijst de vraag: hoe kunnen deze
organisaties zo maar hun gang gaan zonder dat men in opstand komt? De massamedia spelen zeker een
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grote rol in het verhullen en verdraaien van de waarheid. Maar er is toch zeer veel goede informatie
beschikbaar via onafhankelijke bronnen. Volgens de Zwitserse historicus Daniele Ganser is psychologische
oorlogsvoering een steeds belangrijker onderdeel binnen de strategie van organisaties als de NAVO. Ganser
beschrijft hoe angst wordt gebruikt als machtsmiddel waardoor mensen bereid zijn om van alles te
accepteren en hun eigen macht uit handen geven.
In een recente toespraak tijdens een conferentie van de VN
sprak de Engelse premier Cameron dat ‘niet-gewelddadig
extremisme’, en daarbij noemde hij de waarheidzoekers naar de
aanslagen van 9/11 en 7/7, even gevaarlijk is als het terrorisme
van de ISIS…! En dus ook even hard bestreden moet worden.
Een dergelijke uitspraak laat zien wat we kunnen verwachten.
Het is niet alleen de angst voor vervolging dat mensen zich afzijdig
houden. Het is ook de angst om geridiculiseerd te worden, als
‘aanhanger van een complottheorie’ bestempelt te worden. De term
‘complottheorie’ is overigens een van de meest succesvolle
propaganda-methodes, en het eerst gebruikt door de CIA om de aanslag op Kennedy in de doofpot te
stoppen. (HIER)
Naast de angst is er een ander soort gedrag waar de organisaties op rekenen. Namelijk op de, vaak
onbewuste, gemakzucht van de mensen. Een persoon die dit zeer goed begreep was Joseph Goebbels, de
grondlegger van de propaganda. Goebbels, propaganda-minister van de NAZI’s, stelde dat: ‘wanneer de
leugen maar groot genoeg is de mensen het zullen geloven’. De sturende krachten achter veel
wereldgebeurtenissen zijn zo destructief en grotesk, dat wanneer je inziet wat zich hier werkelijk afspeelt, je
wereldbeeld volledig op zijn kop kan komen te staan.
Dit is voor veel mensen een te grote psychologische stap. Wanneer je onder ogen durft te zien wat zich in de
wereldpolitiek werkelijk afspeelt, dan kom je vanzelf anders in de wereld te staan; het schept
verantwoordelijkheid. En precies dát vindt niet iedereen prettig. Maar bedenk dat de waarheid wellicht te
negeren of verhullen is, maar nooit te vernietigen. Het is als een vuur dat nooit dooft. Je zou het kunnen zien
als een eeuwig brandende fakkel, waar een donker doek overheen is gegooid. Vroeg of laat zal het doek
vlam vatten, en zal alles aan het licht komen. Of dit ‘vroeg’ of ‘laat’ zal gebeuren hangt van onszelf af.
Hugo van der Zee,
november 2014
Bronnen:
– Gladio, NATO’s Dagger at the Heart of Europe – Richard Cottrell
– NATO’s Secret Armies – Daniele Ganser
– Fear as a weapon – Daniele Ganser
– Dirty Wars – Jeremy Scahill
– Gladio – SBS6 Peter de vries: https://www.youtube.com/watch?v=V4TtP2XRYbY
– Lombra obscura della P2: blunotte.rai.it/
– Il caso Sindona – blunotte.rai.it/
– Hillary Clinton at the CFR – michaeljournal.org/hillary.htm
http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/operatie-gladio-tegen-eigen-volk/

Televangelist Jack Van Impe: ‘Het wordt tijd dat de paus kijkt wat zijn Bijbel echt leert’
DOOR CRUSADER OP 21/06/2016
In een nieuwe video die op 11 juni 2016 werd vrijgegeven,
bekritiseert de bekende televangelist Jack Van Impe opnieuw
Bergoglio, en zijn Exhortatie Amoris Laetita. Van Impe, beter bekend
als de ‘wandelende Bijbel’, gaf al eerder aan dat hij gelooft dat we in
de eindtijd leven en dat paus Franciscus de laatste paus is, die de
Kerk zal kapot maken, en die zal regeren als Jezus zal terugkomen.
Tevens draagt Van Impe Paus Benedictus een warm hart toe, alsook
de traditionele en trouwe geestelijken van de Katholieke Kerk die
trouw blijven aan het Woord van God, ondanks het feit dat Van Impe
niet zelf Katholiek is.
Van Impe steekt van wal: “Toen ik in het ziekenhuis voor 62 dagen in
een coma lag en er toen nog eens 100 dagen bleef, en ik hoorde wat
de Islam deed met de billboards in Amerika, zei ik tegen God: als u me weer optilt, zal ik de Islam
ontmaskeren, maar ik zal ook Protestanten ontmaskeren, Katholieken ontmaskeren, iedere keer als ik
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iets hoor dat verkeerd is en niet in overeenstemming is met het Heilig Woord van God in de Bijbel,
zal ik spreken, totdat God mij naar huis roept. Hij nam me van dat doodsbed, voor dit uur in de
geschiedenis.”
Hij gaat verder: “Laat me je nu dit vertellen. Wanneer een paus ‘Ex cathedra’ spreekt, betekent dat vanaf de
Stoel. En wat hij zegt moet je navolgen, of je bent in zonde. Hij kan dingen zeggen, zoals deze huidige paus,
dingen uitkramen in de luchthavens, met belachelijke uitspraken die niet volgens de Schrift zijn, maar
waarvan toch veel mensen denken: dat is Katholieke Leer. Ik zal het recht voor de raap zeggen. Begrijp me
niet verkeerd. Ik zal zelf niets zeggen, al wat ik doe voor de komende 4 weken, zal ik halen van Katholieke
leiders, die het zeggen. Ikzelf zal niets zeggen, enkel hen citeren, en u tonen vanuit mijn Bijbel, en God zij
geprezen voor deze Douay-Rheims versie van de Katholieke Bijbel, die ik vele malen heb bestudeerd, en
het zou beter zijn dat de paus er ook eens in keek zodat hij zou weten wat hij zou moeten
onderwijzen.”
“Er zijn al ruim 10 dingen die deze paus zei die tegen de Katholieke Leer ingaan. Ik was geschokt toen ik het
Vaticaans Magazine in handen nam deze week. Bijna 2/3 ging over wat deze paus verkeerd doet, en de
kardinalen en leiders van het Katholicisme geraken verontrust. De katholieken die hun plezierig leventje
willen leiden zijn zeer blij met deze liberale paus, maar de katholieken die willen vasthouden aan de Bijbel,
zijn niet zo blij met deze paus.”
Van Impe citeert New Oxford Review: “Orthodoxe Katholieken zijn tot besluit gekomen dat, tot dusver in dit
pausschap, ze onzeker zijn of Franciscus werkelijk gelooft in de Leer van Jezus Christus op gebied van
vitale morele kwesties – onderrichtingen die de paus plichtsgebonden moet promoten, op ieder moment…
De bezorgdheid die hier wordt veroorzaakt, verergert nog wanneer men denkt aan het feit dat veel van de
prelaten die Franciscus heeft geselecteerd als zijn nauwe adviseurs, openlijk heterodoxe standpunten
promoten. Welke vruchten zien we van dit pausschap? We zien verwarring, onenigheid en
meningsverschillen. We zien kardinaal opgesteld tegenover kardinaal, bisschop tegen bisschop. We
zien een openlijk promoten van heterodoxie, ontkenning van het concept van zonde, toelating tot de
sacramenten zonder bekering, vergiffenis zonder berouw, met andere woorden, verlossing zonder
het kruis. We zien een open aanval op de Kerkelijke Leer, vanuit haar eigen hoogste rangen, dewelke
sommigen de ‘rook van Satan’ hebben genoemd.”
Dan ging Van Impe weer verder: “De King James versie voor de Protestanten is echt doctrine, en de DouayReims versie van de Katholieke Bijbel is echt trouw aan de Leer. Ik denk dat deze paus een exemplaar moet
krijgen en dat hij moet kijken wat zijn Bijbel echt leert. ”
Vervolgens haalt hij de H. Schrift aan, 2 Tim. 3,16-4,5: “Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot
lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods
volmaakt is, tot alle goed werk volmaakt toegerust. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, Die
de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het woord, houd aan
gelegen en ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd
zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar daar zij kittelachtig zijn van gehoor,
zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerten, en zullen hun gehoor van de
waarheid afwenden, en zullen zich keren tot de fabels. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen,
doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd is.”
“Er zijn 266 pausen geweest tot nu toe, en 10 van hen leidden een verachtelijk
leven,” zegt Van Impe.
“Alles wat de katholieke profetie ons leert over paus nummer 113 (uit de lijst
van St. Malachias), slaat op wat deze kerel, Franciscus, aan het doen is. De
volgende twee weken zal ik aantonen wat deze man allemaal doet tegen het
geloof. En veel mensen zullen hun ziel verliezen. Maar weet je, het zijn de
katholieken die nu al deze voordelen krijgen, de liberale katholieken, die zeggen,
‘O, we houden van deze kerel’, maar de katholieken die hun Bijbel kennen, zijn
zeer ontmoedigd, bezorgd,… en ik weet waarom.”
“Laten we wat verder gaan, het was het jaar 1193, en vader McGregor was in
Rome, en hij had een visioen van de rest van de pausen, en hij ging tot 113 vanaf
de toenmalige paus, en hij zei dat wanneer die paus komt, hij zich zal keren
tegen onze Kerk, en het Katholicisme zal vallen,” aldus nog Jack van Impe.
Op het einde promoot Rexella, de vrouw van Jack van Impe, nog hun nieuwste
DVD: “Verbazingwekkende eindtijdprofetieën: paus Franciscus en Christus’
wederkomst.” U kunt deze hier bestellen.
https://youtu.be/QLSSMaD-bZA - Bron: JVIM Ministries
https://restkerk.net/2016/06/21/televangelist-jack-van-impe-het-wordt-tijd-dat-de-paus-kijkt-wat-zijn-bijbel-echt-leert/
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Nieuws: Frankrijk verbiedt glyfosaat, ongeacht EU-besluit..!!
Langzaam maar zeker lijkt er beweging te komen in de, door Monsanto in de EU zo zorgvuldig opgebouwde
vesting van acceptatie van onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, het kankerverwekkende gifgoedje, dat
gebruikt MOET worden bij de productie van de Frankenstein-GMO-producten van dit bedrijf en haar
collega’s, zoals Bayer en Syngenta.
Wellicht schrik je van ons taalgebruik over kankerverwekkend en
Frankenstein-voedsel, maar helaas moeten we deze woorden
gebruiken, omdat ze voor ons de waarheid weerspiegelen. Immers,
het lijkt niet meer te gaan over ‘alléén-toepassen-bij-bewezenveiligheid’, maar ‘toepassen-totdat-onveiligheid-‘toch’-mochtblijken’. De manier waarop de rotzooi die Monsanto produceert is
geaccepteert door de EU-landbouw-‘terzake-kundigen’ destijds, duidt
keihard op het toepassen van steekpenningen en andere
persoonlijke giften.
Een normale commissaris van Landbouw zou namelijk NOOIT een
onderzoek accepteren, waaruit de vermeende veiligheid van
glyfosaat zou zijn bewezen, wanneer dit zou worden aangeleverd
door Monsanto zélf…!! En precies dát is gebeurd. En wat probeert
Monsanto nu te doen? Dit onderzoek geheim houden, wat dus
kennelijk ook nog als voorwaarde is geaccepteerd door de nitwitten
van EU-overheidsfunctionarissen, die nu verantwoordelijk zijn voor
de vergiftiging van de halve EU-bevolking. En voor de
honderduizenden kankergevallen, die ongetwijfeld al zijn
voortgekomen uit het gebruik door boeren van glyfosaat.
Wat is er verkeerd aan de opstelling, dat je pas een middel toestaat voor gebruik, bij ABSOLUUT BEWEZEN
VEILIGHEID voor de bevolking.. Je laat toch niet een dergelijk middel, dat in miljarden liters jaarlijks over
gewassen en akkergrond gespoten wordt, gebruiken, wanneer uit diverse wetenschappelijke onderzoeken
keihard blijkt, dat deze stof uitermate kankerverwekkend is, fundamenteel verwoestend voor de voortplanting
van mensen(!) en waarvoor GEEN BEWIJZEN zijn aangeleverd van onjuistheid van de wetenschappelijke
onderzoeken die de kankerverwekkende eigenschap van glyfosaat weerleggen..
Voor veel landen is het echter overduidelijk: glyfosaat moet van de markt. De EU-regelgeving zit in een
impasse, waarbij kankerexperts bij hoog en laag beweren en zelfs eisen, dat glyfosaat ONMIDDELLIJK van
de markt gehaald moet worden. Als was het maar in ‘afwachting van’ nadere, NEUTRALE onderzoeken. Aan
de andere kant is de rol die de Duitse voedsel- en warenautoriteit speelt, uiterst dubieus. Het lijkt alsof je
naar een medewerker van Monsanto luistert, als je naar de baas van deze club luistert.. Het werkt allemaal
averechts op de geloofwaardigheid van deze man EN op die van Monsanto. En inmiddels haken steeds
meer landen af. Frankrijk bijvoorbeeld: Frankrijk doet glyfosaat in de ban, ongeacht EU-besluit..!
2016 © WantToKnow.nl/be
Minister Marisolle Touraine
Of het de EU deze week nu wel of niet lukt te gaan beslissen of de
goedkeuring voor het gebruik van glyphosaat op landbouwgewassen
verlengt gaat worden, Frankrijk heeft inmiddels, bij monde van haar
Minister voor Volksgezondheid, Marisol Touraine, gezegd, dat zij het middel
zullen verbieden, eind van het jaar.
In een interview met ‘France Info Radio’, meldde deze minister dat de
Franse president François Hollande, tijdens de laatste milieubijeenkomst
had gezegd, dat glyfosaat GEEN GOEDKEURING zal krijgen in Frankrijk
en dus niet meer gebruikt mag worden.
Een van haar uitspraken in dit kader tijdens het interview, is
veelzeggend: “Ongeacht de uitkomsten van het debat, of deze stof nu
kankerverwekkend is of niet, blijkt uit wetenschappelijke studie-resultaten die wij in handen hebben, dat deze
stof een endocrine verstoring vormt voor het menselijke lichaam.”
De uitspraken van deze minister komen op het moment dat leden van het EU-parlement deze week dienen
te stemmen over het continueren van de toestemming voor het gebruik van glyfosaat als
landbouwverdelgingsmiddel bij het gebruik van GMO-gewassen. Mogelijk echter wordt de stemming
opnieuw uitgesteld. Er is door de EU een deadline opgesteld over de keuze van wel/niet doorgaan met
glyfsosaat van 30 juni a.s. Maar de verhitte discussie gaan door tussen ‘experts’ en de verschillende
lidstaten van de EU. Uit een marktonderzoek, begin 2016 gehouden, blijkt dat maar liefst 2/3 van de
Europeanen wil dat het middel glyfosaat wordt verboden. Volgens het onderzoek van onderzoeksbureau
‘YouGov’ onder 7000 mensen in de EU’s 5 grootste lidstaten, wordt de ban van glyfosaat gesteund door
75% van de Italianen, 70% van de Duitsers, 60% van de Fransen en 56% van de Britten..!
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Voor het goedkeuren van de verlening van glyfosaat, is een ‘solide
en gekwalificeerde meerderheid’ nodig van de EU-deelstaten. Die is
tot nu toe niet bereikt, waardoor de stemming telkens wordt vooruit
geschoven. De EU-commissie heeft zich ten doel gesteld, om een
oplossing te zoeken voor ‘gerezen vragen’ en te kijken naar een
oplossing die de grootste draagkracht mag verwachten onder de
lidstaten. En die een hoge mate van bescherming geeft aan de EUburgers en het milieu, overeenkomstig EU-wetgeving.
Eén van de commissie-leden liet weten: “Het is misschien goed te melden dat het regelgevende systeem
binnen de EU, al operationeel is sinds 1991 en is bekrachtigd in 2009 en dat het één van de strengste
systemen in de wereld is. Het is daarnaast ook te verwachten dat aanvullende wetenschappelijke
onderzoeken naar glyfosaat binnen niet al te lange tijd beschikbaar zullen zijn.
Vreemd offensief van WHO en VN
Eerder werd de wereld opgeschrikt door een soort offensief van een VN-comité van ‘experts’ van de FAO
(the Food and Agriculture Organisation) en de WHO, die eensgezind kwamen vertellen, dat het
onwaarschijnlijk is, (let op: ze sluiten het niet uit!!) dat het gebruik van glyfosaat door mensen, het risico zou
opleveren voor kanker.
Een bijeenkomst van deze beide organisaties, waarvan je überhaupt af kunt vragen, wiens belang de
bestuurders van deze organisaties dienen, vond plaats in het hoofdkantoor van de WHO, van 9 tot 13 mei, in
Genève. En hoe het mogelijk is dat specialisten op het gebied van kanker, het ‘International Agency for
Research on Cancer’ (IARC) vorig jaar maart, WEL tot de conclusie kwamen dat glyfosaat de
kankerverwekkende eigenschappen WEL heeft, blijft dan in nevelen gehuld.
Het rapport van deze beide clubs, komt als een soort aanvulling op
een rapport van de EFSA, de European Food Safety Authority FSA)
in november jl., waarin ook werd geconcludeerd dat het zéér
onwaarschijnlijk is dat glyfosaat enig kankerverwekkend risico vormt
voor de mens. De vraag is dan natuurlijk altijd nog of deze mensen
NIET zijn beïnvloed door de uiterst geraffineerde lobby van
Monsanto en in de tweede plaats of ze kennis hebben genomen van
het wetenschappelijk gedegen en fundamenteel onderzoek van
professor Seralini.
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/frankrijk-verbiedt-glyfosaatongeacht-eu-besluit/
Ervaren CIA-agente over terrorisme: “Verhalen verzonnen door heel klein groepje machtige en rijke
mensen”
in: Buitenland Robin de Boer 15 juni 2016
In een video van AJ+, die inmiddels al meer dan 53 miljoen keer is
bekeken, vertelt Amaryllis Fox over wat zij geleerd heeft tijdens de
10 jaar dat ze als geheim agent werkte bij de CIA. Het is voor het
eerst dat ze in het openbaar spreekt over haar tijd bij de
inlichtingendienst. Als undercoveragente sprak ze met talloze burgers. Irakezen en Syriërs zeggen dat
Amerika oorlog voert tegen de islam. Amerikanen zeggen op hun beurt dat 9/11 een aanval was tegen hun
vrijheid. En daar komen we niet verder mee, aldus Fox. Het debat over de Amerikaanse oorlog tegen
Islamitische Staat is volgens de ex-CIA-agente nog nooit zo gesimplificeerd. “Vraag Amerikanen of IS een
bedreiging vormt en de meesten zullen ‘ja’ zeggen. Daar houdt het debat vervolgens op.”
Drijvende kracht
Dat debat wordt gedomineerd door slechts een klein groepje machtige en rijke mensen. Ze wijst op de
machtige krachten achter het conflict: “Al die verhalen worden verzonnen door een hele kleine groep
mensen die enorm veel macht en rijkdom vergaren door ons te overtuigen elkaar te blijven doden,” zegt ze.
De enige manier om je vijand te ontwapenen is door naar hem te luisteren: “Als je dapper genoeg bent om
naar zijn verhaal te luisteren, kom je erachter dat je hoogstwaarschijnlijk hetzelfde zou hebben gedaan als je
in zijn schoenen had gestaan.”
Onrecht
De meeste Amerikanen zijn alleen maar gefocust op het onrecht dat hen is aangedaan, terwijl er geen
vraagtekens worden gezet bij het Amerikaanse buitenlandbeleid dat terrorisme uitlokt.
Het is volgens Fox belangrijk om je vijand niet te behandelen als minderwaardige psychopaat, maar als een
beleidsvraagstuk.
http://www.ninefornews.nl/ervaren-cia-agente-over-terrorisme-verzonnen-door-heel-klein-groepje-machtigeen-rijke-mensen/
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Begint Maleisië éigen MH17-onderzoek..?
2016 © WantToKnow.nl/be (oorspronkelijke bron: )
President Vladimir Poetin en de premier van Maleisië, Najib Razak, ontmoetten elkaar begin dit jaar bij de
ASEAN-Rusland top in Sotsji, waar ze spraken over de crash met de MH17, de Boeing 777 van Maleisia
Airways, die in juli 2014 werd neergehaald boven Oekraïne. Het vervolg op deze ontmoeting veroorzaakt
paniek bij vooral de Oekraïense autoriteiten. Zoals inmiddels bekend, hebben Poetin en Razak inmiddels
afgesproken om een onderzoek naar de neergehaalde ‘Boeing’ in een ‘gezamenlijke werkgroep te
coördineren’. Tja, als Maleisië tevreden was over het huidige onderzoek, zou ze dit dan doen? Zou het ‘Joint
Investigation Team’ (JIT) de frustraties bij de Maleisische regering hebben opgeroepen?
Premier Najib Razak verklaarde na afloop van zijn meeting met de Russische president, dat hij nota heeft
genomen van de vooruitgang met betrekking tot het onderzoek naar de ramp met de Boeing. Razak laat in
een verklaring op de website van de Maleisische premier hierover weten: “Ik zag dat we positieve stappen
maakten op weg naar gerechtigheid voor de families en slachtoffers van MH17, toen de Russische president
en ik besloten dat we de resultaten van een onderzoeksteam in oktober bekend zullen maken”. Razak dringt
er in die verklaring bij alle partijen op aan om zich niet te laten verleiden tot speculaties of met voorbarige
conclusies te komen.
Mark Rutte met de leiders van Maleisië, Australië, Oekraïne en
België. Het JIT lijkt eensgezind, met Poroshenko (nog steeds een
van de mogelijke daders !!) trots in het midden met ‘onze Mark’. Uit
de lichaamshouding van de Maleise premier Razak (3e van links)
lijkt weerzin en terughoudendheid af te lezen..
Wantrouwen
Inmiddels heeft Liow Tiong Lai, de Maleise minister van Verkeer, een
brief gestuurd aan de Nederlandse onderzoekscommissie, die de
ramp met de Boeing onderzoekt, met het verzoek Russische
deskundigen in de samenstelling van het onderzoeksteam op te nemen..! Met deze stap heeft Maleisië
natuurlijk haar indirecte wantrouwen uitgedrukt naar de verwachtingen van de totstandkoming van de
resultaten van het onderzoek door de Nederlandse onderzoekscommissie.
Het toppunt van naiviteit van de ‘daders’..? Of teken van onschuld..
Het is 21 juli 2014, een paar dagen ná de crash van de MH-17. De
kennelijke ‘daders’ overhandigen de beide zwarte dozen aan de
Maleisische autoriteiten. Typisch gedrag voor schuldigen..?? Of is
het mede te danken aan de houding van de Maleise overheid..?
De scherpe koerswending van Maleisië naar Rusland is op zichzelf
veelzeggend. Kuala Lumpur prees vanaf het begin, vlak na de ramp,
al de bereidheid van Rusland, om alle informatie aan de Maleisische
onderzoekers ter beschikking te stellen. Bovendien heeft Maleisië al
eerder aangedrongen om Russische experts in het Nederlands
onderzoeksteam op te nemen. Dit werd echter geweigerd.. De vraag is natuurlijk door wie en vooral
WAAROM..??
De Nederlandse commissie bevat geen enkele Russische expert en veel belangrijker is natuurlijk dat de
commissie ook alle informatie van bevoegde Russische organisaties negeerde, die een onafhankelijk
onderzoek naar de tragedie hadden uitgevoerd. In het bijzonder gaat het hier over het verslag van het
bedrijf ‘Almaz-Antey’, dat de laatste minuten voor het neerstorten van de Boeing reconstrueerde. Dit rapport
werd volledig door de Nederlandse onderzoekers genegeerd.
De verder opgelopen onvrede over de voortgang van het onderzoek, leidde tot het initiatief van de premier
van Maleisië om met Rusland het onderzoek te coördineren. (zie ook de lichaamshouding van de Maleise
president, op de gezamelijk foto van het JIT, eerder dit jaar in New York, toen geprobeerd werd, via een VNverklaring, Rusland indirect pootje te haken.. Russische onderzoeksbevindingen inzake de ramp met de
MH17, zoaLs die van Almaz-Antey, worden categorisch geweigerd door het JIT.. Waarom..?
Paniek
Het is begrijpelijk dat deze stap van Maleisië grote paniek in Kiev
heeft veroorzaakt.. Men beseft zich daar, dat ze de eisen van
Maleisië niet kunnen weigeren zonder een internationaal schandaal
te veroorzaken. En verder is het Kiev er alles aan gelegen om de
Russische experts buiten het onderzoek te houden.. Waarom? Op
verzoek van de Oekraïense president Poroshenko heeft minister van
Buitenlandse Zaken Pavlo Klimkin telefonisch contact gezocht met
de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, en
een klacht ingediend over het feit dat Rusland Maleisië aan ‘haar
kant’ heeft overgehaald.
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Poroshenko met zijn Amerikaanse broeders, die de ‘revolutie tegen
de dictatuur’ weer volop hadden gesteund. Rechts in beeld, Victoria
Nuland, de architect van de machtsovername in Oekraïne.
Oekraïne: ‘Stop de samenwerking tussen Rusland en
Maleisië’…
Klimkin heeft een beroep op Kerry gedaan om stappen te
ondernemen tegen een gezamenlijk Russisch-Maleisisch onderzoek
naar de ramp. Poroshenko en zijn kliek begrijpen dat het ontbreken
van bewijs van Russische betrokkenheid bij de neergehaalde
Boeing, Maleisië het eerste land maakt om de waarheid te
onderzoeken over de vraag onder welke omstandigheden het vliegtuig neerstortte. Maleisië heeft in dit geval
meer recht dan enig ander land. De ongehoorde en paniekerige reactie van Poroshenko en zijn minister
Klimkin toont alleen maar de vrees in Kiev voor openbaarmaking van alle details van de tragedie, die
uiteindelijk zomaar zouden leiden op tot aanwijzingen op hun eigen betrokkenheid..!
Ook Washington zit er duidelijk mee in de maag en weet nog niet
hoe te reageren op het initiatief van Maleisië want, ongeacht de
mogelijke deelname van de Russische deskundigen aan het werk
van de Nederlandse onderzoekscommissie, hebben Rusland en
Maleisië al ingestemd met de bekendmaking van de resultaten van
hun onderzoek in oktober van dit jaar.
De Amerikanen hebben duidelijk geen behoefte dat de kwestie van
het neerhalen van de Boeing voorpaginanieuws blijft. Ze worden er
dan pijnlijk aan herinnerd dat ze al binnen 24 uur bewijzen hadden
van Russische betrokkenheid, iets wat in de Westerse
gecontroleerde pers luidkeels werd uitgedragen, en dat de druk
steeds groter wordt om met bewijzen te komen.
Het gevolg kan zijn dat hun hele anti-Poetin hetze als een zeepbel
uiteenspat en daarmee de rechtvaardiging van de economische
sancties, die toch al steeds grotere weerstand in Europa oproepen. Immers, het neerhalen van de Boeing
moest juist de Europese weerstand tegen de invoering van die sancties wegnemen.
En kijk eens naar het staaltje Westerse propaganda-journalistiek, waar de waarheid in één klap wordt
verdraaid tot zwarte leugen. Van eerbied wordt piraterij gemaakt.. Kijk naar de eerbied waarmee deze
separatistenleider het knuffelbeerjte oppakt, om de waanzin het neerstorten van de MH17 te laten zien.
Het afnemen van zijn militaire pet en het slaan van het kruisje is bijna nergens in de Westerse media te zien
geweest..! Dit was het beeld van één van de grootste leugens, direct na de ramp. Westerse propaganda ten
voeten uit. Zoals later ook door de BBC een stukje film van een interview met Poeting is verknipt en
verdraaid. https://youtu.be/VyGsx2x0CIY
Ook voor Nederland kan het beschamend uitpakken. Naast de al langer geuite kritiek over de werkwijze van
de onderzoekscommissie, kon nog wel eens pijnlijk duidelijk worden hoezeer Nederland zich laat misbruiken
voor ‘gevoelige operaties’ van de Amerikanen, waar maar weinig landen zich toe laten lenen.
(kijk voor een uitgebreide analyse van deze ‘move’ van Maleisië, door Joost Niemöller, onafhankelijk
journalist, op de site)
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/begint-maleisie-eigen-mh17-onderzoek/

Antisemitisme is net wonderolie, overal voor te gebruiken
Minister Asscher van Binnenlandse Zaken doet dingen die hij formeel
niet mag doen, maar volgens sommigen krijgt hij onterecht “de
strontkar” over zich heen.
Dat heeft volgens GeenStijl te maken met het enorme antisemitisme in
dit land en het feit dat linkse politici holocaustslachtoffers een trap in
het gezicht geven.
Eén van de grootste schandalen op aarde is dat de Palestijnen zo
langzamerhand geen land meer over hebben om te bewonen.
Keer op keer pakt Israël hen meer land af en worden de Palestijnen
gedwongen hun dorpen of streken waar ze eeuwenlang hebben
gewoond, te verlaten.
Onderstaand de situatie van de Palestijnen en hun gebied tot aan 2012 die sindsdien alleen nog maar
minder zijn geworden, niet meer.
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Een stukje geschiedenis:
In 1967 veroverde Israël de Gazastrook en de Westelijke
Jordaanoever, Oost-Jeruzalem inbegrepen. Vervolgens begon
Israël met de kolonisatie van deze gebieden, die de “bezette
Palestijnse gebieden” worden genoemd. Israëlische regeringen
stichtten sindsdien ruim 150 nederzettingen. Bovendien vestigden
kolonisten circa 100 “buitenposten”, kleine nederzettingen zonder
officiële toestemming van de Israëlische autoriteiten.
Volgens het internationaal recht zijn alle nederzettingen illegaal. Dat
vloeit voort uit artikel 49 van de Vierde Conventie van Genève:
"The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it
occupies."
Op 9 juli 2004 bevestigde het Internationaal Gerechtshof de illegaliteit van de nederzettingen:
"The Court concludes that the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory (including East
Jerusalem) have been established in breach of international law."
Ook de Europese Unie is van mening dat de nederzettingen illegaal zijn. Op 14 mei 2012 verklaarden de
ministers van Buitenlandse Zaken van de 27 EU-lidstaten, waaronder Nederland:
"Settlements remain illegal under international law, irrespective of recent decisions by the government of
Israel. The EU reiterates that it will not recognise any changes to the pre-1967 borders including with regard
to Jerusalem, other than those agreed by the parties."
Kortom, alles en iedereen is het erover eens dat die nederzettingen van Israël illegaal zijn en dienen te
verdwijnen. Nu doet zich het volgende voor:
Mensen in door Israël bezet gebied ontvangen al jaren een te hoge AOW. Minister Asscher regelde dat zij
een uitzonderingspositie kregen.
Volgens een uitgebreid artikel in het NRC heeft hij bewust alle regels aan z'n laars gelapt, is hierover diverse
keren gewaarschuwd, maar heeft het in overleg met Rutte en Timmermans toch gewoon gedaan.
Minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) heeft er persoonlijk voor gezorgd dat AOW’ers in door Israël bezet
gebied een hogere uitkering krijgen dan waar ze volgens de wet recht op hebben. Hij deed dit ondanks
waarschuwingen van ambtenaren voor „grote politieke en beleidsmatige risico’s”. Dat blijkt uit onderzoek van
NRC.
Dat Lodewijk Asscher zelf ook Joods is, zal wel toeval zijn:
Asscher komt uit een Joodse familie van juristen en diamantairs uit de Amsterdamse wijk De Pijp. Zijn
overgrootvader Abraham Asscher was een van de voorzitters van de Joodsche Raad.
Dan komt GeenStijl door de bocht met het volgende:
Het begint weer guur te worden voor de Joden in Nederland. Lolo Asscher krijgt de strontkar over zich
uitgestort, omdat hij weigert, tegen de wet in, uitkeringen voor holocaustslachtoffers te verlagen als ze op de
West Bank wonen.
Hier hebben we een typisch voorbeeld van gefabriceerd antisemitisme.
Het weer wordt helemaal niet guur voor Joden in Nederland, het weer is nog steeds heel goed voor Joden in
ons land. Wat het verband is tussen de holocaust en de illegale bezetting van Palestijnse gebieden is ook
totaal onduidelijk. Dan wordt het ronduit belachelijk met het volgende:
Uiteraard wordt hij daarom door het NSB Handelsblad door de plee getrokken, krijgt hij een plaatsje in
pogrommering van de Joop en is de antisemtische haat van "jongeren" en quislings te proeven op Twitter.
We hebben dus nu een progrom (Jodenvervolging) en antisemitische haat van jonge mensen en quislings
(Quisling was een Noorse nationaal socialist en collaboreerde met de Duitsers).
Dan wordt er verder gesproken over de linkse Palestinamafia en nog wat van dat soort wilde kreten.
Lodewijk Asscher heeft de bestaande regels overtreden, punt.
Dit zijn de feiten:
Uitkeringsgerechtigden in andere bezette gebieden, zoals de Westelijke Sahara (bezet door Marokko), zijn
altijd gekort. Voor hen wilde en wil Nederland nadrukkelijk geen uitzondering op de korting maken.
Toen de SVB er in 2013 achter kwam dat het in strijd met de wet uitkeerde, wilde de uitvoeringsorganisatie
de betrokkenen alsnog korten. Asscher gaf na overleg met premier Rutte en minister Timmermans
(Buitenlandse Zaken) echter opdracht om door te gaan met het volledig betalen van de AOW in door Israël
bezet gebied. Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans kreeg inzage in vertrouwelijke documenten die in
handen zijn van NRC. Hij zegt: „De Rijksoverheid gaat duidelijk over de schreef daar waar ze probeert de
SVB te dwingen uitzonderingen te maken.”
Bovenstaande heeft niets te maken met of je politiek links of rechts bent, wel of geen holocaustslachtoffer,
dit heeft te maken met het meten met twee maten.
Je betaalt óf iedereen die ergens in een bezet gebied woont een volledig pensioen óf je doet het bij geen
van allen zonder enig onderscheid.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10808:antisemitisme-is-netwonderolie-overal-voor-te-gebruiken&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Obama laat ‘islam’, ‘ISIS’ en ‘Allah’ uit telefoontje terrorist Orlando schrappen
President stelde al tal van radicale moslims als adviseurs aan - ‘Obama volgt de Sharia’: Massale
volkswoede in VS over Obama’s zoveelste schoonpraterij islamitische terreuraanslag
Verband tussen terreur en ‘islam’ en ‘ISIS’ mag in de ogen van
Obama (hier met minister van Justitie Loretta Lynch) niet bestaan.
Nog veelzeggender: de president beval om ‘Allah’ in het transcript te
vervangen door ‘God’, waarmee opnieuw duidelijk werd welke ‘god’
hij in werkelijkheid dient.
De eerste zwarte president van de Verenigde Staten heeft inmiddels
een reputatie opgebouwd met het verdedigen van de islam,
schoonpraten van islamitische terreuraanslagen en tegelijkertijd
aanvallen van het christendom. Niet voor niets concludeerden critici
al jaren geleden dat Barack Hussein Obama in werkelijkheid een moslim is. Obama zelf doet ondertussen
amper meer moeite om dit te verbergen. Nu heeft hij –bepaald niet voor het eerst- de woorden ‘islam’, ‘ISIS’
en ‘Allah’ uit het telefoontje van Omar Mateen, de moslimterrorist die in Orlando 49 mensen vermoordde,
laten schrappen, zogenaamd omdat de aanslag niets te maken zou hebben met de islam.
National Review mede redacteur en voormalig aanklager Andrew McCarthy wees er in zijn laatste column
‘Obama: Anti-Anti-Terrorist’ op dat de president een 25 jarige Syrische immigrant als adviseur heeft
aangesteld, een vrouw die openlijk vindt dat 9/11 een goede zaak was – niet vanuit Amerikaans, maar vanuit
islamitisch oogpunt.
‘Ik vind dat benadrukt moet worden dat zij bepaald niet de enige is,’ aldus McCarthy. ‘De president vraagt al
sinds het begin van zijn regering beleidsadvies aan leiders van islamitische organisaties die verbonden zijn
aan de Moslim Broederschap’, die in onder andere Egypte officieel als een terreurorganisatie te boek staat,
mede omdat de Palestijnse Hamas eraan verbonden is.
‘Wetteloze’ president: Zo saboteren islam en ‘links’ het Westen
In zijn boek ‘De Grote Jihad: Hoe Islam en Links Amerika saboteren’ somt McCarthy in dit opzicht een groot
aantal feiten op. Zo heeft de Moslim Broederschap expliciet gesteld dat de totale islamisering van de
Verenigde Staten en Europa een hoofddoel van de organisatie is, en tegelijkertijd de volledige vernietiging
van binnenuit van de vrije, democratische Westerse samenleving door middel van politieke en
maatschappelijke sabotage.
Obama’s bijna 7 ½ jaar durende presidentschap kan volgens de redacteur met één woord worden
gekenmerkt: lawlessness, oftewel wetteloosheid. Nog nooit kende de VS een president die de
(inter)nationalewetten zó vaak negeerde, aan zijn laars lapte of zelfs schaamteloos brak. Zo begon hij
bijvoorbeeld een oorlog tegen Libië zonder eerst toestemming van het Congres te vragen. Erger nog: hij
kwam er mee weg, terwijl tegen iedere andere president waarschijnlijk een afzettingsprocedure zou zijn
begonnen.
‘Regering Obama wordt volgeling van Sharia’
De aankondiging van minister van justitie Loretta Lynch dat de termen ‘islam’, ISIS’ en ‘Allah’ uit het
transcript van het telefoontje van moslimterrorist Omar Mateen worden geschrapt, is volgens McCarthy
‘duidelijk bewijs dat de overheid volgeling wordt van de Sharia, en ‘links’ op het gebied van de strijd tegen
het radicale islamitische extremisme dezelfde tactiek gebruikt als op het gebied van wat zij
‘klimaatverandering’ noemen.’
‘En die tactiek is dat zij een officiële versie van gebeurtenissen hebben, die deels totaal tegengesteld kan
zijn aan de feiten. Desondanks is het hun verhaal, en blijven ze er aan vasthouden. Dan proberen ze iedere
alternatieve verklaring de kop in te drukken.’
Islam mag enkel als vreedzame religie worden gezien
Zo heeft de regering Obama een geheel eigen definitie van wat ‘gewelddadig extremisme’ is, een die ten
allen tijde totaal losgekoppeld is van de islam. De islam moet ongeacht de ontelbare doden die het ook in de
laatste jaren heeft veroorzaakt ten allen tijde als een ‘religie van vrede’ worden neergezet. Een andere
interpretatie is er volgens Obama niet. Beter gezegd: mag er niet zijn en mag ook niet gehoord worden.
‘Daarom wordt iedere directe band tussen de islamitische doctrine en jihadistische terreur onderdrukt,’
vervolgt de oud aanklager, die al in jaren ’90 in de rechtszaal talloze malen ‘juist die band’ aantoonde,
namelijk dat de Koran geweld beveelt.
Onder Obama is dat alles compleet omgekeerd. Orlando ‘was overduidelijk een jihadistische aanslag, maar
dat is nu zo ongepast dat het niet in de officiële versie van het ministerie van Justitie wordt opgenomen.
Vroeger beloonden we mensen die de waarheid aan het licht brachten, nu wordt die waarheid onderdrukt, en
worden mensen die deze willen aantonen tot ongewenste personen verklaard.’ (1)
‘Ik zweer trouw aan Hello Kitty’
Nadat in heel de VS massaal schande werd gesproken van het gecensureerde transcript, besloot het
ministerie van Justitie om het deels aan te passen. Desondanks wordt ‘Allah’ nog steeds vervangen door
‘God’, waarmee Obama opnieuw onderstreept welke ‘god’ hij in werkelijkheid dient. (3) Op Zero Hedge

N I E U W S B R I E F 2 5 0 – 3 0 J U N I 20 1 6 – P A G . 5 2

maakt men Obama’s gecensureerde transcript belachelijk door ieder geschrapt woord te vervangen door
‘Hello Kitty’, ook in Nederland een populair tekenfilmpje voor peuters:
Operator: ‘Emergency 911, dit wordt opgenomen.’
Mateen: ‘Bismillah al-Rahman al-Rahim.’ (In de naam van Allah de genadige, de barmhartige).
Operator: ‘Wat?’
Mateen: Geprezen zij Allah* (* dus veranderd in ‘God’), en gebeden en vrede zij met de profeet van Allah. Ik
laat u weten dat ik in Orlando ben en de schietpartijen deed.’
Operator: ‘Wat is uw naam?’
Mateen: ‘Mijn naam is ‘ik zweer trouw aan (Hello Kitty).’
Operator: ‘Oké, wat is uw naam?’
Mateen: ‘Ik zweer trouw aan (Hello Kitty), moge Allah hem beschermen namens (Hello Kitty).’
Eerder: Taliban terroristen vrijgelaten voor tot islam bekeerde soldaat
Eerder deed Obama bij de destijds door de Taliban vrijgelaten Amerikaanse soldaat Bowe Bergdahl exact
het omgekeerde. Om te verhullen dat Bergdahl zich tot de islam had bekeerd, werd de term ‘bismillah alrahman al-rahim’ uit de opnames van de officiële ceremonie met Bergdahls vader geschrapt. Het Witte Huis
deed dit vermoedelijk omdat Bergdahl werd geruild voor vijf Taliban terroristen, die zaten opgesloten in
Guantánamo Bay, en het Amerikaanse publiek woedend geweest zou zijn dat andere gevangen genomen
(niet-moslim) soldaten niet in de ruil werden betrokken, maar uitgerekend enkel een tot de islam bekeerde.
(2)
Xander - (1) Breitbart ; (2) Breitbart ; (3) Breitbart
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Obama-laat-islam-ISIS-en-Allah-uit-telefoontje-terrorist-Orlandoschrappen

Shell en koningshuis leverden de brandstof aan Hitler voor de invasie van Nederland
Een prachtige documentaire over social engineering in optima forma. Voor Nederlanders bijzonder
interessant om te zien omdat het Nederlandse bankenwezen, het Nederlandse Koningshuis en grote
bedrijven als Royal Dutch Shell een fundamentele rol speelden in het aan de macht brengen van o.a. Hitler.
Er wordt ondermeer door de documentaire maker in aangegeven dat het Koninghshuis en Shell letterlijk de
fossiele brandstoffen aan het Nazi regiem hebben geleverd waarmee Duitsland de invasie op Nederland kon
uitvoeren… Leuk weetje voor op het volgende verjaardagsfeestje van Ome Henk en Tante Ingrid.
De documentaire kan kortom uw huidige wereldbeeld /
geindoctrineerde realiteit enigzins doen wankelen, maar ik moet
zeggen dat ik de wereld na deze 3.5 uur opeens een stuk beter
begrijp en veel van de ellende, bangmakerij, belastingontduiking van
de rijksten der aarde, corrupte instituten als overheid en
rechtsbanken zijn na deze documentaire volledig rationeel te
verklaren.
Kortom een echte must see documentaire van begin tot eind voor
eenieder met interesse in macht en hoe de heersende klasse haar
spelletje speelt. Zelf vond ik het stuk over Kennedy wat lang maar ik
ben blij dat ik toch de hele docu heb afgekeken. https://youtu.be/U1Qt6a-vaNM
De documentaire heeft inmiddels over de 2,8 miljoen YouTube views en voel je vrij daar verder aan bij te
dragen door de video en/of dit artikel te delen via je eigen (sociale) netwerken. Hoe meer mensen deze trucs
van de heersende klasse leren doorzien hoe sneller we een mooiere en vredigere wereld voor onszelf en
elkaar kunnen bouwen.
Aanverwante artikelen en informatie:
-) Wat drijft de psychopaat?
-) Het Patroon van Tirannie – Wees bang, wees bang, wees bang
-) Mensen betalen voor hun eigen onderdrukking
-) Het meest gevaarlijke geloof veroorzaakte 262 miljoen doden in de vorige eeuw
-) Het geloof in een heersende klasse voegt alleen maar geweld toe aan een maatschappij
-) Een kijkje achter de schermen bij de geheime diensten
http://achterdesamenleving.nl/nederlandse-koningshuis-en-shell-leverden-brandstof-aan-shell-duitse-invasienederland-wwii/
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Facebook: ‘Mensen delen té weinig persoonlijks’..
2016 © WantToKnow.nl/be
Facebook is angstig geworden door een -zoals ze het noemen‘verstorende trend’, die bestaat uit het feit, dat mensen met
Facebookaccounts, steeds minder persoonlijke zaken delen met
anderen. Er worden nog steeds veel zaken gepost op de FB-site,
maar volgens een nieuw rapport van ‘The Information’, maar een
steeds groter aantal mensen posten steeds meer over de ‘wereld
buiten hen’, in plaats van ‘over hen’..!
Er gaan sluwe clubs schuil achter de oprichting van Facebook.
Wanneer we de uitspraken van Mark Zuckerberg bekijken, in het licht
van deze spionage-netwerken, die achter Facebook schuilgaan,
komen zijn recente uitspraken, in dit artikel genoemd, wel in een heel
ander daglicht te staan..! (klik voor artikel)
Er wordt een verklaring gegeven door Facebook, als zouden mensen
steeds meer ‘vrienden’ krijgen, ook hun eerdere levens, waardoor ze
zouden vinden, dat recente informatie over hun persoonlijke leven,
deze mensen feitelijk niets aan zou gaan. Maar dat is nogmaals een
hypothese. Vanzelfsprekend heeft het bedrijf té weinig zelf-reflectie
om te kijken naar haar eigen fratsen en grollen, die het de laatste jaren uithaalde. Waarbij vooral haar
klanten nota bene, als kleine kinderen werden behandeld. Zoals het in eigendom nemen van persoonlijke
foto’s en berichten door Facebook..!
Deze ontwikkeling schijnt niet zo gunstig te zijn voor Facebook, omdat dit fenomeen, deze ontwikkeling,
ervoor zorgt dat de content van de site, daardoor kan instorten. Immers, wanneer iedere accountgebruiker,
maar nieuws doorpost van anderen, die het weer van anderen hebben, is er natuurlijk weinig nieuws te
melden op de site.. Maar de vraag is natuurlijk of dit geen kul-redenering is van Facebook, aangezien
mensen gewoon nog steeds veel delen, maar dan over wereld-wijde ontwikkelingen en hun zorgen en
standpunten daarover. Naast deze ontwikkeling, is er een grotere bedreiging zichtbaar voor Facebook, en
dat is dat mensen zich weer gaan richten op nieuwe social media. Instagram, weliswaar een dochter van
Facebook, is zo’n voorbeeld, maar ook de site ‘Snapchat’ is zo’n voorbeeld..
De baas van Facebook, CEO Mark Zuckerberg is 32 jaar inmiddels en multi-miljardair. Hij heeft zijn mensen
gevraagd om met nieuwe ideeën te komen, die FB-klanten zouden moeten prikkelen om weer meer ‘privéinfo’ op hun accounts te plaatsen, volgens een nieuwsbericht op de site van het economisch-persbureau
Bloomberg. Je mag aannemen dat een paar van die ontwikkelingen, zoals het uitbreiden van ‘LIKE’symbolen onlangs, het resultaat zijn van deze ontwikkeling..
Het verhaal vanaf het begin.. Facebook is niet veel anders dan een
spionagemachine, bedoelt om zoveel mogelijk (aanvullende) privé-gegevens te
verzamelen.. Vooral over wie je kent en hoe je in relatie met hen staat..! In dat
licht is dit artikel de camouflage-versie van een nieuwe push naar nóg meer privéinfo. Daarnaast is er sprake van een nieuwe feature, die binnenkort
geïntroduceerd zou gaan worden, namelijk de ‘On This Day’-feature (HIER),
waarbij je een persoonlijke gebeurtenis van preciés één jaar geleden kunt herposten. Mensen worden hierdoor aangemoedigd, om een persoonlijk nostalgisch
gevoel weer op te roepen, waardoor mensen méér in hun persoonlijke sfeer
terecht zouden moeten komen. Ook dagen als moeder- en vaderdag zullen
worden gebruikt om mensen in hun persoonlijke familie-gevoel te krijgen,
waardoor ze meer persoonlijke zaken zullen gaan posten. Deze app is zodanig
gemaakt op de FB-site, dat het ALLE persoonlijke foto’s van je smartphone zal trekken, zodat het
‘makkelijker’ wordt gemaakt om foto’s te delen en andere persoonlijke informatie..
Zie je de dubbele bodem..?
Allemaal gratis diensten, zolang je nóg maar meer persoonlijke informatie verstrekt..! En om nóg verder te
gaan, in haar ‘service’ naar haar ‘klanten’, komt Facebook binnenkort met features op de site, waarbij je nog
eenvoudiger video’s kunt delen over je persoonlijke leven, ‘zelfs als je heel saaie dingen aan het doen zou
zijn’… We raden je aan één van onze eerste artikelen over Facebook (nog eens) te lezen, en te zien wie er
achter de financiering zitten van Facebook. En ook hoe met name de Amerikaanse geheime diensten zo in
hun nopjes waren, met het gegeven, dat mensen volkomen vrijwillig zoveel persoonlijke gegevens openbaar
wilden maken, toen Facebook net werd gelanceerd. “Het scheelde ons vanaf toen, héél veel werk”, was het
dankbare commentaar van CIA-kopstukken..
Kijk nog maar eens naar deze filmpjes: https://youtu.be/ydS8_0ALXnQ
http://www.wanttoknow.nl/overige/facebook-mensen-delen-te-weinig-persoonlijks/
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Het Patroon van Tirannie; wees bang, wees bang, wees bang
Maak mensen bang zodat ze hun kracht weggeven en jou gehoorzamen, het is de
truc waar elke psychopaat gebruik van maakt.
Ook zo moe van alle bangmakerij tegen – vluchtelingen, moslims, Rusland, Poetin,
Syrië, de islam, Iran, etc. – vanuit de mainstream media?
Reken er voor eens en voor altijd mee af door jezelf en de mensen om je heen
bekend te maken met – Het Patroon van Tirannie.
Dit – Patroon van Tirannie – wordt al sinds het begin der tijden gebruikt
doorpsychopaten die (foutief) geloven dat, om zelf goed te kunnen voortbestaan,
ze de vrijheid en vrije wil van andere mensen dienen te onderdrukken en
te vernietigen.
Het Patroon van Tirannie, leer het te herkennen, te doorprikken en te ontmantelen.
Het Patroon van Tirannie
Tirannie is vermomd als cultuur en wetgeving. Alles wat het kwaad nastreeft is de
vernietiging van vrijheid – om de waarde van mensen kapot te maken. Het patroon
van tirannie is eenvoudig. De doelstelling is om de vrije wil van mensen te breken
en ze vervolgens te onderwerpen door een cultuur van gehoorzaamheid te
scheppen. Om de gehoorzaamheid van mensen te krijgen en te behouden moet
een proces plaatsvinden. Dit proces is het patroon van de tirannie.
Oorlog
Vóórdat een nieuw gezag; een nieuwe heersende klasse kan worden vastgesteld,
moet oorlog plaatsvinden. Oorlog is de implementatie van geweld in
de samenleving. Het is het instrument dat het kwaad gebruikt om het gezag te vestigen.
Alle oorlogen in de geschiedenis zijn gevoerd als gevolg van de wens om een nieuw gezag over mensen uit
te oefenen. Op kleine schaal gebeurt dit via een proces van bedreiging en berusting. Dat is het gedrag van
pestkoppen, misdadigers en maffia.
Om het gezag op grote schaal te vestigen loopt het uit op grootschalige, gewelddadige gevechten, oftewel
invasies en oorlogen. Dat is het gedrag van volken en naties.
Vijanden
Aan de basis van een heersende klasse; gezag ligt
gehoorzaamheid. Om een uitweg uit het oorlogsgeweld te bieden
zullen nieuwe vormen van gezag de mensen duidelijk maken dat, als
ze aan hen gehoorzaam zijn, de oorlog zal eindigen. De autoriteiten,
het gezag, conditioneren de mensen tot gehoorzaamheid door hen
te beloven dat zij hen zullen beschermen tegen gevaarlijke externe
vijanden. Theocratieën benoemden godslasteraars als de ‘vijand’.
De Nazi’s kozen de Joden en het communisme had het op de ‘rijken’
voorzien. Er zijn heel veel vijanden bedacht, maar de
meest gebruikelijke is anarchie.
Bescherming
Om een cultuur te scheppen en het vrije denken te manipuleren,
moet het kwaad een vijand of een probleem creëren. Het is voor degene die uit is op de macht niet
belangrijk wie die vijand is of wat het probleem precies is. Zolang deze vijand of het probleem mensen maar
bang maakt.
In ruil voor gehoorzaamheid bieden de mensen die op macht belust zijn
bescherming tegen deze ‘vijanden’ of oplossingen voor de ‘problemen’. Het
gezag `beschermt´ je tegen de door hun verzonnen vijanden en problemen.
De prijs voor die (ongevraagde) bescherming is gehoorzaamheid aan het
gezag. Deze bescherming en bijkomstige vereiste gehoorzaamheid zijn niet
vrijwillig. Als het gezag niet wordt gehoorzaamd dan wordt er teruggegrepen
op geweld door het gezag. De vijand of de problemen zijn alleen maar bedacht
om de last van gehoorzaamheid in de gedachten van de mens te
verlichten. Culturele vijanden en veel van de grote problemen zijn een illusie.
Benjamin Franklin heeft ons geleerd dat degene die zijn vrijheid opgeeft ter
wille van veiligheid, al snel geen van beide zal hebben. Het patroon van tirannie heeft als doel je ervan te
overtuigen dat je behoefte hebt aan veiligheid en je daarvoor je vrijheid moet opgeven in de vorm van
gehoorzaamheid aan het gezag. De vraag naar veiligheid wordt aangewakkerd door degenen die aan de
macht zijn. Dit is waarom het gezag vaak zijn eigen vijanden en problemen schept.
Vergis je niet. Het is niet de vijand waar het gezag op aast. Ze zijn op jouw gehoorzaamheid aan hen uit. De
illusie en eigen schepping van culturele vijanden is enkel ontworpen om het denkvermogen van de mens te
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beperken. Het is ontworpen om de mens ervan te overtuigen dat de échte vijand niet het kwaad is dat over
hen heerst, maar een denkbeeldige externe vijand, een soort van demon die hen kwaad zal doen.
Dit is de leugen van de tirannie.
Het vereist je gehoorzaamheid aan het gezag omdat alleen het gezag je zou kunnen beschermen tegen
deze ‘vijanden’ en ‘problemen’ .
Sociaal bewijs
Als mensen zich (onder continue bedreiging van geweld) beginnen te onderwerpen aan de wil van het
nieuwe gezag, is dit in principe een maatschappelijk bewijs dat het gezag wordt gehoorzaamd en des te
waarschijnlijker wordt het dat anderen zullen volgen. Het ‘normaal’ zijn van gehoorzaamheid wordt een deel
van het dagelijkse leven. Het is heel natuurlijk om te willen ontkomen aan het geweld van een gezaghebber.
Mensen die leven onder de dreiging en onderdrukking van de staat of misdadigers zullen onvermijdelijk
het aanbod van gehoorzaamheid aan datzelfde gezag aanvaarden.
Een overvaller belooft niet te schieten als je hem je portemonnee overhandigt. Verkrachters beloven je niet
te doden als je doet wat zij van je verlangen. De maffia geeft aan je niet te zullen martelen als je netjes op
tijd je betaling aan hen doet. Overheden beloven dat je niet zult worden opgesloten of gedood als je de
wetten uit hun wetboeken naleeft en braaf je belastingen betaalt.
Iemand die pijn of de dood onder ogen ziet aan de ene kant, en beloofde bescherming tegen een externe
`vijand´ aan de andere kant ziet, zal uiteindelijk zijn wil om vrij te zijn verliezen, en gehoorzaamheid gaan
tonen aan het nieuwe gezag.
Wetten
Wetten worden geschreven en afgekondigd om gehoorzaamheid te legitimeren.
Een wet uit een wetboek imiteert principes; natuurwetten. Mensen wordt geleerd dat
de wet altijd juist is. Er wordt ze niet geleerd te doen wat juist is, maar er wordt ze
geleerd om blind te gehoorzamen aan de wet. En daarmee aan de wil van het
gezag. Het doel van cultuur is mensen ervan te overtuigen dat de wetten van het
gezag goed en wenselijk zijn. Dat blinde gehoorzaamheid aan de wetten van het
gezag goed, wenselijk en nobel is. Cultuur gebruikt wetten om de mensen te laten
geloven dat zij zonder deze wetten niet in staat zouden zijn om te zoeken naar
waarheid of om in vrede met elkaar te leven.
Het gezag leert ons dat de wet goed; legitiem is in plaats van de menselijke vrije wil,
dat de wet meer waarde heeft dan jou. Dit is een leugen.
Beperking van de vrijheid van meningsuiting
Het meest essentiële wapen van cultuur is de beperking van de
vrijheid van meningsuiting.
Hoewel er in het verleden gewelddadige versies van dit wapen te
vinden zijn, bestaat het in elke cultuur als de geldende moraal;
datgene wat fatsoenlijk is en men hoort te doen.
Het doel van de beperking van de vrijheid van meningsuiting is om
er zeker van te zijn dat diegenen die besloten gehoorzaam te zijn, om zich te voegen naar de wil van het
gezag nooit de moed zullen krijgen om terug te kijken.
Om ervoor te zorgen dat de gehoorzaamheid behouden blijft, vereist
cultuur van iedereen die ze in bedwang heeft dat ze de wil van het
gezag opleggen aan degenen rondom hen. Het leert mensen om
hun ongehoorzame buren ‘gek’ of ‘gestoord’ te noemen. Het vereist
van mensen dat ze zich tegen diegenen keren die niet gehoorzamen
aan de culturele voorschriften. Cultuur veroordeelt iedereen die niet
gehoorzaamt aan de culturele voorschriften als, vreemd immoreel en
asociaal.
Daarnaast geeft cultuur zijn meest gehoorzame volgers mooie
benamingen zoals nobel, eerbiedwaardig en gerespecteerd.
Diegenen die het beste de culturele regels volgen, vooral door het veroordelen
en bespotten van hun vijanden en het blind gehoorzamen van het gezag,
worden beloond voor het stigmatiseren van diegenen die minder makkelijk
gehoorzamen aan het gezag.
Dit is de onderdrukking van de menselijke vrije wil die het kwaad van cultuur
en de culturele normen bewijst. Diegenen die ongehoorzaamheid aan het
gezag vertonen of een opstand tegen het gezag voorstellen, worden gehekeld,
bespot en gedemoniseerd. Het kan moeilijk zijn om de eenzaamheid te
verdragen die voort kan komen uit de weigering om je te voegen naar de
algemene culturele norm, zoals die is uitgezet door het gezag.
Dit is hoe de beperking van de vrijheid van meningsuiting tot wapen gemaakt is
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om de vrije wil van mensen te breken. Het is een wapen dat ontworpen is om je te dwingen tot blinde
gehoorzaamheid aan een cultuur die altijd het gezag dient. Zo gauw mensen elkaar dwingen om hun vrijheid
van meningsuiting aan banden te leggen binnen een groep, is de cultuur van het gezag ingesteld. Het heerst
nu over de mensen die inmiddels zelf de wil van het gezag afdwingen naar elkaar toe.
Dit is het ontwerp van cultuur, en het gezag kan nu met je doen wat het wil.
Handhaving
Er zijn momenten waarop het gezag terug moet vallen op geweld om
ervoor te zorgen dat de gehoorzaamheid gehandhaafd wordt en zo
behouden blijft. Er zal altijd een kleine minderheid van mensen zijn
die haar eigen waarde kent en weigert te gehoorzamen aan
de culturele voorschriften en wetten van het gezag.
Daarom hebben de gezaghebbers altijd een constante stroom van
geweld in dienst, die bekend staat onder de naam ordehandhaving
of politie en het leger. Dit zijn geen mensen die de vrijheid
verdedigen, maar mensen die het gezag; de heersende klasse
verdedigen.
Culturen onderwijzen altijd dat vrijheid en het gezag hetzelfde
zijn; terwijl het in de realiteit elkaars tegenpolen zijn.
Het hoofddoel van het bestaan van de politie is om als wapen te
kunnen worden ingezet door de heersende klasse. Via de politie
wordt de benodigde hoeveelheid geweld uitgeoefend om het gezag
vanuit de heersende klasse in stand te kunnen houden. Dat is
omgekeerd aan wat ons geleerd wordt, namelijk dat de politie er zou
zijn om onze vrijheid te verdedigen.
Het gezag moet altijd opnieuw geweld inzetten als een cultuur kapot
gaat. In het verleden hebben mensen langzaam maar gestaag meer
en meer geleerd over hun eigenwaarde, en derhalve meer en meer
vrijheid geëist.
Verschillende culturen zijn gevallen omdat mensen zich realiseerden
dat cultuur een leugen is.
Als culturen uit elkaar beginnen te vallen, is dat omdat mensen hun
eigen waarde leren kennen. Zulke culturen, en de gezaghebbers die door deze culturen worden beschermd
zijn ten dode opgeschreven.
Nog nooit in de geschiedenis is een cultuur die uit elkaar begon te vallen er weer bovenop gekomen. Als
gezaghebbers merken dat hun cultuur afbrokkelt, en ze niet meer op de
gehoorzaamheid van de mensen kunnen rekenen, dan antwoorden ze met geweld.
Geweldsuitbarstingen zoals deze in de geschiedenis plaatsvonden waren altijd uitermate meedogenloos. De
gewelddadige handhaving van de wet is een teken van aankomende vrijheid. Omdat het laat zien dat de
cultuur die mensen onderdrukte is gebroken.
Wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving is het gevaarlijkste idee dat de mensheid ooit is opgelegd. Het leert mensen dat ze
minder waard zijn dan de wetten en regels. Door de eeuwen heen heeft het ontelbaar veel namen gehad. Bij
primitievere stammen heet het eerbied voor ouderen. In de tirannie van het vorstendom heet het de adel,
geboorterecht en goddelijkheid. In het communisme staat het bekend als de staatssoevereiniteit. In
theocratieën als door God geopenbaarde waarheden. In dictatoriale staten staat het bekend als het tegengif
tegen de anarchie. De uiteindelijke les van dit idee is dat je de wet of regels moet gehoorzamen, niet
vanwege zijn verdiensten of deugden. Je moet alleen maar gehoorzamen omdat het de wet is, omdat het de
regels zijn. Er wordt verondersteld dat ook als de wet verkeerd is, dat het goed is om die dan toch te
volgen omdat dit het systeem verdedigt, en het systeem is belangrijker dan jij bent.
Om ervoor te zorgen dat intelligente mensen voor het goede kiezen, moeten ze weten wie er
gehoorzaamheid van ze vraagt, ze moeten zich afvragen waarom het van ze gevraagd wordt en wat er van
ze gevraagd wordt. Alleen dan kunnen mensen voor zichzelf op eigen integriteit bepalen of het goed is om
de wet te volgen of juist niet. Dit is niet wat de gezaghebber wil. Het gezag is niet geïnteresseerd in wat goed
is, het is geïnteresseerd in blinde gehoorzaamheid van mensen aan hun gezag. Cultuur leert dat
gehoorzaamheid aan de wetten uit wetboeken en de ongeschreven regels van cultuur een deugd is. Cultuur
leert dat als een wet gemaakt is dat dat dan automatisch het goede en wenselijke wordt.
De wet is een wapen. Het wordt gebruikt door het kwaad om zijn prooi en slachtoffers aan te vallen. Of het
nou in naam van de plicht aan de koning, van de trouw aan de staat of de wetgeving is, de wet is het wapen
dat gebruikt wordt om mensen te dwingen en te overheersen. Cultuur steunt de verhevenheid van de wet.
Cultuur leert dat de wet goed en oprecht is. Het vraagt zich nooit af wie de wet heeft gemaakt; tiran en
broeder zijn dezelfde. Cultuur vraagt zich nooit af of de wet goed is. Je moet gehoorzamen, wat de wet ook
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zegt. Op deze manier is de wet een krachtig wapen dat tegen jou gebruikt kan worden. Alle overheden
maken boekdelen vol wetten die een mensenleven kosten om ze te begrijpen en
legers vol juristen om ze te manipuleren. Al deze wetten zijn wapens in de handen van de machtigen, die ze
zullen gebruiken ten koste van jou. De wet heeft alleen waarde voor degenen die ze gecreëerd hebben, en
alleen maar omdat jouw cultuur van je vereist dat je die gehoorzaamt.
De zuiverste uitnodiging tot tirannie is jouw toezegging om de wet te gehoorzamen wat die wet ook zegt.
Tegen jou wordt de wet een perfect wapen. Wie de wet beheerst, beheerst ook jou. Jouw waarde voor het
gezag wordt afgemeten aan de mate waarin jij gehoorzaamt aan hun wetten. Hoe beter iemand
gehoorzaamd, hoe beter het gezag die persoon kan controleren en gebruiken voor haar eigen doelen.
—
Bovenstaande tekst is een fragment uit het boek: Het einde van al het
kwaad.
Bestel het papieren boek of download de gratis beschikbaar gestelde PDF
versie om meer te lezen.
Hopelijk laten mensen nu ze bekend zijn met Het Patroon van Tirannie zich
niet zo gemakkelijk meer bang maken door het gezag die continue de
bevolking die ze zelf onderdrukt probeert af te leiden met allerlei externe
vijanden en problemen.
En hopelijk leren mensen hun eigen waarde inzien na het lezen van dit
gehele boek zodat goede mensen zich niet meer massaal voor de kar laten
spannen om kwade doeleinden te bewerkstelligen. Op die manier kan de
wereld grote stappen voorwaarts maken.
There is only the understanding of the thing that needs to be taught to every
child on the planet, and that is the knowledge that every single individual on
this planet is already powerful as he or she needs to be to create any reality
desired, without having to hurt yourself, or anyone else, to get it. That’s how
powerful you are.
~Bashar – Quest for Truth
Op de hoogt blijven van nieuwe berichten? Like ons op facebook en/of volg
ons op Twitter!
Een
nieuw
gezichtspunt
leren
kennen,
iets
geleerd
en/of
gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement.
Aanverwante artikelen en informatie:
-) Angstporno moe
-) Wat drijft de psychopaat
-) De illusie van macht en de macht van illusie
-) Twee soorten mensen, goede en slechte
-) Het einde van al het kwaad – Het tijdperk van de oorlogen op aarde is
voorbij
-) Het meest gevaarlijke geloof veroorzaakte 262 miljoen doden in de vorige
eeuw
-) Leer je angst transformeren naar liefde, openheid en nieuwsgierigheid
Op het internet hebben de lezers de macht. Zij bepalen welke informatie de
wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke
lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20
stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien
gebeuren? Gebruik je macht!
Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites,
blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, etc.
Graag zelfs hoe meer mensen dit weten hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron
erbij zodat mensen zich er verder in kunnen verdiepen als ze willen.
Dit bericht werd geplaatst in Bewustzijn, Geopolitiek, Social Engineering,
Zelfeigenaarschap en getagged met bewustzijn, geweld, Het Patroon van
Tirannie, slavernij, tirannie, verantwoordelijkheid,vrijheid op 13/06/2016 door
Douwe.
http://achterdesamenleving.nl/het-patroon-van-tirannie/
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Hoe de psychopate elite heimelijk de wereld onderwerpt – bekentenissen van een economische
huurmoordenaar
Met alle oproer in de Oekraïne is het nuttig dit verhaal van John Perkins nog eens
rustig en goed te bekijken. Wat elementen in de VS momenteel doen, het stoken
tussen Rusland en Europa, past precies in het patroon van empire building waar ze
al meer dan 60 jaar mee bezig zijn.
John Perkins heeft een buitengewoon boeiend boek geschreven over zijn tijd als
Economic Hitman onder de titel: “Confessions of an Economic Hitman, The
Shocking Story of how America really took over the world”. (Eventueel ook
viaTorrentz te vinden). John Perkins vertelt uit de eerste hand hoe hij zelf meehielp
het onzichtbare wereldimperium van de VS te bouwen. Hij legt tot in de kleinste
details uit hoe landen die waardevolle grondstoffen bezitten via, schulden,
corruptie, politieke moorden, en als laatste optie de inzet van het leger, zijn
ondergebracht in dit onzichtbare wereldrijk. Hij was één van deze pionnen om dit
voor elkaar te krijgen. Inmiddels is hij
ouder en wijzer geworden en gelooft hij
dat het belangrijk is dat mensen in de
wereld zijn verhaal kennen en deze
methodes van controle en manipulatie
leren doorzien.
Zijn verhalen over Zuid-Amerikaanse
presidenten die hij moest omkopen, en
zag omkomen in “vliegtuigongelukken” als
dit niet lukte en hoe hij vrouwen moest
regelen voor een prins van Saoedi-Arabië
om een oliedeal tussen de VS en dat land
klaar te spelen zijn slechts twee van een
scala aan interessante verhalen.
Hieronder een uitgebreid interview met hem in twee delen.
Deel I: https://youtu.be/yTbdnNgqfs8 ; En deel II https://youtu.be/29GhXsx7-Rs
Hoe wenselijk is dit empire builden eigenlijk, helemaal als het gepaard moet gaan met schuld, moord en
oorlog om het voor elkaar te krijgen? En als we dit soort trucs inmiddels kennen wordt het dan niet eens tijd
dat we ophouden om de militaire acties van de VS te ondersteunen en continue maar goed te keuren? En
moeten we misschien ook de hele schuldensituatie in de wereld eens goed onder de loep nemen?
http://achterdesamenleving.nl/bekentenissen-van-een-economische-huurmoordenaar/

Mainstream media liegt Nederlanders voor onder druk van o.a. de CIA
De globale maffia a.k.a. de wereldwijde criminele cabal zit in het nauw
vanwege het logischerwijs falende geldsysteem. Dat willen ze dolgraag
resetten met een beproeft middel: grootschalige oorlog.
Ze gebruiken alle middelen daartoe zoalsvalse vlaggen in de vorm van o.a.
MH17 om Rusland en Europa tegen elkaar uit te spelen en op te zetten. In
combinatie daarmee braken ze zoveel mogelijk propaganda en leugens uit
via de mainstream media kanalen over de burgers van Nederland en andere
Europese landen. Udo Ulfkotte, die zelf 25 jaar mainstream media journalist
is geweest voor één van de grootste Duitse kranten klapte een tijdje geleden
uit de school en verteld hoe en waarom de mainstream media in o.a.
Duitsland, Nederland en andere landen in Europa haar eigen burgers voorliegen onder invloed en druk van
o.a. de CIA. Hij geeft aan dat veel mainstream media in verschillende landen onder druk van o.a. de CIA en
andere geheime diensten continue pro-VS en als de VS het wil anti-Rusland propaganda over het volk
uitstort. Hij geeft aan dat deze geheime diensten o.a. letterlijk voorgeschreven stukken aan kranten toe
mailen en dat kranten dit vervolgens plaatsen onder naam van één van hun eigen journalisten. Het was 50
jaar geleden al beleid van de CIA om mainstream media te infiltreren en zo via die kanalen valse informatie
te verspreiden. Deze operatie stond bekend als Operation Mockingbird, (Wikipedia over CIA infiltratie van
mainstream media outlets – Codenaam Operation Mockingbird). Wat de codenaam nu is is niet bekend
maar dat deze operaties ook vandaag de dag volop draaien moge duidelijk zijn aan de hand van de uitleg
van Udo Ulfkotte: https://youtu.be/sGqi-k213eE
http://achterdesamenleving.nl/europese-media-staan-onder-druk-van-de-cia-om-pro-vs-te-schrijven/
http://achterdesamenleving.nl/overzicht-van-valse-vlaggen-van-zweden-tot-frankrijk/
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Gehackte files: Nationale Postcode Loterij geeft meer dan $ 25 miljoen aan Hillary Clinton
‘Roemeense’ hacker Guccifer2 ‘vecht voor wereld zonder Illuminati’
De Nationale Postcode Loterij ‘winnen’, en niet eens in Nederland
wonen. Dat kan alleen de Clintons ‘overkomen’.
Zo’n 2,7 miljoen Nederlanders doen mee met de Nationale
Postcode Loterij. ‘Wij zijn een loterij voor goede doelen’, staat er
bovenaan de home pagina. Jaarlijks wordt inmiddels € 328 miljoen
over 95 organisaties verdeeld. Uit de door Guccifer2 gepubliceerde
gehackte emails in de VS blijkt nu dat de Nationale Postcode Loterij
de toch al puissant rijke Clintons meer dan $ 25 miljoen heeft
gegeven, en daarmee één van de grootste donateurs ter wereld is. Hiermee wordt sterk de indruk gewekt
dat de NPL met uw (maar gelukkig niet mijn) geld heimelijk bepaalde globalistische politieke doelstellingen
nastreeft, die totaal niets met een ‘goed doel’ te maken hebben. Zeker als naar andere donateurs wordt
gekeken, blijkt eerder het tegendeel. De NPL bevindt zich volgens deze spreadsheet in een ‘illuster’ rijtje van
slechts 6 organisaties en personen die de Clintons meer dan $ 25 miljoen hebben geschonken. De
bekendste andere naam is de Bill & Melinda Gates Foundation. Ook de Nederlandse regering wordt
specifiek genoemd in een iets minder kort lijstje met 16 namen die tussen de $ 5 en $ 10 miljoen hebben
gegeven (zoals we op 17 juni schreven ging het om € 4,4 miljoen). Andere donateurs in deze ‘gift’klasse zijn
de Rockefeller Foundation, Coca Cola, de staat Koeweit en Sheikh Mohammed Al-Amoudi, de op één na
rijkste man van de Salafistische Sharia-oliestaat Saudi Arabië.
Russen kregen schuld van hack
De Clintons en de Democratische Partij gaven de afgelopen weken de schuld aan Russische hackers, die in
opdracht van het Kremlin zouden werken. Dat kennen we inmiddels: zo ongeveer alles wat er mis gaat, krijgt
Rusland in de schoenen geschoven. Inmiddels is gebleken dat niet de Russen, maar de
beruchte Guccifer2 de documenten heeft gehackt. Hij slaagde er onlangs in om in te breken op de server
van de Democratische Partij, en daar bestanden te stelen met informatie waarmee de Democraten Donald
Trump willen aanvallen.
Hillary ontving ook als minister miljoenendonaties
Op die server stonden ook tal van documenten over Hillary Clinton, waaronder donateurslijsten waarop dus
ook de Nationale Postcode Loterij is terug te vinden. Uit de bestanden blijkt tevens dat Clinton als minister
van Buitenlandse Zaken forse donaties kreeg van Saudische officials, iets dat illegaal is omdat dit mogelijk –
zeg maar gerust: 100% zeker- haar buitenlandse beleid heeft beïnvloed. Ook een Venezolaanse
mediamagnaat staat in die periode op het lijstje, eveneens als een Duitse investeerder die lobbyde voor de
regering Merkel. We vinden meer donateurs uit Nederland terug, zoals het in Amsterdam gevestigde Suzlon
Energy Ltd, dat tussen de $ 1 en $ 5 miljoen schonk. Suzlon, dat windturbines maakt en dat door één van
India’s rijkste topmanagers, Tulsi R. Tanti, wordt geleid, kondigde later op hetClintons Global Initiative in
2009 een project aan ter waarde van $ 5 miljard voor de ontwikkeling van ‘duurzame’ energie in China en
India.
Liefdadigheidsorganisatie in twijfel getrokken
Voor of tijdens haar ministerschap kreeg ze tevens miljoenendonaties uit Kazachstan en China. De Clinton
Foundation kwam begin 2015 onder vuur te liggen omdat Hillary als minister miljoenengiften van
verschillende buitenlandse regeringen had geaccepteerd. Conservatieve politici twijfelden er toen al aan of
de Clinton Foundation nu wel een liefdadigheidsinstelling is, of dat het inderdaad een dekmantel voor de
Clintons is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor hun eigen gewin en politieke ambities.
De Wall Street Journal verwees al naar een contract tussen twee Clinton donors voor hulp aan Haïti, wat
bewijs zou zijn dat er op zijn minst sprake is van belangenverstrengeling.
‘Roemeen’ Guccifer2 ‘vecht voor wereld zonder Illuminati’
Gisteren verklaarde Guccifer2 in een online geplaatst interview dat hij het haat voor een Russische hacker te
worden uitgemaakt. ‘Ik moet niets hebben van de Russen en hun buitenlandse beleid. Ik haat het als ze me
bij de Russen rekenen.’ Hij voegde eraan toe dat hij net als de eerste Guccifer uit Roemenië komt. Dat werd
overigens betwijfeld door andere Roemenen, die naar zijn interview hadden geluisterd en zeiden dat de paar
Roemeense zinnen die hij sprak vol fouten zaten.
Hoe dan ook, Guccifer2 heeft naar eigen zeggen bewust Russische metadata in de gehackte documenten
achtergelaten, als een soort persoonlijk ‘watermerk’. Dat zou de reden geweest zijn dat de Democraten
onmiddellijk de Russen de schuld gaven. Daarnaast zei hij dat hij eveneens ‘niets geeft om Donald Trump’,
en de server enkel te hebben gehackt ‘omdat wij vechten voor een wereld zonder de Illuminati’.
Nederlanders helpen meest meedogenloze echtpaar ooit
Bij sommige lezers die hopen de Nationale Postcode Loterij te winnen zal het mogelijk een dubbel gevoel
geven dat vele miljoenen van het ‘goede doelengeld’ worden gespendeerd aan misschien wel het
allergevaarlijkste, meest meedogenloze en hebzuchtigste echtpaar dat zichzelf ooit op deze aardbol heeft
rijk gelogen en bedrogen.
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Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Guccifer2
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Gehackte-files-Nationale-Postcode-Loterij-geeft-meer-dan-25miljoen-aan-Hillary-Clinton
Zie ook: http://www.postcodeloterij.nl/goede-doelen/alle-goede-doelen/clinton-foundation-2.htm

50 Franse steden vol in protest..! NOS zwijgt!!
2016 © WantToKnow.nl/be
Hoe we worden besodemieterd door onze staatsomroep? Sorry,
maar een ander woord kunnen we er niet voor vinden..! Waarom laat
de NOS weer niets van dit FUNDAMENTELE nieuws horen..? Wie is
degene die de NOS verbiedt hier aandacht aan te besteden..? Kan
iemand daar een zinnig antwoord op geven? Is het meneer Marcel
Gelauff, die de titel ‘hoofdredacteur NOS-journaals’ op zijn
visitekaartje heeft staan, die dit flikt..?? Want meneer Gelauff, als méér dan 50 Franse steden de pleuris
uitbreekt, in de vorm van DAGELIJKSE protesten, is dat dan geen reden om hier aandacht aan te
besteden..? En dit is nu al meer dan een maand lang aan de gang..!!
Pleinen worden bezet, banken gesloopt, auto’s in de hens gezet en de Franse politie kan de
traangasbommen nauwelijks meer aanslepen. Nog steeds breiden de rellen zich uit en we hebben het hier
over honderdduizenden actieve vechtende burgers tegen de gevestigde orde. Mensen gaan niet meer naar
huis, wonen op straat en maken er één groot ‘feest’ van.
Kenmerkend voor deze beweging is dat deze volledig ongeorganiseerd is begonnen, waarbij met name de
mensen in Parijs besloten de avond van de 31e maart gewoon op te blijven, wat feitelijk ‘Nuit Debout’
betekent. Daarnaast is deze beweging in de basis volledig geweldloos, waarbij er natuurlijk altijd uitwassen
zijn.. Inmiddels komt deze beweging in meer dan 50 Franse steden bij elkaar, DAGELIJKS. En te
demonstreren door vooral massaal bij elkaar te komen en te discussiëren over de toekomst en het huidige
beleid van bezuinigen samen met de corruptie aan de kaak te stellen. De
burger weer moed geven en inspiratie aanreiken. De weg van afbraak van de
samenleving door de huidige politieke klasse is niet onaantastbaar,
verandering is wel degelijk mogelijk.
Het allerbelangrijkste in onze ogen is het feit DAT er dus nu mensen opstaan.
En niet zo’n beetje, maar MASSAAL.. Is dat de reden meneer Gelauff? Omdat
u niet wilt dat dit ook in Nederland opvolging krijgt..? Hebben uw superieuren,
van wellicht buiten de NOS, u dit bevolen..? Want het zijn geen partijen of
bewegingen maar gewoon echt alle burgers die het gerotzooi ten koste van
burgers, dat ook in Nederland massaal plaatsvindt, onder leiding van de ‘grote
glimlach’ van Mark Rutte, gewoon helemaal zat zijn.
Wil je er meer over weten?
Dan raden wij je aan, wellicht wat minder naar Tv-‘zang’wedstrijden te kijken en al helemaal niet meer naar
NOS. Noch naar VARA’s DWDD en/of Pauw… Daar gaat het alleen maar over die ‘Grote Boze Poetin’ en
sultan Erdogan, politiek correct geroeptoetert, zodat je wat hebt om je druk over te maken en vooral niet in
de gaten krijgt dat €uropa het gewoon helemaal zat is..! Als dit net zo veel en groot zou worden uitgelicht als
al die zogenaamde aanslagen hier en daar, dan zouden wij nu ook op straat staan te protesteren. Of zijn wij
daar te netjes, te dom of te bang voor? Dat zijn toch weer die Hollanders…
‘Hoofdredacteur’ Marcel Gelauff.
Want kijk maar eens op YouTube en zoek daar op kreten als ‘Nuit debout’ (en
zet het filter op 1 week of 1 maand.) Ze proberen het te verbergen maar het
lukt ze niet, doordat dit spelletje té doorzichtig is en . De revolutie is hier en
nu! De Europese lente is begonnen! Kijk eens hiernaar bijvoorbeeld..
Misschien de NOS even tippen..?
Het kan natuurlijk zijn dat ze slapen, niet opletten, of wel willen, maar dat er
geen materiaal voorhanden is om te gebruiken in de uitzending.. Wellicht is
het een idee, dat we de NOS even tippen over deze ‘Nuits debout’… Dat kun je doen via deze pagina zagen
wij: https://over.nos.nl/uw-reacties/ooggetuige Kijk maar of je het zinnig vindt.. Je kunt natuurlijk ook gewoon
dit bericht doorsturen of doorlinken..!
Maar wie weet zit ‘onze Marcel’ wel om je tip te springen. En kan hij op die manier zijn meerderen
overtuigen, dat het wel degelijk zin heeft aandacht te besteden aan deze ‘Opstand-in-50-steden’…
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/nos-zwijgt-50-franse-steden-vol-in-protest/

N I E U W S B R I E F 2 5 0 – 3 0 J U N I 20 1 6 – P A G . 6 1

Obama laat ‘islam’, ‘ISIS’ en ‘Allah’ uit telefoontje terrorist Orlando schrappen
President stelde al tal van radicale moslims als adviseurs aan - ‘Obama volgt de Sharia’: Massale
volkswoede in VS over Obama’s zoveelste schoonpraterij islamitische terreuraanslag
Verband tussen terreur en ‘islam’ en ‘ISIS’ mag in de ogen van
Obama (hier met minister van Justitie Loretta Lynch) niet bestaan.
Nog veelzeggender: de president beval om ‘Allah’ in het transcript
te vervangen door ‘God’, waarmee opnieuw duidelijk werd welke
‘god’ hij in werkelijkheid dient.
De eerste zwarte president van de Verenigde Staten heeft
inmiddels een reputatie opgebouwd met het verdedigen van de
islam, schoonpraten van islamitische terreuraanslagen en
tegelijkertijd aanvallen van het christendom. Niet voor niets
concludeerden critici al jaren geleden dat Barack Hussein Obama in werkelijkheid een moslim is. Obama zelf
doet ondertussen amper meer moeite om dit te verbergen. Nu heeft hij –bepaald niet voor het eerst- de
woorden ‘islam’, ‘ISIS’ en ‘Allah’ uit het telefoontje van Omar Mateen, de moslimterrorist die in Orlando 49
mensen vermoordde, laten schrappen, zogenaamd omdat de aanslag niets te maken zou hebben met de
islam. National Review mede redacteur en voormalig aanklager Andrew McCarthy wees er in zijn laatste
column ‘Obama: Anti-Anti-Terrorist’ op dat de president een 25 jarige Syrische immigrant als adviseur heeft
aangesteld, een vrouw die openlijk vindt dat 9/11 een goede zaak was – niet vanuit Amerikaans, maar vanuit
islamitisch oogpunt. ‘Ik vind dat benadrukt moet worden dat zij bepaald niet de enige is,’ aldus McCarthy. ‘De
president vraagt al sinds het begin van zijn regering beleidsadvies aan leiders van islamitische organisaties
die verbonden zijn aan de Moslim Broederschap’, die in onder andere Egypte officieel als een
terreurorganisatie te boek staat, mede omdat de Palestijnse Hamas eraan verbonden is.
‘Wetteloze’ president: Zo saboteren islam en ‘links’ het Westen
In zijn boek ‘De Grote Jihad: Hoe Islam en Links Amerika saboteren’ somt McCarthy in dit opzicht een groot
aantal feiten op. Zo heeft de Moslim Broederschap expliciet gesteld dat de totale islamisering van de
Verenigde Staten en Europa een hoofddoel van de organisatie is, en tegelijkertijd de volledige vernietiging
van binnenuit van de vrije, democratische Westerse samenleving door middel van politieke en
maatschappelijke sabotage. Obama’s bijna 7 ½ jaar durende presidentschap kan volgens de redacteur met
één woord worden gekenmerkt: lawlessness, oftewel wetteloosheid. Nog nooit kende de VS een president
die de (inter)nationalewetten zó vaak negeerde, aan zijn laars lapte of zelfs schaamteloos brak. Zo begon hij
bijvoorbeeld een oorlog tegen Libië zonder eerst toestemming van het Congres te vragen. Erger nog: hij
kwam er mee weg, terwijl tegen iedere andere president waarschijnlijk een afzettingsprocedure zou zijn
begonnen.
‘Regering Obama wordt volgeling van Sharia’
De aankondiging van minister van justitie Loretta Lynch dat de termen ‘islam’, ISIS’ en ‘Allah’ uit het
transcript van het telefoontje van moslimterrorist Omar Mateen worden geschrapt, is volgens McCarthy
‘duidelijk bewijs dat de overheid volgeling wordt van de Sharia, en ‘links’ op het gebied van de strijd tegen
het radicale islamitische extremisme dezelfde tactiek gebruikt als op het gebied van wat zij
‘klimaatverandering’ noemen.’
‘En die tactiek is dat zij een officiële versie van gebeurtenissen hebben, die deels totaal tegengesteld kan
zijn aan de feiten. Desondanks is het hun verhaal, en blijven ze er aan vasthouden. Dan proberen ze iedere
alternatieve verklaring de kop in te drukken.’
Islam mag enkel als vreedzame religie worden gezien
Zo heeft de regering Obama een geheel eigen definitie van wat ‘gewelddadig extremisme’ is, een die ten
allen tijde totaal losgekoppeld is van de islam. De islam moet ongeacht de ontelbare doden die het ook in de
laatste jaren heeft veroorzaakt ten allen tijde als een ‘religie van vrede’ worden neergezet. Een andere
interpretatie is er volgens Obama niet. Beter gezegd: mag er niet zijn en mag ook niet gehoord worden.
‘Daarom wordt iedere directe band tussen de islamitische doctrine en jihadistische terreur onderdrukt,’
vervolgt de oud aanklager, die al in jaren ’90 in de rechtszaal talloze malen ‘juist die band’ aantoonde,
namelijk dat de Koran geweld beveelt.
Onder Obama is dat alles compleet omgekeerd. Orlando ‘was overduidelijk een jihadistische aanslag, maar
dat is nu zo ongepast dat het niet in de officiële versie van het ministerie van Justitie wordt opgenomen.
Vroeger beloonden we mensen die de waarheid aan het licht brachten, nu wordt die waarheid onderdrukt, en
worden mensen die deze willen aantonen tot ongewenste personen verklaard.’ (1)
‘Ik zweer trouw aan Hello Kitty’
Nadat in heel de VS massaal schande werd gesproken van het gecensureerde transcript, besloot het
ministerie van Justitie om het deels aan te passen. Desondanks wordt ‘Allah’ nog steeds vervangen door
‘God’, waarmee Obama opnieuw onderstreept welke ‘god’ hij in werkelijkheid dient. (3) Op Zero Hedge
maakt men Obama’s gecensureerde transcript belachelijk door ieder geschrapt woord te vervangen door
‘Hello Kitty’, ook in Nederland een populair tekenfilmpje voor peuters:
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Operator: ‘Emergency 911, dit wordt opgenomen.’
Mateen: ‘Bismillah al-Rahman al-Rahim.’ (In de naam van Allah de genadige, de barmhartige).
Operator: ‘Wat?’
Mateen: Geprezen zij Allah* (* dus veranderd in ‘God’), en gebeden en vrede zij met de profeet van Allah. Ik
laat u weten dat ik in Orlando ben en de schietpartijen deed.’
Operator: ‘Wat is uw naam?’
Mateen: ‘Mijn naam is ‘ik zweer trouw aan (Hello Kitty).’
Operator: ‘Oké, wat is uw naam?’
Mateen: ‘Ik zweer trouw aan (Hello Kitty), moge Allah hem beschermen namens (Hello Kitty).’
Eerder: Taliban terroristen vrijgelaten voor tot islam bekeerde soldaat
Eerder deed Obama bij de destijds door de Taliban vrijgelaten Amerikaanse soldaat Bowe Bergdahl exact
het omgekeerde. Om te verhullen dat Bergdahl zich tot de islam had bekeerd, werd de term ‘bismillah alrahman al-rahim’ uit de opnames van de officiële ceremonie met Bergdahls vader geschrapt. Het Witte Huis
deed dit vermoedelijk omdat Bergdahl werd geruild voor vijf Taliban terroristen, die zaten opgesloten in
Guantánamo Bay, en het Amerikaanse publiek woedend geweest zou zijn dat andere gevangen genomen
(niet-moslim) soldaten niet in de ruil werden betrokken, maar uitgerekend enkel een tot de islam bekeerde.
(2)
Xander - (1) Breitbart ; (2) Breitbart ; (3) Breitbart
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Obama-laat-islam-ISIS-en-Allah-uit-telefoontje-terrorist-Orlandoschrappen

Overzicht van 54 gedocumenteerde valse vlaggen van Zweden tot de Verenigde Staten
In dit filmpje van 6 minuten van the Corbett report, komt een helder
en duidelijk overzicht voorbij van valse vlaggen gepleegd door
heersende klasses van Zweden tot aan de Verenigde Staten.
https://youtu.be/sNRh1vlGksk
Daarnaast is op de site van gedachtenvoer.nl dit prachtige overzicht
van 54 gedocumenteerde valse vlaggen door de geschiedenis heen
te vinden. De VS, UK, Israël, Rusland en Turkije lijken de meeste
valse vlaggen te plegen op het eigen volk en zogenaamd
‘bevriende’ volkeren. Ook heeft dezelfde site een goed artikel over
15 kenmerken hoe je een valse vlag kunt herkennen.
Zowel het filmpje als het artikel laten zien dat lieden uit de heersende klasse al eeuwen bereid zijn om
geweld tegen eigen burgers te initiëren om zo dat eigen volk te misleiden en te manipuleren om geweld te
gaan plegen tegen volkomen onschuldige andere delen van de bevolking of andere bevolkingen…
Het is wellicht voor een boel mensen even schrikken en slikken om
erachter te komen dat de heersende klasse; hun eigen koningen en
democratische overheden, al eeuwen geweld gebruiken om zo het
gewone volk bang te houden, tegen elkaar op te zetten en uit te
spelen en ze zo onder controle te houden… Maar goed, soms is de
wereld leren begrijpen niet per se leuk maar wel belangrijk.
It is not gonna stop untill you/we wise up
Hoe meer mensen weten dat heersende klasses per definitie
geweld moeten initiëren tegenover de mensen die ze overheersen
om zo hun positie te kunnen behouden en dat valse vlaggen daarbij
duidelijk één van hun belangrijkste instrumenten zijn, hoe sneller we
kunnen ophouden met erin te trappen. En als mensen nog twijfelen
neem dan deze lijst met 54 gedocumenteerde valse vlaggen vanuit vele verschillende overheden nog eens
rustig door. En deel en bespreek het met familie en vrienden. Juist het feit dat mensen geloven dat hun
overheid te vertrouwen is en het beste met hun voor heeft, zorgde voor meer dan 262 miljoen doden in de
vorige eeuw. Als mensen het veelgebruikte instrument van de valse vlag, gebruikt door heersende klasses,
leren doorzien en ontmantelen dan zullen valse vlaggen niet langer werken voor de heersende klassen om
hun positie in stand te houden. Zodra wij ons niet meer onderling laten verdelen en alle initiatie van geweld
afkeuren, inclusief die vanuit de heersende klasse, en de vrijheid van onszelf en elkaar beschermen dan
kunnen we onze wereld in korte tijd een stuk vrediger laten worden.
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Mensen in Californie binnenkort 14 dagen zonder stroom
Burgers in de Amerikaanse staat Californië worden door de
autoriteiten gewaarschuwd dat ze rekening moeten houden met
grootscheepse stroomuitval.
Als reden voor de te verwachten stroomuitval deze zomer wordt een
gaslek gegeven, maar is de werkelijke reden misschien het
voorbereiden op de dingen die gaan komen?
Zo langzamerhand is bij de meesten wel bekend dat we in vreemde
tijden leven, waar we dan ook dito gebeurtenissen kunnen
verwachten. Ook dat naarmate de planeet Nibiru met haar metgezellen dichterbij komt er steeds meer
verstoringen zullen optreden in allerlei mogelijke vormen.
Zo komt Reuters nu met een bericht dat de netwerkbeheerders in Californië alarm hebben geslagen en
iedereen hebben gevraagd om zo zuinig mogelijk met energie te doen, omdat ze de vraag niet kunnen
bijbenen.
Dat komt dan weer omdat de regio te maken heeft met een hittegolf, waardoor de airco’s op volle toeren
draaien en er een stijging ontstaat in de normale vraag naar elektriciteit.
Maar, wordt erbij gezegd, zelfs als de bewoners hun energieverbruik matigen, moeten ze alsnog rekening
houden met tijden dat er geen elektriciteit zal zijn.
Verder wordt er als reden voor de komende langdurige stroomstoring een gaslek gegeven die eerder dit jaar
ontstond bij Alisco County en waarover wij al eerder schreven.
Dat gaslek werd pas halverwege de maand februari gedicht, maar dit lek zou tot gevolg hebben dat er
diverse centrales daar in de buurt gesloten zouden zijn omdat de opslagplaatsen voor gas die zij gebruiken
als brandstof niet meer gebruikt kunnen worden.
Dat alles betekent dan dat inwoners van het zuiden van Californië er rekening mee moeten houden dat ze
deze zomer voor een maximum van 14 dagen mogelijk geen elektriciteit zullen hebben. En dát betekent dan
weer gevolgen voor ongeveer 21 miljoen mensen, meer dan het totale inwoneraantal van ons land.
Alle klanten, inclusief huizen, ziekenhuizen, olieraffinaderijen en vliegvelden lopen het risico dat ze deze
zomer op een bepaald moment zonder elektriciteit zitten. De meeste centrales in het zuiden van Californië
gebruiken gas als brandstof.
Dit alles gebeurt tegelijkertijd met de nog steeds voortdurende droogte in de staat en de massale FEMA
oefeningen en dergelijke die worden gehouden omdat men daar zeer zware aardbevingen verwacht.
Er wordt ook al gewaarschuwd dat het probleem met het electriciteitsnet in het zuiden van de staat gevolgen
zal hebben voor netwerken op andere lokaties omdat deze zullen proberen het tekort in het zuiden te
compenseren, waardoor ze zelf overbelast kunnen raken.
Wanneer dit werkelijk zou gebeuren voor een periode van 14 aaneengesloten dagen dan zou er
waarschijnlijk aan het einde daarvan totale anarchie heersen in Californië.
Alhoewel men 14 dagen zegt, wordt er ook bij vermeld dat men hoopt dat deze 14 dagen niet
aaneensluitend zullen zijn.
Probeer je leven eens voor te stellen met 14 dagen zonder elektriciteit waarbinnen je moet zien te overleven,
zelfs een korte electriciteitsstoring levert al vervelende situaties op.
Hoe lang zou het duren voordat alle voorraden zijn verdwenen uit de supermarkten? Voorraden die voorlopig
niet zullen worden aangevuld, omdat geen van de bevoorradingsschema’s meer werken.
Je hebt geen televisie, geen radio en vooral ook geen internet.
Volgens sommige berichten hebben organisaties zoals FEMA zich in het geheim al jarenlang voorbereid op
grootscheepse storingen van de elektriciteitsvoorziening.
Ook sinds jaren wordt er van officiële zijde gehint op mogelijke storingen door een cyberaanval of iets
dergelijks.
In november dit jaar zullen grootschalige oefeningen plaatsvinden in Amerika, Canada en Mexico, waarbij
meer dan 150.000 bedrijven betrokken zijn en waar met grootschalige elektriciteitsstoringen zal worden
geoefend.
Natuurlijk heeft dit alles formeel hé-le-maal niets te maken met al die planeten die nu steeds duidelijker aan
de hemel zichtbaar worden.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10815:mensen-in-californiebinnenkort-14-dagen-zonder-stroom&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Deutsche Bank achter moorden op bankiers (video)
Toen in 2008 de Lehmann Brothers investeringsbank omviel, was
dit het begin van een ongekende financiële crisis. Een vergelijkbaar
gevaar, maar nog vele malen groter, doet zich voor bij Deutsche
Bank en daarom worden bankiers die dreigen te praten, vermoord.
Tot medio vorig jaar hebben wij een lijst bijgehouden van vreemde
en verdachte sterfgevallen binnen de financiële wereld. Bij al die
sterfgevallen waren er meestal twee mogelijkheden. Het was een
“ongeluk” of het was een “zelfmoord”. Nooit kwam het woord
“moord” ter sprake, tot nu. In juni vorig jaar schreven wij het volgende:
Auteur Jospeh Farrell is een heel andere mening toegedaan. Juist omdat de mensen die een vreemde en
onnatuurlijke dood sterven in de financiële wereld bekend staan als vriendelijke mensen zonder veel
problemen en volgens Farrell allemaal mensen die een soort hoge morele code zouden kunnen hebben.
Mensen die dan vanuit de functie die ze bekleden toegang hadden tot gegevens die hoe dan ook geheim
moeten blijven. Mensen die juist vanuit morele overwegingen waarschijnlijk besloten hadden dat ze het
vanwege hun geweten niet langer konden volhouden om te zwijgen over de dingen die ze wisten.
Terug naar de doden en de verbanden met de Deutsche Bank:
Waar het steeds meer op begint te lijken, is dat in ieder geval een groot aantal van de doden op onze lijst, zo
niet alle, het slachtoffer zijn geworden van moord, omdat ze waarschijnlijk dreigden hun mond open te doen.
Dan wordt er voor wat betreft Deutsche Bank als snel gezegd dat die moorden dan wel verband zullen
houden met het zogenaamde Libor schandaal (gerommel met rentetarieven) waar ook Deutsche Bank bij
betrokken was. Een ander mogelijk scenario wat misschien nog wel waarschijnlijker is, is dat deze mensen
op de hoogte waren van de werkelijk zeer precaire situatie van de Deutsche Bank en dat wanneer zij hun
mond hadden opengedaan dit wellicht een vervroegde (want uiteindelijk moet het wel degelijk gebeuren)
instorting van de bank tot gevolg had kunnen hebben. De New York Post heeft een soort eigen onderzoek
gehouden naar de dood van drie van die bankiers en die allemaal gelinkt aan elkaar én aan de Deutsche
Bank. We beginnen met de 51-jarige David Rossi. Hij was directeur communicatie bij de oudste bank ter
wereld, de Italiaanse Monte dei Paschi di Sienna. Deze bank stond in 2013 op omvallen dankzij zware
verliezen die ze hadden geleden met derivaten. Op 6 maart 2013 viel David Rossi van de derde etage van
het gebouw van Monte Paschi naar beneden en stierf. Officieel zelfmoord, maar zonder enige twijfel een
regelrechte moord. Ten tijde van de moord op Rossi liep er een onderzoek naar Monte dei Paschi vanwege
het faciliteren van biljoenen euro’s aan riskante derivatentransacties van Deutsche Bank en Merril Lynch.
In de hiernavolgende video zie je Rossi vallen en terechtkomen op de grond (heftige beelden!), met zijn
gezicht richting gebouw. Dat is vreemd voor iemand de zelf springt en komt meer overeen met de houding
die je zou verwachten wanneer iemand wordt geduwd. Door de val stierf Rossi niet onmiddellijk. Bijna 20
minuten lang lag de bankier op de keien en bewoog af en toe een been of een arm.
Terwijl hij daar lag te sterven, zie je twee schimmige figuren verschijnen. Ze kijken naar de bankier en doen
niets om hulp te bieden. Kalm wandelen ze, na hem hem te hebben"geinspecteerd", weer weg.
Ongeveer een uur later wordt het lichaam ontdekt door een collega van Rossi. Naar bleek waren zijn armen
gekneusd en had hij een hoofdwond die volgens de plaatselijke dokter wees op de mogelijkheid dat er een
worsteling had plaatsgevonden voordat hij viel.
De weduwe van Rossi Antonella Tognazi protesteerde hevig toen bekend werd dat men dit officieel zou af
doen als zelfmoord. Zij vertelde de pers dat haar echtgenoot “teveel wist”.
Daarnaast wees ze onder andere ook op de gevonden zelfmoordbrief waarin hij haar Toni noemt, iets dat hij
in zijn hele leven nog nooit had gedaan. https://youtu.be/jcqNf3c6y8g
In oktober 2014 werden twee bankiers van Monte dei Paschi veroordeeld voor het dwarsbomen van de
autoriteiten bij hun onderzoek door ze op een dwaalspoor te zetten voor wat betreft de transactie van de
aankoop van de Banca Atonveneta. Een transactie die zwaar was gefinancierd door de Deutsche Bank.
In januari van dit jaar zijn door de Italiaanse autoriteiten drie bankiers van de Deutsche Bank aangeklaagd
voor het samenspannen met de bankiers van Monte dei Paschi bij het vervalsen van de boekhouding, het
manipuleren van de markt en het dwarsbomen van justitie. Een andere sterfgeval van een bankier van de
Deutsche Bank wat vrijwel zeker ook moord is, is die van de 58-jarige William Broeksmit in Londen. Hij werd
in zijn huis gevonden, opgehangen aan een riem van de hond aan een deur in zijn eigen woning.
Rondom hem lag een warboel aan financiële documenten, met daarnaast een aantal notities voor vrienden
en gezin. Men belde een mannelijke collega van Broeksmit, Michele Faissola, die direct na de dood van
Broeksmit op een verdachte manier alle financiële documenten en zelfmoordbriefjes begon door te neuzen.
De stiefzoon van Broeksmit, Val Broeksmit, vraagt zich nog steeds af waarom die collega net na zijn dood zo
fanatiek in die documenten zat te neuzen. Volgens emailberichten die door Val aan de The New York Post
zijn gegeven, blijkt dat Broeksmit net voor zijn dood enthousiast vrienden had bericht dat hij uitkeek naar zijn
komende ski vakantie, een week later. https://youtu.be/iXVVK5mokKw

N I E U W S B R I E F 2 5 0 – 3 0 J U N I 20 1 6 – P A G . 6 5

Ongeveer een maand voor zijn dood was Broeksmit op een aantal zaken gestuit binnen de Deutsche Bank
die hij erg vreemd vond. Hij stuurt daarop emails met vragen en misschien zijn die vragen hem wel fataal
geworden. In het geval van Broeksmit kan er juridisch niet worden bewezen dat het moord was, maar
duidelijk is dat een man die afspraken maakt om te gaan tennissen en op skivakantie te gaan, geen plannen
heeft om zelfmoord te plegen. https://youtu.be/YX8ZzJypQzk
De 41-jarige Calogero “Charles” Gambino was een getrouwde man met twee kinderen en al 11 jaar lang
advocaat voor de Deutsche Bank in New York. Zijn hoofdtaak was het verdedigen van de Deutsche Bank
tegen zaken zoals de Libor-aanklachten en andere ontdekte onregelmatigheden bij de bank.
In oktober 2014 werd Gambino gevonden, hangende aan de balustrade van de eerste verdieping van zijn
huis in Brooklyn. Er is geen zelfmoordbrief gevonden en tot nu toe heeft de familie ieder verder commentaar
geweigerd. Tijdens zijn werkzaamheden heeft Gambino contact gehad met veel Europese bankiers van de
Deutsche, zoals Michele Faissola en William Broeksmit. Hij wist precies wat er speelde bij de bank. Het
officiële oordeel over zijn dood was zelfmoord. Wat de autoriteiten nooit hebben gedaan, is kijken naar de
duidelijke verbanden die er liggen en die wijzen op een enorme internationale samenzwering.
In Italië heeft men het lichaam van David Rossi weer opgegraven en de resultaten van dat onderzoek zullen
aan het einde van deze maand bekendgemaakt worden.
Wat al deze dode mensen met elkaar gemeen hadden, is dat ze gedetailleerde kennis hadden van het Liborschandaal in relatie tot de Deutsche Bank. Het lijkt duidelijk dat deze mensen het zwijgen werd opgelegd
zodat de werkelijke schuldigen buiten schot konden blijven.
Vlak voor de moord op het Engelse parlementslid Jo Cox afgelopen donderdag waren er min of
meerpaniektoestanden rondom een aantal banken zoals ook de Deutsche Bank.
De koers van het aandeel kelderde naar het laagste punt sinds 1992.
Dan komt de moord en schiet het aandeel Deutsche Bank omhoog omdat de kans op een Brexit per direct
afnam door deze gebeurtenis en de financiele markten daardoor weer meer vertrouwen kregen. Een logisch
gevolg en dat weten niet alleen wij.
Was de moord op Jo Cox misschien bedoeld om de vrije val van de
Deutsche Bank te stoppen? Met de mooie bijkomstigheid dat de
Brexit aanhangers in Engeland alsnog meer zouden gaan neigen
naar een stem om in de EU te blijven? Meerdere vliegen in één
klap. Feit is dat na de moord op Cox de rust voor de gangsters bij
de Deutsche Bank even terug is.
Navolgend de volledige lijst vanaf het begin van 2015 tot en met juni
dat jaar:
1) Michael Flanagan, 45, head Foreign Exchange, National Australia Bank, Londen, Engeland
2) Omar Meza, 33, Vice President, AIG, Los Angeles, Amerika
3) Chris van Eeghen, 42, Head of Syndicate and Corporate Finance Markets, ABN/AMRO, Amsterdam,
Nederland
4) Michael Tabacchi, 27, Analyst JP Morgan Chase, New York, Amerika
5) Joseph Nadol, 42, Managing Director JP Morgan Chase, New York, Amerika
6) Aditya Tomar, 41, Vice President JP Morgan Chase, New York, Amerika
7) Eric Vandercar, 53, Senior Managing Director, Mesirow Financial, New York, Amerika
8) Ekaterina Matrosova, 32, Investment Banker, BNP, New York, Amerika
9) Thomas J. Hughes, 29, Investment Banker, Moelich & Company, New York, Amerika
10) Ed Gilligan, 55, President American Express, New York, Amerika
11) Murray Abbott, 36, Vice President Morgan Stanley, Toronto, Canada
12) Patrick Holvoet, 56, Directeur BNP Parisbas Fortis, Loppem, België
Navolgend de rest van de lijst zoals die door ons is bijgehouden voor het hele jaar 2014:
1) David Bird, 55, long-time reporter for the Wall Street Journal working at the Dow Jones news room
2) Tim Dickenson, a U.K.-based communications director at Swiss Re AG
3) William Broeksmit, 58, former senior manager for Deutsche Bank
4) Ryan Henry Crane, age 37, JP Morgan
5) Li Junjie, 33, Hong Kong JP Morgan
6) Gabriel Magee, 39, age JP Morgan employee
7) Mike Dueker, 50, who had worked for Russell Investments
8) Richard Talley, 57, was the founder and CEO of American Title (real estate titles)
9) James Stuart Jr. 70, Former National Bank of Commerce CEO was found dead in Scottsdale, Ariz
10) Jason Alan Salais, 34 year old IT Specialist at JPMorgan since 2008
11) Autumn Radtke, 28, CEO of First Meta, a Singapore-based virtual currency trading platform
12) Eddie Reilly, 47, investment banker, Vertical Group, New York
13) Kenneth Ballando, 28, investment banker, Levy Capital, New york
14) Joseph A. Giampapa, 55, corporate bankruptcy lawyer, JP Morgan Chase
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15) Jan Peter Schmittmann, 57, voormalig topbestuurder ANB/AMRO, Laren, Nederland
16) Juergen Frick, 48, CEO Bank Frick & Co AG, Liechtenstein
17) Benoît Philippens, 37, directeur BNP Parisbas Fortis Bank, Ans, België.
18) Lydia…, 52, bankier Bred-Banque-Populaire, Parijs
19) Andrew Jarzyk, 27, bankier, PNC Bank, New York
20) Carlos Six, 61, Hoofd Belastingdienst en lid CREDAF, België
21) Jan Winkelhuijzen, 75, Commissaris en Fiscalist (voormalig Deloitte), Nederland.
22) Richard Rockefeller, 66, achterkleinzoon elitebankier John D. Rockefeller, Amerika
23) Mahafarid Amir Khosravi (Amir Mansour Aria), 45, bankeigenaar, zakenman en derivatenhandelaar, Iran
24) Lewis Katz, 76, zakenman, advocaat en insider in de bancaire wereld, Amerika
25) Julian Knott, Directeur Global Operations Center JP Morgan, 45, Amerika
26) Richard Gravino, IT Specialist JP Morgan, 49, Amerika
27) Thomas James Schenkman, Managing Director Global Infrastructure JP Morgan, 42, Amerika
28) Nicholas Valtz, 39, Managing Director Goldman Sachs, New York, Amerika
29) Therese Brouwer, 50, Managing Director ING, Nederland
30) Tod Robert Edward, 51, Vice President M & T Bank, Amerika
31) Thierry Leyne, 48, investeringsbankier en eigenaar Anatevka S.A., Israël
32) Calogero Gambino, 41, Managing Director Deutsche Bank, Amerika
33) Shawn D. Miller, 42, Managing Director Citigroup, New York, Amerika
34) Melissa Millian, 54, Senior Vice President Mass Mutual, Amerika
35) Thieu Leenen, 64, Relatiemanager ABN/AMRO, Eindhoven, Nederland
36) Geert Tack, 52, Private Banker ING, Haaltert, België
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10811:waarom-zijn-bankiers-vandeutsche-bank-vermoord&catid=20:het-complot&Itemid=33

‘Poort naar de hel’ kan ieder moment uitbarsten, experts waarschuwen voor ‘grote ramp’
in: Natuur en Milieu Robin de Boer 22 juni 2016
De IJslandse vulkaan de Hekla kan volgens experts ieder moment
uitbarsten. Met alle gevolgen voor het vliegverkeer en toerisme van
dien. Professor geofysica Páll Einarsson luidt de noodklok. Hij
waarschuwt toeristen niet naar het gebied rond de vulkaan af te
reizen. In 2000 barstte de grootste en bekendste vulkaan van
IJsland voor het laatst uit. Volgens metingen is de druk nu al twee
keer zo hoog als toen. Gemiddeld genomen barst de vulkaan eens
in de 10 jaar uit.
Gevaarlijke vulkaan
De aanstaande uitbarsting zal volgens wetenschappers
waarschijnlijk een stuk heftiger zijn dan die in 2000. “Hekla is een
gevaarlijke vulkaan,” zei Einarsson. “Bovendien vliegen elke dag zo’n 20 tot 30 passagiersvliegtuigen over
de top van de Hekla.” “Als we niet voorzichtig zijn, kunnen we te maken krijgen met een grote ramp bij de
volgende uitbarsting,” vervolgde hij. De Hekla, die de bijnaam poort naar de hel heeft, is één van de 30
vulkanen op het eiland die nog steeds actief is. In totaal telt IJsland 130 vulkanen.
Aanzienlijk hoger
Professor Einarsson verklaart dat recente metingen uitwijzen dat de Hekla magma aan het verzamelen is en
dat de interne druk aanzienlijk hoger is dan vlak voor de jongste
uitbarstingen. “Dit is het moment dat we serieus moeten nemen,”
zei hij nog. “De Hekla is klaar en kan ieder moment actief worden.”
De uitbarsting in 2010 van de Eyjafjallajökull, een andere bekende
vulkaan in IJsland, ligt bij velen nog vers in het geheugen. Toen was
het vliegverkeer wekenlang ontregeld vanwege en reusachtige
aswolk in de atmosfeer. Wereldwijd kwamen miljoenen mensen vast
te zitten.
http://www.ninefornews.nl/poort-naar-de-hel-kan-ieder-momentuitbarsten-experts-waarschuwen-voor-grote-ramp/
[Nieuwsblad]
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De Groenen in Duitsland beschuldigd van genocide
“Over 20 tot 30 jaar zal er geen Duitse meerderheid meer zijn en dit is een
goede zaak”. Door dit soort uitspraken worden Die Grünen door de
Vicevoorzitter van AfD (Alternativ für Deutschland), Christina Baum,
beschuldigd van genocide op het blanke Duitse ras.
Bij genocide denken wij eigenlijk altijd aan massale moordpartijen in een
relatief korte tijd. Soms is dat inderdaad het geval, denk bijvoorbeeld aan
de Armeense genocide, maar het kan ook op een meer geniepige manier
plaatsvinden. Volgens de vicevoorzitter van de Duitse AfD partij (Alternatief voor Duitsland), Christina Baum,
wordt er door de Duitse Groene Partij een vorm van genocide nagestreefd door het binnenhalen van
miljoenen jonge moslim mannen.
Als motivatie hiervoor voert zij aan artikel 2 uit het Genocide Verdrag, waar onder andere staat:
Artikel II: In dit Verdrag wordt onder genocide verstaan een van de volgende handelingen, gepleegd met de
bedoeling om een nationale, ethnische, godsdienstige groep, dan wel een groep, behorende tot een bepaald
ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen:
(a) het doden van leden van de groep;
b) het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep;
c) het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op haar gehele of
gedeeltelijke lichamelijke vernietiging;
(d) het nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen;
(e) het gewelddadig overbrengen van kinderen van de groep naar een andere groep.
Het is geen genocide waarbij de originele bevolking massaal plotseling sterft, maar zij noemt het sluipende
genocide, waarmee niet alleen de nationale en de Europese wetten worden overtreden, maar ook het
Genocide Verdrag.
Als je inderdaad wat uitspraken leest van leden van de Duitse Groene Partij dan wordt duidelijk dat de
beschuldiging van Christina Baum richting die partij waar is en klopt.
Zo is er Joschka Fischer, voormalig Minister van Buitenlandse Zaken en Vicepremier van Duitsland. Hij zegt
“Duitsland moet van buiten uit behouden blijven en van binnen worden geheterogeniseerd (vermengd) door
de instroom, het moet bij wijze van spreken “verdund” worden.
Dan is er Stefanie von Berg die zei: “Ik denk dat er over 20 tot 30 jaar geen Duitse meerderheid meer zal zijn
in ons land. En ik wil het heel duidelijk maken, vooral voor hen uit de rechtse hoek, dat is een goede zaak”.
Wat we al hebben gezien in het Kalergi Plan is dat men bewust bezig is om zoveel mogelijk rassen en
culturen met elkaar te vermengen, met als hoofddoel de originele blanke bevolking te doen verdwijnen.
Het zit slim in elkaar, want op het moment dat je dit merkt en er iets over durft te zeggen, krijg je automatisch
het stempel “racisme” opgeplakt. De elite achter de schermen houdt zich alleen maar bezig met rassen en
het zo zuiver mogelijk houden van die van henzelf.
De originele bevolking zoals die tot zo’n 25 jaar geleden woonden in landen als Duitsland, Nederland en
België is een gevaarlijke bevolking voor de machthebbers. Het is een volk dat heel goed weet wat ze willen
en wanneer ze eenmaal besloten hebben dat het geen verdere nonsens van diezelfde elite accepteren,
wordt het levensgevaarlijk voor hen.
Een gemengde maatschappij, waarbij niemand nog enige houvast heeft aan een eigen identiteit, van het
volk, het land en het originele gezin is een doelloos en karakterloos volk dat zich heel gewillig zal laten
leiden. Het door Kalergi gewenste subras.
Christina Baum zegt dat ze Duitsland terug wil zoals het was. Hetzelfde als wat het overgrote deel van de
bevolking ook hier in Nederland wil.
Als je dat wilt en je ziet dat er bewust genocide wordt gepleegd, ben je geen racist of een rechts extremist.
Dan ben je iemand die nadenkt en ziet wat er met haar of zijn land gebeurt.
Onder de noemer van “diversiteit” en “multiculturisme” is de elite achter de schermen bezig om de originele
bevolking te laten verdwijnen en passen daarbij selectieve discriminatie toe.
Vorig jaar alleen al kwamen er rond de 1,2 miljoen illegale immigranten Duitsland binnen. Van dat enorme
aantal was ruim 900.000 jong, mannelijk en moslim. Als dit zo doorgaat dan zullen de Duitse mannen in
2020 in de leeftijdsgroep tussen de 18 en 30 in de minderheid zijn.
Dat is geen racisme, dat zijn feiten. https://youtu.be/tkc-gnYRbsk
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10812:de-groenen-in-duitslandbeschuldigd-van-genocide&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Achterlijk? Of bewuste vernietiging van maatschappij? (video)
De gemeenten in Nederland hebben opdracht gekregen om
asielzoekers met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk te
huisvesten. In het woordenboek van de gemeente Amsterdam
betekent dat dus zoveel mogelijk op een kluitje plaatsen, zodat we
dezelfde getto’s krijgen als Parijs en Stockholm.
Vorig jaar hebben we de grote stroom vluchtelingen gehad en velen
daarvan zijn of worden binnenkort statushouder. Dat wil zeggen dat
ze een verblijfsvergunning hebben gekregen en ergens moeten
worden gehuisvest. Daar beginnen vaak de problemen. Wanneer jij als ouder met een paar kleine kinderen
in een rustige buurt woont, zit je vaak niet te wachten op de komst van die statushouders die ook nog vaak
bestaan uit grote groepen jonge mannen.
Mannen, afkomstig uit een totaal andere cultuur die meestal geen werk hebben, gewend zijn dat vrouwen
een ondergeschikte rol hebben en waar van integratie meestal geen sprake is en ook nooit zal zijn.
Voorbeelden uit de praktijk zie je vooral in de buitenwijken van veel grote steden in Europa. Berucht zijn
inmiddels sommige voorsteden van Parijs, waar je jezelf af en toe in Noord Afrika waant en waar de politie
niet eens meer durft te komen.
Iets dergelijks dreigt er nu ook te gebeuren in de Amsterdam. De gemeente gaat van start met het bouwen
van 2700 woningen die bedoeld zijn voor die statushouders. Gezien de beschikbare ruimte of eter gezegd
het gebreik daaraan, zullen veel van die woningen waarschijnlijk terechtkomen in wijken zoals IJburg.
Zo wordt er alleen al in één straat, de Daguerrestraat, een aantal van 320 woningen gebouwd die bedoeld
zijn voor statushouders.
En daar komt de buurt nu tegen in opstand:
Buurtbewoner Janneke Hekhuis vindt vooral het aantal te hoog: 'Statushouders zijn welkom er zijn er een
hele hoop en die moeten opgevangen worden en ook hier, alleen 320 is echt teveel.' De buurt vreest niet
alleen voor de hoeveelheid woningen, maar ook de samenstelling van de groep statushouders baart hen
zorgen. 'Het probleem is dat het een homogene groep jonge mannen zijn. We hebben hier al best veel last
van hangjongeren. Als je de voorzieningen nog meer beperkt, is de kans groot dat dat weer erger wordt',
zegt Hekhuis.
In de video hieronder zie je een interview met Janneke Hekhuis die daarin ook zegt dat ze een grote groep
van voornamelijk 300 jonge mannen in haar wijk teveel vindt. Waarop de verslaggeefster vraagt: “Wat is
daar mis mee?”.
Daarmee heb je gelijk de angel te pakken.
Deze journailste is óf volkomen achterlijk of ze maakt deel uit van de kliek die dit alles bewust in elkaar heeft
gesleuteld.
Janneke Hekhuis voelt de bui al hangen natuurlijk na die opmerking en maakt heel duidelijk dat zij niet tegen
vluchtelingen is, maar dat 320 jonge mannen, zonder enig uitzicht op werk, in een kinderrijke buurt iets
teveel van het goede is, om het maar politiek correct uit te drukken. https://youtu.be/Hy6cYlckGqI
Dit zijn het soort problemen waar wij als maatschappij in toenemende mate mee te maken zullen krijgen.
Dit alles is niet per ongeluk en het merendeel wat er binnen is gekomen en nog binnen zal komen, heeft
absoluut niets met vluchtelingen te maken. Het zijn economische gelukzoekers die door de EU leiders met
open armen worden ontvangen.
We hebben eerder gezien hoe wat er nu gebeurt onderdeel vormt het van het Kalergi Plan, dat door de
Europese elite is omarmd en dat door hen nu verder is uitgewerkt en wordt toegepast.
Daarom zien documenten zoals “A Common Immigration Policy for Europe” uit juli 2008 het daglicht.
Hierin staat onder andere het volgende:
Immigratie naar Europa is een werkelijkheid. Vandaag de dag bedraagt de immigratie vanuit Derde
Wereldlanden ongeveer 3,8 procent van de totale bevolking van de EU.
Sedert 2002 zijn er ieder jaar tussen de 1,5 en 2 miljoen nieuwe immigranten de EU binnengekomen. Op 1
januari 2006 waren er 18,5 miljoen burgers uit Derde Wereldlanden ingezetenen van de EU.
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de immigratiestromen af zullen nemen. Europa moet
doorgaan om zich solidair te tonen met vluchtelingen en mensen die bescherming bieden die dit nodig
hebben. Economische verschillen tussen de ontwikkelde en de zich ontwikkelende landen/regio’s,
globalisatie, handel, politieke problemen en onstabiliteit in de landen van herkomst en de mogelijkheden om
werk te vinden in de ontwikkelde landen zijn een aantal van de voornaamste drijfveren voor de internationale
mobiliteit van mensen.
In de context van een verouderend Europa is de mogelijke bijdrage van immigranten naar de EU van
wezenlijk belang. Europeanen leven langer, de baby boom generatie komt dichtbij hun pensioen en de
geboortecijfers zijn laag. (Redactie: het was toch de bedoeling dat we minder kinderen kregen vanwege
overbevolking? Niemand heeft er ooit bijgezegd dat dit dan de consequentie zou zijn. Inderdaad, omdat het
leugens zijn.)
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In 2007 bedroeg de actieve bevolking van de EU, dat wil zeggen zij die werk hebben of werk zoeken, rond
de 235 miljoen mensen. Volgens de laatste berekeningen zal het aantal mensen dat in 2060 werkt met 50
miljoen zijn afgenomen op voorwaarde dat de immigratie gehandhaafd blijft op het huidige niveau. Dat aantal
zal 110 miljoen bedragen zonder immigratie.
Daardoor zal er gevaar ontstaan voor het in stand houden van pensioenen, gezondheidszorg en sociale
bescherming gecombineerd met toenemende druk door verhoogde publieke uitgaven.
Tot zover het EU document uit 2008.
Het is de EU vertaling van het Kalergi Plan. Ze zullen echt niet het plan in zijn originele vorm presenteren
waarin staat dat ze Europa willen laten bevolken door een sub ras.
Wat er Europa is binnengestroomd zullen niet de toekomstige werknemers van de EU worden. Het zijn
mensen die geen werk zullen vinden, niet zullen integreren, maar zullen samenscholen en de maatschappij
volkomen verzieken.
Van al die miljoenen mensen die Europa zijn binnengekomen zonder dat ze hier iets te zoeken hadden, zal
er niet één worden teruggestuurd. Sterker nog, hun aantal zal de komende jaren alleen nog maar toenemen
en daarnaast zullen al deze jonge mannen hun gezinnen, als ze die hebben, hier naartoe halen.
Dat het plan van de EU volkomen onzin is en een heel andere agenda dient, blijkt wel uit het feit dat ze wel
half Afrika, Azië en het Midden Oosten willen binnenhalen, waarvan bijna niemand een bijdrage zal gaan
leveren aan de maatschappij, terwijl ze tegelijkertijd de miljoenen werklozen uit het zuiden van de EU niet
naar het noorden halen. https://youtu.be/yg3tqPwoVhQ
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10810:achterlijk-of-bewustevernietiging-van-maatschappij&catid=9:binnenland&Itemid=22

Professor King geeft toe: ‘Papyrus waarop staat dat Jezus getrouwd was, is vals’
DOOR CRUSADER OP 21/06/2016
Een professor van Harvard die een jaar geleden wereldnieuws werd
omdat ze een stuk papyrus ontdekte waarin zou staan dat Jezus
een vrouw zou hebben gehad, zegt nu dat het stuk papyrus niet
deugt. Dat zegt ze in het gezaghebbende tijdschrift The Atlantic.
Professor King had de stukken papyrus gekregen van een man. De
verzamelaar heeft zo’n schimmig verleden en zijn verhaal bevat zo
veel fouten dat het wat King betreft wel erg lastig is om hem te
geloven. Het betreft een ex-pornobaas die ooit egyptologie
studeerde. Toen er onderzoek werd gedaan naar de herkomst
leek het zo te zijn dat de mannen de stukken papyrus zelf hadden gefabriceerd.
Nadat King met de stukken papyrus naar buiten trad vorig jaar was ze wereldwijd – en wekenlang – overal in
het nieuws. Toch heeft ze er geen spijt van, omdat ze naar eigen zeggen altijd zorgvuldig is geweest en
eerlijk. Ze stond ook altijd open voor nieuw bewijs over het stuk papyrus. Ook wanneer dat zou betekenen
dat, zoals nu blijkt, het stuk minder spectaculair zou zijn dan gedacht.
Bron: CIP.nl
https://restkerk.net/2016/06/21/professor-king-geef-toe-papyrus-waarop-staat-dat-jezus-getrouwd-was-isvals/
Reactie Lunsius:
Professor King is uiterst onzorgvuldig te werk gegaan. De wetenschappelijke ethiek vereist dat men eerst
kijkt naar de provenance, dat wil zeggen de levensgeschiedenis van het stuk papier, die primair beantwoord
kan worden door de vraagstelling: Waar en door wie is het gevonden en geniet de vindplaats een zekere
authenticiteit? Vervolgens doet men een datering van het papyrus middels de Carbon-14 methode en
onderwerpt men de tekst aan een nauwgezette palaeografische analyse waarbij de drager (het papyrus) een
aantal geavanceerde onderzoeksmethoden ondergaat. Pas als dat onderzoek bevredigende resultaten
oplevert wordt de pers gemobiliseerd. Het is een schande hoe professor King de zaak heeft aangepakt.
Maar ja, succes bij de pers was verzekerd. King hoopte natuurlijk beroemd te worden. Of dat een plaatsje in
de hemel verzekert is wat anders. Hoe anders reageerde de pers en het wetenschappelijk establishment
toen Carsten Thiede aantoonde dat het Magdalen papyrus fragment (bewaard in Oxford) de tekst van
Markus 6:52-53 weergeeft en niet later dan het jaar 68 moet zijn neergeschreven. Dat deed hij op grond van
een werkelijk bewonderenswaardige wetenschappelijke aanpak. Met kulargumenten is zijn ontdekking de
grond ingeboord. Zijn boek is in 1996 in Nederlandse vertaling verschenen met de titel: “Ooggetuige van
Jezus – nieuw licht op het ontstaan van het Christendom door de ontdekking van papyrusfragmenten”, van
Uitgeverij Callenbach, Kampen.
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Valse vlag operaties: BREXIT-moord: letterlijk stemmingmakerij..!
Afgelopen zaterdag bleek, uit een nieuwe opiniepeiling over de vraag of de Britten al of niet de EU vaarwel
moeten zeggen, dat er plotseling een meerderheid was, die voorstander is van het behouden van het EUlidmaatschap. Dit meldt het Britse persbureau ‘Press Association’, op basis van een peiling voor de
krant Mail on Sunday. Het is de eerste peiling sinds de brute moord op parlementslid Jo Cox die vóór het
lidmaatschap campagne voerde..
Van de ondervraagden zei 45% lid te willen blijven en 42% zei de EU te willen verlaten (Brexit). Voor de
moord op de 41-jarige Cox leken de meeste peilingen juist aan te geven dat de voorstanders van de Brexit
iets voor lagen op de tegenstanders.. Ook voor ‘The Sunday Times is afgelopen dagen een peiling
uitgevoerd en daar waren de stemmen ineens meer gelijk. Een poll gehouden, later dan de eerste. Iets meer
ondervraagden -44%- is voor lidmaatschap van de EU (43% tegen).
Volgens de Sunday Times, heeft het allemaal niets te maken met de dood van Cox, maar groeit de
bezorgdheid over de waarschijnlijk dramatische economische gevolgen van de Brexit. Kennelijk veranderen
mensen in een weekend, los van de dood van Cox, van gedachten..! Cox van de Labour-partij, werd
donderdag 16 juni op brute wijze vermoord in haar eigen kiesdistrict, zuidwestelijk van Leeds. De dader is
volgens Britse media een 52-jarige werkloze man uit de buurt, Thomas Mair, met extreemrechtse ideeën, die
de moord zou hebben beraamd en zijn slachtoffer hebben opgewacht in Birstall, ruim 250 kilometer ten
noorden van Londen. Wanneer verschillende verhalen worden gecombineerd, ontstaat een grof beeld van
ruwe opinie-beïnvloeding.
BREXIT-moord: letterlijk stemmingmakerij..!
2016 © WantToKnow.nl/be
De fatale aanval vorige week, op de pro-Europese Jo Cox, kwam
een week voor het BREXIT-referendum en heeft de politici en
kiezers door het hele Verenigd Koninkrijk geraakt. En hoewel het de
eerste keer was, in bijna 25 jaar, dat een Brits politicus werd
vermoord, heeft deze zaak uiterst opvallende overeenkomsten met
de aanval op de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Anna Lindh, op 11 september 2003. Ook deze
politica was pro-EU en op dat moment ging de Zweedse publieke opinie juist met elkaar in de slag over het
wel of niet accepteren van de Euro als Zweeds betaalmiddel..
13 Jaar geleden, op 10 september 2003, werd de 46-jarige Anna Lindh neergestoken. Zij was een van de
leidende gezichten in de campagne om de Zweden ‘over te halen’ om de Euro te omarmen als Zweedse
munt en de Zweedse Kroon vaarwel te zeggen. Ze werd gedood in een warenhuis, waar ze aan het shoppen
was; ze wilde nog kleren kopen voor het debat dat ze die avond voor de Zweedse Tv zou voeren, inzake de
invoering van de Euro. De volgende dag stierf ze aan haar verwondingen. De Zweedse campagnes werden
stopgezet en advertentiecampagnes werden stopgezet. De volgende zondag werd het voorstel echter
verworpen, om de Euro ook tot de Zweedse nationale munt te maken.
Jo Cox
Deze moord op Jo Cox is in onze ogen niets anders dan een uiterst sluwe
poging, de BREXIT-mogelijkheid te torpederen. Een poging de publieke
opinie dusdanig te manipuleren dat het vóór een EU-lidmaatschap van
Groot Brittannië gaat stemmen. Immers, de moordenaar was kennelijk vóór
uittreding.. En wie wil daar nu bij horen..? Zelfs de grote kanonnen als
Jacob de Rothschild zélf, komen uit hun donkere krochten, om te helpen
stemming te maken.Kijk naar het bericht hieronder.
Hij maakt namens de Khazarische Maffia, eh.., de economische
zakenwereld, in vol ornaat statements, die het publiek angst aanjagen,
door te vertellen dat het volk ‘gaat lijden van een onmiddellijke en
dramatische impact op de financiële markten, investeringen, prijzen en
banen, die gaat volgen als de BREXIT-campagne succesvol gaat worden’.. Volgens de media had de
moordenaar zelfs geroepen, toen hij de dodelijk verraste Jo Cox was tegemoet getreden ‘Britain First’ en
had toen op haar ingestoken. Dat is ook de ‘strijdkreet’ van de meest rechtse stroming in het BREXIT-kamp..
En Bernhard Kenny is een held..
Gelukkig snelde er iemand meteen toe, toen Jo Cox schreeuwde
voor haar leven. Aldus het officiële verhaal. Hoewel het later niet
meer mocht baten, kwam ene Bernard Kenny, een ex-mijnwerker,
op haar schreeuw af. Hij zou na zijn heldendaad en poging om Jo
Cox te redden, gewond zijn afgevoerd naar een ziekenhuis in
Leeds, een man in goede conditie, ‘doordat hij o.a. iedere dag
zwemt’… Mr. Kenny eerder een held (HIER), want hij zou in 1973
betrokken zijn geweest bij een reddingsoperatie in een mijn,
de Lofthouse Colliery inWest Yorkshire..
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Maar wat blijkt.? Deze Bernard Kenny is al op 21 januari 2013 overleden. Onderstaande video vertelt het
hele verhaal. Bernard Kenny zou nu dus 77 jaar zijn geweest. Is het een ‘andere Bernard Kenny? Nou, hoe
groot is de kans dan, dat iemand met dezelfde naam en dezelfde leeftijd, uit dezelfde plaats komt? Het hele
verhaal is dus van A – Z een hoax. Kijk zelf.
Als de Rothschilds en George Soros waarschuwen..
Het is natuurlijk in geen enkel belang van de lieden van de New World Order, die van onze wereld één
gecontroleerde club willen maken, om de EU, te beginnen bij Engeland, weer uit elkaar te laten vallen. De
meeste mensen binnen het UK hebben geen flauw benul van de ware doelstellingen van de EU. Dat is ook
de reden dat mensen als George Soros, die al eens verantwoordelijk was voor het opblazen van het Britse
Pond Sterling, nu plotseling de publiciteit opzoekt, met waarschuwingen..
Natuurlijk moet de Brise bevolking schrik worden aangejaagd en daarin Soros een van de meest ervaren
wereldschakers..Hier is zijn verklaring rondom de ‘economische consequenties’ van een eventuele BREXIT,
het uittreden van Groot Brittannië uit de EU:
“Omdat allerlei polls nogal fluctueren in uitslag, wil ik u een duidelijke rijtje
feiten aanreiken, die gebaseerd zijn op mijn 6 decennia-oude ervaringen in
financiële markten, op basis waarvan kiezers de wérkelijke consequenties
zullen begrijpen, die een vaarwel van de EU met zich mee zal brengen. Zowel
de Engelse Bank (Bank of England), het instituut voor Fiscale Studies (HIER),
als het IMF hebben de lange-termijn consequenties van een BREXIT
doorgerekend. Hun berekeningen geven aan dat het inkomstenverlies per
gezin, kan oplopen tot een bedrag van £ 3,000 tot £5,000 per jaar. Dit zal
plaatsvinden in een periode van ongeveer 5 jaar, nádat de Britse economie
tot rust komt, na een uittreden uit de EU. Maar er zijn nóg enkele directe
financiële consequenties die nauwelijks nog worden genoemd in het hele
BREXIT-debat. Het Britse Pond Sterling zal bijna zeker een scherpe val maken, direct nadat de uitslagen bij
de BREXIT-stemming tégen in de EU blijven. Zeker ná een opvering gisteren (20 juni), nadat uit de
opiniepolls bleek dat er een zekere stemmingswijziging lijkt te zijn.” (hele verhaal van Soros HIER)
Een sterk staaltje hersenspoeling van George Soros dus. Want bedenk dat er geen enkele poll is, die zij niet
onder controle hebben. Het gaat om angst koppelen aan een stem voor het verlaten van de EU. Het is
George Soros die dit vertelt, vanuit de kennis, dat Engelsen hem kennen als ‘expert’ in valuta-manipulatie en
dat vanuit die gedachte, mensen naar hem (zouden moeten) luisteren.
Hier tegenover staan de kille feiten van bijvoorbeeld de ervaringen
op IJsland, toen de IJslandse bevolking besloot haar monetaire
politiek weg te halen bij de aasgieren van de bankiers..!
En natuurlijk zal er een tijdje een behoorlijke financiële onrust zijn,
als de Britten besluiten een BREXIT door te voeren, maar de Britse
economie zal zich oprichten, wanneer de fundamentele waarden
weer zijn hersteld. Maar het werkelijke verhaal is, dat de
Khazarische Maffia niets eraan gelegen laat liggen, om een BREXIT
af te keren. Maar hun politiek om vooral zwart-gallig te spreken over
de gevolgen van een EU-uittreding, werkt minder dan het optimisme van de pro-BREXIT campaigners.
Jaja, zelf Jacob Rothschild laat van zich horen..
Eerder, op woensdag 15 juni, had niemand minder dan Jacob Rothschild al van
zich laten horen. Hij is bankier in de City of London en laat zelden van zich horen.
Kijk hier op de illustratie naar de kop boven het artikel van zijn hand in ‘The Times’.
Wat bedoelt deze man met de quote, dat ‘Wij geen genoegen zouden moeten
nemen met een sterk verminderde rol op het wereldtoneel’…?? Wie zijn die ‘Wij’..?
Het Engelse volk, of simpelweg de Rothschild’s zelf..?
Kijk hoe geraffineerd hij zijn artikel begint, met het vergoelijken van het imperium
van de Rothschilds, dat direct schuldig is aan zeker 90% van de oorlogen in de wereld..
‘Succesverhalen zijn vaak gebaseerd op één grote gedachte. Dit was zeker het geval toen mijn verre
overgrootvader Mayer Amschel Rothschild, aan het einde van de 18e eeuw, zijn 5 zonen de wereld
instuurde, naar de financiële hoofdsteden van Europa, om het eerste internationale banksysteem op te
zetten; een ‘gemeenschappelijke markt’. Deze was operationeel in Londen, Parijs, Wenen, Napels en
Frankfurt, waarbij de broers samenwerkten, informatie uitwisselden en ideeën, zodat een uitzonderlijk bedrijf
ontstond, dat werkzaam is over grenzen en culturen heen…
Nu, 150 jaar later, werkt het fundament van de EU op een soortgelijk
principe, namelijk dat wij sterker zijn..(..) ‘
http://www.wanttoknow.nl/politiek/valse-vlag-operaties/brexit-moordletterlijk-stemmingmakerij/
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Schokkende uitspraak: “Veel wetenschappelijke literatuur is gewoon onwaar”
in: Wetenschap Robin de Boer 21 juni 2016
De hoofdredacteur van het meest gerespecteerde medische
tijdschrift ter wereld, The Lancet, heeft een schokkende uitspraak
gedaan die grotendeels genegeerd werd door de mainstream
media. Dat schrijft de Amerikaanse historicus F. William Engdahl.
Dr. Richard Horton (foto boven) verklaarde dat misschien wel de helft van alle gepubliceerde
wetenschappelijke studies niet deugt. Hij schreef dat de aanhoudende storm van slecht onderzoek een
alamerend niveau heeft bereikt.
Volgens hem worden er in de wetenschap niet alleen veel statistische fouten gemaakt, maar lijdt heel veel
wetenschappelijk onderzoek ook onder belangenconflicten. Hij beschuldigt wetenschappers ervan te vaak
een overtuigend verhaal te willen brengen en daarom hun onderzoeksgegevens te manipuleren zodat hun
conclusies worden onderbouwd.
Veelvoorkomend probleem
Er zijn talrijke studies die ingetrokken moesten worden omdat de onderzoeksresultaten niet bleken te
kloppen. Soms vanwege statistische fouten, maar soms ook omdat de hele studie zo was gegoten dat ze
wel tot één bepaalde conclusie móest komen. Dat is vooral een veelvoorkomend probleem bij studies die
door bedrijven worden gesponsord.
Dr. Lucija Tomljenovic
Niet alleen de hoofdredacteur van The Lancet maakt zich zorgen over deze
ontwikkelingen. Oud-hoofdredactrice van het gerespecteerde vakblad The New
England Journal of Medicine Marcia Angell schreef al in 2009 niet meer te
kunnen geloven in veel klinisch onderzoek dat wordt gepubliceerd.
In het duister
Ze vond het jammer dat ze tot die conclusie was gekomen, maar voegde toe
dat haar stelling gebaseerd is op de 20 jaar die ze als redacteur bij het
tijdschrift heeft gewerkt.
Dr. Lucija Tomljenovic van de Universiteit van Brits-Columbia heeft daarnaast
de hand weten te leggen op stukken die laten zien dat vaccinmakers,
farmaceutische bedrijven en gezondheidsinstanties op de hoogte zijn van gevaren die worden geassocieerd
met vaccins, maar ervoor hebben gekozen het volk in het duister te houden. Ze spreekt van
wetenschappelijke fraude die tot op de dag van vandaag voortduurt.
Foto: Flickr/United States Mission Geneva
[New Eastern Outlook]
http://www.ninefornews.nl/schokkende-uitspraak-veel-wetenschappelijke-literatuur-is-gewoon-onwaar/

Slovexit: extreemrechtse partij start petitie voor referendum in Slovakije
25/06/16 - Bron: Belga
De leider van de Slovaakse extreemrechtse partij LSNS Marian
Kotleba. © afp.
Aangemoedigd door de Britse verwerping van het EU-lidmaatschap
is in Slovakije een extreemrechtse partij handtekeningen beginnen
verzamelen om een referendum te organiseren over een gebeurlijke
'Slovexit'. "Slovakije moet tijdig uit de zinkende Titanic stappen", zei
chef Marian Kotleba van de ultranationalistische Ludovà strana Nasje Slovensko (Volkspartij - Ons Slovakije, LSNS) op zijn
Facebookpagina.
Slovakije, een land met 5,4 miljoen inwoners, is sinds 2004 lid van de Europese Unie en sinds 2009 van de
eurozone. Bratislava neemt op 1 juli het roterende EU-voorzitterschap over van Nederland.
Tijdens de jongste parlementsverkiezingen, in maart, zorgde de LSNS voor een verrassing door met 8,6
procent van de stemmen 14 van de 150 zetels in het parlement te veroveren, vooral te danken aan een fel
anti-immigratiebetoog. Dat parlement wordt nog steeds gedomineerd door de als centrumlinks bestempelde
partij Smer-SD (Richting- Sociaaldemocratie) van premier Robert Fico.
Kotleba, gouverneur van de regio Banska Bystrica, is berucht om zijn racistische uitlatingen. Zijn
voornaamste zondebokken zijn de Rom-zigeuners. LSNS-leden houden soms optochten in een kledij die
herinnert aan het fascisme van de jaren '30 en '40.
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2767313/2016/06/25/Slovexit-extreemrechtse-partijstart-petitie-voor-referendum-in-Slovakije.dhtml
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BREXIT voorbode voor chaos in Europa en toetreding Turkije?
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 22 juni 2016
Welke kant gaan we op in Europa als een BREXIT morgen mogelijk
een feit is? Ik acht de kans vrij klein dat een BREXIT er daadwerkelijk
komt, maar als die er komt, kunnen we er donder op zeggen dat deze
gepland is. Het abrupte ontslag van Jack Sen (zie YouTube verslag
onder) na een tweet over Israël in mei 2015 heeft duidelijk gemaakt dat
ook de UKIP partij niet zomaar een partij is die als vreemde eend in de
bijt een beetje heibel heeft getrapt binnen het Verenigd Koninkrijk en
Europa. Ook van Geert Wilders kunnen we inmiddels wel duidelijk
constateren dat hij een gecontroleerde marionet is. De NEXIT
beweging in Nederland, grotendeels aangezwengeld door het Forum
voor Democratie, de club die ook het referendum over het Associatieverdrag met Oekraïne optuigde, lijkt
daarnaast onder controle van het Clingendael Instituut te staan. Althans, niet officieel natuurlijk, maar een
wolf die de lammetje moet benaderen zal nooit toegeven dat hij schaapkleding heeft aangetrokken.
Roodkapje moet zichzelf maar afvragen waarom hij zo’n grote snuit heeft.
Vandaag doken de berichten op dat daags na het referendum over de BREXIT de gesprekken met Turkije
gestart zullen worden over toetreding tot de EU. Althans de bron noemt het ‘membership
talks’, Geenstijl neemt het over van het AFP en ook de BBC zou er melding van gemaakt hebben. Op 15 mei
jl. deed ik al deprofetische uitspraak [citaat] Mijn visie voor de toekomst van Europa is als volgt: Het
Europese volk pikt de arrogantie van Brussel niet langer. De spanningen tussen Europa en Rusland lopen
ondertussen op, als gevolg van de toenemende NAVO druk aan de Russische grenzen. De Turkse president
Erdogan heeft inmiddels zoveel aan macht gewonnen en heeft zoveel aanhang binnen de Europese
grenzen, dat hij zal besluiten de onsamenhangende militair en economische zakenpartner Europa over te
nemen en sterk leiderschap te bieden. Nu waag ik me eigenlijk liever niet aan profetieën en voorspellingen,
maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er mogelijk wel degelijk bewust aangestuurd wordt op
chaos in Europa. Het is namelijk niet voor niets dat de EU ambtenaren iedere week naar de Toren van Babel
in Straatsburg gaan om daar ritueel de week af te sluiten. Een enorme kostbare, honderden miljoenen
verslindende operatie, naar een gebouw waarvan de architectuur verwijst naar het schilderij van de Toren
van Babel van Pieter Bruegel.
Dit gebouw en de wekelijkse verhuizing er naartoe, laten feitelijk
direct zien wie er aan de macht zijn in Europa. Let wel, de EU is
slechts een tussenfase en geen eindstation. Het eindstation is dat
alle macht bij de VN ligt. En dat ligt het feitelijk al. Het TTIP verdrag
zal de wetgeving over de hele wereld heimelijk globaliseren. De macht in Europa ligt bij de Babylonische
faraonische aristocratie; de afstammelingen van de farao’s van het oude Egypte en Babylon. “Maar dat zijn
twee verschillende rijken en periodes geweest!“, hoor ik u denken. Daar zijn niet alle historici het over eens.
Wel is duidelijk dat de toren van Babel stond voor chaos. Het bijbelverhaal vertelt over de ‘spraakverwarring’.
Alleen daaraan al kunnen we herkennen dat we met de oude Babylonische faraonisch elite te maken
hebben. Dit is de aristocratie die achter de schermen nog steeds aan de macht is en waarvan de politici
slechts het voorfront vormen. Zij zijn de verkopers en de uitvoerders van het beleid dat de aristocratie voor
ogen heeft. Dit beleid wordt overgedragen aan deze loopjongens uit de politiek in geheime bijeenkomsten
als de Bilderberggroep, maar wordt vooral overgedragen door deze politici acteurs van jongs af aan op te
leiden binnen de instituten van de aristocratie. U moet dan denken aan universiteiten als Oxford en clubs als
Minerva en vele andere.
Hoe weten we dat we met de oude aristocratie te maken hebben? Hoe kun je dat zo stellig beweren? Leest
u daarvoor dit artikel nog eens grondig. Om precies te zijn, hebben we te maken met de Hebreeuws
Babylonische faraonische bloedlijn, de afstammelingen van farao Cleopatra en keizer Caesar; de
afstammelingen van hun kind genaamd Jezus. Vandaar ook dat de Jezuïeten orde (de sociëteit van Jezus)
de baas is in het Vaticaan en in Brussel. Zonder daar al te veel over uit te wijden raad ik u aan u er absoluut
in te verdiepen, want als u de (onvervalste) geschiedenis begrijpt, kunt u de toekomst voorspellen.
Deze club, die dus achter de schermen aan de touwtjes trekt, wordt gevormd door de koningshuizen en het
Vaticaan. Het voorfront wordt ingevuld door loopjongens; gedreven politici, bankiers en generaals. Hun
manier van regeren is al millennia gebaseerd op het principe van de Toren van Babel: ‘verdeel en heers‘.
Meestal zitten zij aan grote ronde tafels. Niet alleen omdat dat makkelijk praat, maar omdat zij Baäl (stier)
aanbidders zijn. De grote rode stier die ooit zichtbaar was aan de hemel (volgens de uitleg van Immanuel
Velikovsky en David Talbott). De ronde tafel is een verwijzing naar Baäl of Ra, oftewel naar de andere
benamingen voor Saturnus, waarbij de ronde vorm een verwijzing is naar de ringen van Saturnus. De stier
zien we veel in marketinguitingen terug. Denk bijvoorbeeld aan het formule 1 race team van Max Verstappen
en het drankje Redbull. Het is dan ook niet vreemd dat de stier prominent en opvallend als standbeeld werd
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opgesteld voor hetparlementsgebouw in Straatsburg. Ook vinden we de stier in het financiële hart van
Washington D.C. (onderdeel van de drie-eenheid Vaticaan, Washington D.C. en London City, de
hoofdcentra van de macht) en op vele andere prominente plekken.
Kortom de elitaire club die de wereld beheerst en het volk de schijn van inspraak geeft via democratie, werkt
al sinds jaar en dag via de ‘verdeel en heers’ strategie. Zij scheppen orde uit chaos en vereren hun God de
stier, Baäl, Saturnus, ook wel Lucifer genoemd. De verering van deze godheid, door hun
vrijmetselaarsgenootschappen ook wel ‘de grote architect‘ genoemd, vraagt om bloedoffers. Dit herkennen
we wel van de grote wereldreligies. U kent het wel: het lam dat jaarlijks geslacht wordt of het ultieme lam dat
volgens de Bijbel door Jezus gerepresenteerd wordt. De verschillende religies komen ook uit de verdeel en
heers koker van deze Babylonische faraonische elite, maar dat laat ik nu even buiten beschouwing.
De bloedoffers die de elite brengen aan hun grote architect Lucifer, worden gerealiseerd met oorlogen. Niet
voor niets spreken we van ‘slachtoffers’ als er doden vallen in een oorlog. Het zijn geslachte offers ter ere
van de grote architect van deze matrix, de schepper van deze dimensie, de heerser over deze beperkte
realiteit; Lucifer. Om deze oorlogen te kunnen bouwen wordt de tactiek van ‘verdeel en heers’ toegepast. En
dan wordt er weer orde uit chaos geschapen, want verdere centralisering van macht en wereldheerschappij
moet uiteindelijk leiden tot het ultieme model van controle; een wereldregering.
In dit spel van ‘verdeel en heers’ en ‘orde uit chaos’, passen de huidige ontwikkelingen in Europa prima.
Maar alles is onder controle. Alle pionnen gaan door de hand van de elite. Er ligt een script klaar en dat
script moet voldoen aan de religieuze profetieën. Het plan is om een grote eindstrijd op te tuigen. Een
armageddon, zoals dat vaak genoemd wordt. Europa zal in chaos gestort worden. Turkije zal vermoedelijk
geïntegreerd worden in Europa en dan zal het inmiddels sterke Turkije het dan in chaos belandde Europa
gaan leiden, waarop een strijd met het Oost Romeinse rijk (dat onder leiding zal staan van Rusland)
opgetuigd zal worden. Waar dat zal eindigen mag u zelf raden. Misschien zit ik er wel vreselijk naast met
mijn voorspelling en blijft de EU gewoon de gezellige keuvelende dictatuur die het nu is; met of zonder de
Britten en loopt alles verder op rolletjes. Ik denk echter dat het tijd wordt voor weer eens een groot bloedoffer
met miljoenen ‘slachtoffers’ ter ere van de god van de aristocratie. U weet wel wie.
Wat kunnen wij er aan doen? Niet langer mee helpen dit systeem in stand te houden en door de
rookgordijnen en leugens van deze machtselite heen prikken. Wees niet langer soldaat in hun legers, wees
niet langer de uitvoerder van opdrachten. Dat vergt lef en de houding van een warrior in plaats van de
houding van een slaafse loopgraafsoldaat. Durft u een warrior te zijn? Bent u een Braveheart?
Tot slot wil ik u dringend oproepen lid te worden van deze site, omdat ik nog steeds geen inkomen heb; de
huur en overige rekeningen moet betalen en nog graag wat wil eten. U bent al voor € 5 per maand lid. Ook
kunt u een eenmalige donatie doen.
Bron linkvermeldingen: ec.europa.eu, geenstijl.nl, euobserver.com
http://www.beyondthematrix.nl/2016/06/22/brexit-voorbode-voor-chaos-in-europa-en-toetreding-turkije/

Journalist onthult: Zó worden Franse frietjes van McDonald’s gemaakt
in: Gezondheid Robin de Boer 14 april 2014
Michael Pollan is schrijver, journalist en hoogleraar journalistiek aan
de Universiteit van Californië – Berkeley. Hij doet voornamelijk
onderzoek naar de industriële voedselketen. Pollan heeft een
eenvoudige oplossing voor ons kapotte voedselsysteem: we moeten onze afhankelijkheid van corporaties
verminderen. In de Verenigde Staten gebruikt fastfoodketen McDonald’s voor zijn Franse frietjes
voornamelijk het aardappelras Russet Burbank, een aardappel die zeer langzaam groeit. De aardappelen
mogen geen plekjes bevatten, wat lastig is omdat dit aardappelras erg vatbaar is voor bladrolziekte.
McDonald’s wil geen aardappelen met plekken en strepen. De enige manier om de Russet Burbank te
beschermen tegen bladrolziekte is het sproeien van een pesticide die methamidofos (Monitor) wordt
genoemd. Dit middeltje is zo giftig dat de boeren die deze aardappelen in de staat Idaho verbouwen na het
sproeien vijf dagen lang niet in hun weilanden komen. Als de aardappelen zijn geoogst, worden ze onder
een gecontroleerde atmosfeer in enorme schuren ter grootte van voetbalstadions opgeslagen, omdat ze de
eerste zes weken na de oogst nog niet eetbaar zijn. Eerst moeten alle chemicaliën eruit worden gehaald.
In 2002 schonk McDonald’s in de VS 10 miljoen dollar aan verschillende hindoegroeperingen nadat was
gebleken dat Franse frietjes en andere gefrituurde aardappelproducten ten onrechte waren aangemerkt als
vegetarisch. Het voedsel bleek sporen te bevatten van rundvlees, toegevoegd als smaakversterker.
https://youtu.be/TX7kwfE3cJQ
Het aantal kankergevallen neemt toe en er verschijnen steeds weer nieuwe studies waaruit blijkt dat
pesticiden en genetisch gemodificeerde organismen schadelijk zijn voor de gezondheid.
[CE]
http://www.ninefornews.nl/video-zo-worden-franse-frietjes-van-mcdonalds-gemaakt/
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Wat doet dit HAARP station in Wales? Een link met de uitslag van het BREXIT referendum?
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 23 juni 2016
Zojuist liep ik tegen een website aan die ik u niet wilde onthouden.
Ik vroeg me af of het weer van de laatste dagen mogelijk beïnvloed
zou kunnen zijn met HAARP en deed een zoekactie naar HAARP in
het Verenigd Koninkrijk. En tot mijn verbazing ontdekte ik dat David
Cameron in 2013 een HAARP station heeft goedgekeurd in Wales.
Kijkt u zelf maar even. Heeft u geen idee wat HAARP is, lees dan
even dit artikel. Kort gezegd kan HAARP worden gebruikt voor
‘mind control’ door af te stemmen op de frequentie van uw
hersengolven;
en
kan
HAARP
gebruikt
worden
voor
weerbeïnvloeding. Zouden de stortbuien van de afgelopen 24 uur de stemmers in het VK de subliminale
boodschap hebben moeten geven van: “Stemmen voor een BREXIT betekent slecht weer op komst’“? Leest
u in dit artikel wat HAARP allemaal kan. Is er een link tussen HAARP en de uitslag van het BREXIT
referendum? https://youtu.be/mE8hO-SbiQM
Bron linkvermeldingen: ukcolumn.org - Source link entries: ukcolumn.org
http://www.martinvrijland.nl/2016/06/23/wat-doet-dit-haarp-station-in-wales-een-link-met-de-uitslag-van-hetbrexit-referendum/
De subliminale programmering in de Jo Cox, anti Brexit, ‘Stay in’ campagne
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 23 juni 2016
Wat mij betreft is de Jo Cox campagne volledig door de mand
gevallen als zijnde een hoax. Eigenlijk moet ik het de BREXIT
campagne noemen, maar deze campagne draait zuiver om
‘subliminale programmering’. Het is dan ook een zeer geraffineerd
opgetuigde campagne, omdat er enorm veel media aandacht naar
uitgaat vanuit geheel Europa. Deze campagne toont aan dat een
BREXIT niet zozeer het beoogde doel is, maar vooral de
programmering via de media. Het is misschien wel de ultieme test
case om te kijken hoe meetbaar het effect van subliminale
programmering is. Het hoofddoel is dus niet zozeer het voorkomen
van een BREXIT, maar vooral programmering van het volk met
boodschappen als: “Mensen met een afwijkende mening kunnen veranderen in lone wolfs” of “Mannen die
onopvallend gedrag vertonen kunnen toch in gevaarlijke moordenaars veranderen“. Het doel lijkt daarmee
dat de bevolking klaargestoomd moet worden voor extreme politiestaat maatregelen, waarbij iedereen onder
controle van de staat komt te staan. Heb je een afwijkende mening, dan zul je worden gepsychiatriseerd en
mogelijk een heropvoeding moeten ondergaan.
Eigenlijk is het ook een campagne die aantoont dat mensen makkelijk voor te liegen en te misleiden zijn.
Neem je namelijk de moeite om je serieus in de bewijzen te verdiepen, dan kom je er niet alleen achter dat
de moord veel weg heeft van een eerdere moord in Zweden tijdens de verkiezingscampagne, maar ook dat
alle feiten duidelijk laten zien dat dingen niet kloppen. Even een opsomming: Jo Cox is nergens te zien op
geen foto of video; nergens zien we de dode Jo Cox op de grond liggen, terwijl er toch redelijk veel getuigen
zouden zijn. We zien ook geen plas bloed. Op het kanaal van YouTuber Russ Brown zien we zelfs hoe een
getuige een compleet andere dag en ander tijdstip noemt, dan de dag waarop hij getuige zou zijn geweest
van de moord. De 77 jarige held, Bernard Kenny, zou al in 2013 zijn overleden. De YouTuber Kim
Hoaxashian laat in deze video zien dat dit toch echt wel dezelfde Bernard Kenny moet zijn, ondanks
tegengeluiden en gehoon van trollen. Thomas Mair is daarnaast als compleet verschillende personen op
beeldmateriaal te zien. Eerst hebben we de slungelige Thomas Mair op een bankje met de rode
handschoenen. Vervolgens de Thomas Mair die een nazi groet brengt en dan zien we tijdens de arrestatie
van Thomas Mair, een dikke man (Thomas is 20 kg aangekomen) zonder tattoos op zijn armen.
In onderstaande video geef ik toelichting op slechts een fractie van
de NLP subliminale programmering die we kunnen constateren in
deze gehele campagne. Helaas beschik ik niet over een goede
microfoon, waardoor de kwaliteit wat te over laat, maar het gaat om
de boodschap. De video is Engelstalig opgenomen, zodat ook
buitenlandse kijkers er iets aan kunnen hebben.
Bron linkvermeldingen: cnbc.com
https://youtu.be/J_33kKriq6M
http://www.beyondthematrix.nl/2016/06/23/de-subliminale-programmering-in-de-jo-cox-anti-brexit-stay-in-campagne/
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Brexit referendum: Onafhankelijkheid Europese volken staat op het spel
‘Bevrijden we onszelf, of blijven we vastgeketend aan de falende, anti-democratische bureaucratie van de
EU?’ - Brexit of niet, uiteenvallen EU is kwestie van tijd – Ook Italië lijkt op referendum over euro af te
stevenen
Het Leave kamp, aangevoerd door Boris Johnson en Nigel Farage,
zal vandaag vermoedelijk aan het kortste eind trekken, maar op de
langere termijn is de EU in zijn huidige anti-democratische vorm ten
dode opgeschreven.
Volgens de laatste opiniepeilingen houden de voor- en
tegenstanders van het Brexit, een Britse uittreding uit de EU, elkaar
vrijwel exact in evenwicht. Wij schrijven al geruime tijd dat het erg
onwaarschijnlijk is dat de elite in Brussel en Londen het Brexit zal
toestaan, en de uitslag daarom waarschijnlijk zal worden vervalst,
net zoals eerder bij het Schotse referendum gebeurde. Maar ook al komt er nu (nog) geen Brexit, het
referendum op zich is een teken aan de wand dat het uiteenvallen van de EU slechts een kwestie van tijd is,
vooral omdat de heersende gevestigde orde blijft weigeren zich ook maar iets van de gewone man aan te
trekken. Daarom lijkt ook Italië op een referendum over de eurozone af te stevenen.
De bekende Britse journalist James Delingpole, schrijvend voor onder andere The Telegraph en Breitbart,
haalt de in 2008 overleden auteur George MacDonald Fraser aan: ‘Stel dat in 1945, toen de Nazi
oorlogsmachine was verpletterd en Brittannië feest vierde na de grootste overwinning in haar bestaan, ons
zou zijn verteld dat 50 jaar nadien ‘jullie leiders jullie soevereiniteit hebben opgegeven aan het volk dat jullie
zojuist hebben verslagen, en degenen die jullie hebben bevrijd. Feitelijk zullen zij jullie heersers worden,
jullie wetgevers. O, en trouwens, het zal een misdaad worden in ponden en ounces te blijven verkopen...’
Iemand die dat in 1945 zou hebben beweerd, zou volgens Delingpole belachelijk zijn gemaakt, en misschien
zelfs als verrader worden gezien en in de cel zijn gegooid. Maar toch is precies dat wat destijds totaal
krankzinnig had geklonken, gebeurd.
Nazi argument taboe?
“Remainers’, Britten die in de EU willen blijven, vinden net als de meeste Europese politici dat het ‘Nazi’
argument niet gebruikt mag worden, omdat iedere vergelijking mank zou gaan. Daarmee geven zij een
schrijnend gebrek aan kennis van de historie weer, want het is 100% aangetoond dat de Europese Unie
rechtstreeks uit de kokers van de hoogste Nazi bazen stamt.
Tegelijkertijd vinden ‘remainers’ het prima dat hun kamp gebruik maakt van verdraaide feiten, glasharde
leugens en het zaaien van massale angst en paniek, en het dreigen met doem, vernietiging en zelfs de
Derde Wereldoorlog (premier Cameron) als de Britten vandaag vóór het Brexit stemmen.
Leavers positief en blij, remainers negatief en oneerlijk
Het viel hem dan ook op dat de toon van de ‘remainers’ tijdens de campagne vrijwel zonder uitzondering
extreem negatief en oneerlijk was, maar die van de ‘leavers’ juist positief en vrolijk. ‘Misschien komt dat wel
omdat wij (leavers) zo’n groot vertrouwen in onze natie en haar prestaties hebben, dat wij simpelweg weten
dat wij het veel beter zullen doen als wij onszelf bevrijden, dan dat wij vastgeketend blijven aan de falende,
anti-democratische bureaucratie van de Europese Unie.’
De remainers negeren bijvoorbeeld dat het EU lidmaatschap betekent dat ook de laatste resten van
nationale soevereiniteit zullen verdwijnen. ‘Op dit gebied heeft ‘Remain’ enkel leugens en verwarring te
bieden.’ Het argument dat ‘soevereiniteit’ een ouderwets concept is, wordt enkel gebruikt om het almaar
meer macht overdragen aan de ongekozen en totalitair regerende socialistische kliek in Brussel.
‘Onze hele toekomst en vrijheid hangt er vanaf’
Delingpole vindt de uitkomst van het referendum niet enkel een zaak van leven of dood. ‘Onze hele
toekomst, de vrijheid en welzijn van 60 miljoen Britten, en alle Britten die nog geboren moeten worden, hangt
er vanaf. ‘Ja, er is veel op het Europese continent waar ik van hou, en daarom wordt ik nooit moe er op
ontdekkingstocht te gaan. Maar de reden dat ik Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje en Portugal interessant
vindt, is omdat ze Frans, Italiaans, Spaans en Portugees zijn – niet omdat ze ‘Europees’ zijn.’
‘Mijn angst is dat Brittannië morgen met de zwaarst mogelijke kater wakker wordt,’ besluit de journalist. ‘Dan
kijken we naar onze ondergang, luisteren naar het triomfantelijke gelal van de gevestigde elite, en zeggen
tegen onszelf: Oh God, wat hebben we gedaan? Om die ramp te vermijden hoeven we enkel in onze harten
te kijken, en vertrouwen te hebben in onszelf. Als u gelooft in Groot Brittannië, dan is er maar één stem
mogelijk.... Dus doe het!’ (1)
Elite zal Brexit vermoedelijk niet toestaan
Bookmakers zijn er echter voor 80% van overtuigd dat het Remain kamp ruim zal winnen (4). Waarschijnlijk
hebben zij gelijk, omdat ze er stevig rekening mee houden dat de uitslag zal worden vervalst, net als destijds
met het Schotse referendum is gebeurd. Wij schrijven ook al geruime tijd dat het vrijwel ondenkbaar is dat de
machtselite in Brussel, Londen en Berlijn een Brexit zullen toestaan. Tenslotte kwamen ze eerder weg met
het negeren van Franse, Ierse en Nederlandse referenda over een Europese Grondwet, die later gewoon
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toch werd ingevoerd (Verdrag van Lissabon). Ook het ‘Grexit’ werd niet toegestaan, ten koste van
honderden miljarden belastingeuro’s uit West Europa.
Het vertrouwen van de gevestigde orde in hun eigen macht en onbeschaamde manipulaties is inmiddels
dermate groot, dat ‘onze’ premier Rutte feitelijk openlijk heeft gezegd de uitslag van het recente Oekraïne
referendum gewoon aan zijn laars te zullen lappen.
EU zal uiteindelijk uit elkaar vallen
En toch zal het juist deze arrogante houding zijn die de Europese Unie uiteindelijk uit elkaar zal doen vallen.
De volkeren, verraden en platgedrukt door de gevestigde partijen waar ze al jaren op stemmen, beginnen
zich te roeren. Zo heeft de Vijf Sterren Beweging van Beppe Grillo in Italië de burgemeestersverkiezingen
van Rome gewonnen. Voortbordurend op dit succes wil de beweging nu een referendum over het
lidmaatschap van de eurozone. Andere partijen beginnen eveneens voorzichtig aan een opsplitsing van de
euro te denken. (3)
Ook in Frankrijk, Spanje, Denemarken en ons eigen land (‘Nexit’) wordt steeds vaker gespeculeerd over een
mogelijk referendum over het EU/euro lidmaatschap. Onderzoeksjournalist Michael Brückner wijst erop dat
de optredende centrifugaalkrachten in de EU, opgeteld bij de groeiende weerstand van het gewone volk
tegen de Brusselse (en pro-Brusselse) elite, uiteindelijk tot een ‘exit’ van één of meerdere lidstaten zal
leiden. En dat zal dan zonder twijfel het begin van het einde van de gehate EU-dictatuur in Brussel zijn.
Peter Cleppe schrijft op Euro Insight dat de Britse onvrede over de EU slechts een voorbode is voor nog
meer onrust op het continent. Vrijheidspartijen winnen overal aan populariteit, omdat steeds meer mensen
het (terechte) gevoel hebben gekregen dat ze vooral dankzij Brussel geen enkele controle meer hebben
over hun land, hun toekomst en hun lot, en ook nog eens gedwongen worden om miljoenen
moslimmigranten op te nemen. (6)
Xander - (1) Breitbart ; (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ;
(4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (5) KOPP ; (6) Euro Insight via Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Brexit-referendum-Onafhankelijkheid-Europese-volken-staat-ophet-spel

Bergoglio: ‘Samen met vluchtelingen aan vrede bouwen, volgens Gods wil’
DOOR THE SCENT OF ROSES OP 22/06/2016
Afgelopen maandag stond in het teken van de ‘Wereldvluchtelingendag’
van de Verenigde Naties. Bergoglio riep christenen weer op om solidair
te zijn met diegenen die de Mensenzoon ontkennen.
“Paus Franciscus ijverde op zondag voor solidariteit met vluchtelingen,
en zei dat maandag in het teken staat van de jaarlijkse
Wereldvluchtelingendag van de VN”, schrijft de Vaticaanse persdienst.
“De paus besprak het thema van dit jaar, zijnde ”We leven samen #Met
vluchtelingen’ en met al diegenen die worden gedwongen om hun landen
te ontvluchten, met diegenen die hun huizen moesten achterlaten, hun
werk, hun ouders en hun vrienden. Hun verhalen en hun gezichten
sporen ons aan om onze toewijding om aan vrede te werken
doorrechtvaardigheid, te vernieuwen. Daarom leven we samen met ze,
om ze te ontmoeten, ze te verwelkomen, naar ze te luisteren, om samen
met hen aan vrede te werken, volgens de wil van God.‘”
De trek-jullie-plan-vluchtelingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog
alles aan God overlieten en wier mannen nog vochten tegen de vijand,
om de vrede te bespoedigen. De paard-van-Troje-vluchtelingen van
tegenwoordig, die worden gesponsord door het Vaticaan, om op een
volle maag Europese vrouwen te kunnen ambeteren of om kerken in
brand te kunnen steken.
Bron: news.va, Foto: via metro.co.uk
https://restkerk.net/2016/06/22/bergoglio-samen-met-vluchtelingen-aanvrede-bouwen-volgens-gods-wil/
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De lage niveaus straling van WiFi, mobiele telefoons en slimme meters zijn gevaarlijk !!!
Een slimme meter is een nieuw soort energiemeter. Deze energiemeter is digitaal. Uw netbeheerder kan via
deze digitale meter uw meterstanden op afstand lezen. Ik heb er al eerder een artikel over geschreven en ik
kreeg daarin een reactie met de vraag of je de slimme meter ook kunt uitzetten of weigeren?
En het antwoord daarop is ‘ja je kunt de slimme meter weigeren of uit laten zetten’. Nu is het niet mijn
doel om iedereen te vertellen om deze slimme meter te weigeren, dat moet ieder voor zich weten. Maar ik wil
wel zoveel mogelijk informatie verzamelen, zodat ieder voor zich een bewuste keuze kan maken.
Over het algemeen zijn mensen zich (nog) niet bewust van de schadelijkheid van elektrosmog belasting. Dit
komt mede omdat deze elektrische- en elektromagnetische velden niet direct door onze zintuigen kunnen
worden waargenomen; ze zijn onzichtbaar, reukloos en niet tastbaar.
Het excuus is vaak dat de straling heel laag is. Nu is er wetenschappelijk aangetoond dat vooral lage
stralingsniveaus van bijvoorbeeld WiFi, mobiele telefoons en de zogenaamde intelligente elektriciteitsmeters
of slimme meters gevaarlijk zijn en de oorzaak van lekken van de bloed-hersenbarrière.
Wat zijn de nadelen van de slimme meters?
 De energiemaatschappijen willen de slimme meters ook gebruiken om wanbetalers op afstand af te
sluiten.
 Het stralingsgevaar van niet alleen uw huis maar tel daar ook alle huizen in Nederland bij op
 Hoe lang blijft de gebruiksdata eigenlijk bewaard? En het is natuurlijk erg verleidelijk om die data te
analyseren.
 Het risico voor afluisteren of hacken van het signaal van de slimme meter en ja dit kan kijk maar
na kraken de stemcomputers die daardoor uit te lezen waren
 Zo kunnen eventuele hackers:
1. je apparaat uitzetten op afstand
2. weten of je thuis bent of niet
Zo had de regering het graag gezien, maar is gelukkig niet goedgekeurd
Het College Bescherming Persoonsgegevens zeer kritisch was over het wetsvoorstel, conclusie het
wetsvoorstel was in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), en op andere essentiële
punten onduidelijk.
Zo werd in het wetsvoorstel de netbeheerder verplicht in alle gevallen meetwaarden over het energieverbruik
te verzamelen, en beschikbaar te stellen aan derden, ongeacht of de burger hiervoor toestemming zou
geven of niet. Ook gaf het wetsvoorstel bijvoorbeeld niet aan hoe, hoeveel, hoe lang, waar, en waartoe de
meetgegevens bewaard zouden worden.
Volgens het eerste wetsontwerp zou een persoon die een slimme meter weigerde te laten plaatsen zich
schuldig maken aan een economisch delict, en daardoor een celstraf van maximaal zes maanden, en een
boete tot €17.000 opgelegd kunnen krijgen, waarna de slimme meter alsnog geplaatst zou worden.
Volgens de Consumentenbond was de verplichte invoering van slimme meters in strijd met het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens.
Wat heeft de regering te vertellen over de slimme meter
Ik dacht altijd dat onze overheid een orgaan was dat in dienst van de Nederlanders functioneerde. Nou als
de website van de rijksoverheid leest over de slimme meter zie je toch een ander beeld. Er wordt namelijk
met geen woord gerept over privacy of stralingsgevaar.
Ik vind dat dat een overheid eerlijk en open moet zijn in zijn informatievoorziening en dat is hier duidelijk niet
het geval, lees zelf de informatie van de rijksoverheid over de slimme meters.
Ik heb lang de gedachte gehad dat de overheid het goed met ons voor had maar dat heb ik inmiddels
bijgesteld. De overheid is geen objectief orgaan dat het belang van de burgers voorop stelt maar vooral gaat
voor het belang van het bedrijfsleven.
Wetenschappelijk bewijs van gevaar elektromagnetische straling
Wat doet de elektromagnetische straling met onze kinderen?
Wij vertrouwen slimme meters niet
Zelfs lage niveaus van straling zoals bij WiFi, mobiele telefoons en de zogenaamde intelligente
elektriciteitsmeters of slimme meters zijn gevaarlijk en de oorzaak van lekken van de bloed-hersenbarrière.
Dit is de conclusie van onderzoekers. Studies over radiofrequentie straling en de effecten op de hersenen
tonen dit aan. Ze noemen de resultaten van een aantal onderzoeken “angstaanjagend”.
Het meest zorgwekkend is de conclusies dat zelfs de zwakste blootstelling aan straling het grootste effect
veroorzaakt waardoor de bloed-hersenbarrière gaat lekken. Deze bloed-hersenbarrière is de laag van
verdediging om onze hersenen tegen infecties en giftige chemicaliën.
Onderzoekers van 13 laboratoria in 6 verschillende landen hebben dezelfde conclusie getrokken. Al na 6
weken blootstelling van proefdieren aan een mobiele telefoon, waren tot twee procent van de neuronen in
alle hersengebieden gekrompen en gedegenereerd. En ze nemen aan dat dit het zelfde effect heeft op
mensen.
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Er wordt vaak als argument gebruikt dat de straling van deze apparaten op zo’n laag niveau is dat je je daar
geen zorgen over hoeft te maken. Nu blijkt uit onderzoek dat juist deze lage dosering aan straling het meest
schadelijk effect heeft.
Lage niveaus straling, zoals WiFi en mobiele telefoons zijn gevaarlijk !!!
Electromagnetic Fields and Leakage of the Blood Brain Barrier: Dr. Leif Salford
https://www.youtube.com/watch?v=E_WJ_aJPWIA
Dr Devra Davis, auteur van “Disconnect”, legt dit uit op logische en begrijpelijke manier. Ze toont foto’s van
twee cellen, een waarvan DNA is beschadigd door “gamma”-straling (dat is wat werd uitgezonden in
Hiroshima na de ontploffing van een Atoombom ) en een andere cel beschadigd door lage pulseren nietioniserende straling (die van een mobiele telefoon). Beide cellen zien er erg beschadigd uit in vergelijking
met een normale cel, maar ze gaat zelfs verder met te zeggen dat de DNA van de cel blootgesteld aan de
gsm-straling ernstiger beschadigd is dan deze die beschadigd is door de Atoombom.
Ook verteld ze dat wetenschappers die dit bekend maakte bedreigd zijn en hun het werken onmogelijk
gemaakt wordt. Zijn er misschien mensen en organisaties die dit liever in de openbaarheid zien. Omdat in
hun ogen het geld voor de gezondheid van mensen zoals u en ik gaat.
Bekijk onderstaande video over ‘Lage niveaus straling’ en trek je eigen conclusie.
Over wat de industrie heeft gedaan om het te verbergen, en hoe je je gezin kunt beschermen.
Disconnect – Cell Phones – By Devra Davis
https://www.youtube.com/watch?v=Xtd-y2C9lH4
Plaatsen intelligente elektriciteitsmeters of slimme meters gevaarlijk.
Ze worden al geprezen in de reclamespots voor wat een gemak deze intelligente elektriciteitsmeters ons
zullen brengen. In mei van 2011, is officieel door de World Health Organization erkend dat draadloze
straling, zoals uitgezonden door ondermeer “slimme meters” gevaarlijk is en mogelijk carcinogeen
(kankerverwekkend). We zijn lang door de grote industrie gefinancierde onderzoeken voor de gek gehouden
en nooit van eerlijke informatie voorzien.
Nu toont onafhankelijk onderzoek aan dat deze slimme meters een duidelijke gezondheidsrisico met zich
meenemen. Inmiddels zijn er, met name in het buitenland, al tienduizenden “slimme meters” geïnstalleerd.
En bij mensen waar dat gebeurd is zijn ziekte gecontracteerd, ondermeer slapeloosheid, huiduitslag,
hoofdpijn, of soms nog erger. En velen zijn al gedwongen om hun huis te verlaten als gevolg van effecten op
de gezondheid.
In flatgebouwen waar 30 + van deze “slimme meters” werden geïnstalleerd zijn de gevaren nog hoger.
Update: ik las een artikel op Webwereld wat weer een andere potentieel gevaarlijke kan t belicht:
Vijf domme dingen van slimme meters
Bescherm jezelf tegen intelligente elektriciteitsmeters of slimme meters
Ondanks dat de bedrijven inmiddels weten dat deze slimme meters gevaar opleveren gaat het plaatsen
hiervan gewoon door. Deze slimme meters geven veel meer door dan alleen maar de eenvoudige
meterstand, zie onderstaande video.
Wat kunnen wij zelf doen
Protect Yourself From Digital Utility Meters
https://www.youtube.com/watch?v=9WeDtQ7sXHU
Ik denk dat het tijd wordt dat wij in opstand komen, zeker als het op onze gezondheid aankomt, en dit niet
langer laten afhangen van de grote industriëlen. Die maar een doel hebben en dat is macht en nog meer
geld. Laten we beginnen met het verspreiden van eerlijk nieuws en het weigeren van deze slimme meters.
Verder zullen wij zoveel mogelijk informatie verzamelen over het tegengaan of neutraliseren van de
elektromagnetische straling.
Mag kan ik de slimme meter weigeren?
Op het moment dat u een om uw gas- en/of elektriciteitsmeter te vervangen door een slimme meter. Kunt
u de slimme meter als volgt weigeren.
De slimme meter weigeren
U hebt het recht een slimme meter te weigeren. U moet dan zelf uw meterstanden aan het energiebedrijf
doorgeven. En u ontvangt geen tweemaandelijks verbruik- en kostenoverzicht.
De slimme meter uitzetten
De netbeheerder plaatst bij u in huis een slimme meter, maar u laat de meter uitzetten. Uw netbeheerder
kan dan uw meterstanden niet op afstand uitlezen. U moet dan zelf de meterstanden doorgeven. En u
ontvangt geen tweemaandelijks verbruik- en kostenoverzicht.
De slimme meter aanzetten
De netbeheerder plaatst bij u in huis een slimme meter en u laat deze aanzetten. Dat betekent dat uw
netbeheerder uw meterstanden op afstand zal aflezen op de afgesproken momenten. U ontvangt een
tweemaandelijks verbruik- en kostenoverzicht.
Tip
U kunt dit altijd weer wijzigen. U bepaalt zelf of u de slimme meter aan of uit laat zetten. Wel mag de
netbeheerder hiervoor kosten bij u in rekening brengen.
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Ik heb nog geen slimme meter. Kan ik een slimme meter weigeren?
Ja, dit dient u bij uw netbeheerder aan te geven zodra u bericht krijgt dat uw reguliere meter vervangen
wordt door een slimme meter.
Ik heb al een slimme meter. Kan ik het uitlezen blokkeren?
Ja. Als u al een slimme meter heeft kunt u voorkomen dat deze wordt uitgelezen door bij uw netbeheerder
de slimme meter “UIT” te laten zetten. U kunt het uitlezen van uw slimme meter door je energie provider ook
laten blokkeren door dit telefonisch kenbaar te maken. In dit laatste geval kan uw netbeheerder of eventuele
toekomstige leveranciers nog steeds uw slimme meter uitlezen.
Bronpagina’s:
http://gezondheidenvoeding.nl/elektromagnetische-straling/lage-niveaus-straling-wifi-mobiele-telefoonsslimme-meters-gevaarlijk/
http://gezondheidenvoeding.nl/gezondheid-gezond/de-nadelen-van-de-slimme-meter-en-je-kunt-deze-weigeren/

Bron onder meer: Preventdisease.com

Die Welt: Berlijn bang dat Nederland en 4 andere landen ook uit EU stappen
‘Regering Merkel wil middenweg tussen hard straffen van de Britten, en proberen hen zo nauw mogelijk bij
EU betrokken te houden’ – Door Brexit ‘verliest EU bijna 20% van zijn economische macht’
Die Welt is in het bezit gekomen van een geheim overheidsdocument waarin staat dat de Duitse regering bang is dat na Groot
Brittannië nog 5 andere landen uit de EU zullen stappen, te weten
Frankrijk, Oostenrijk, Finland, Hongarije en Nederland. Volgens
Berlijn zal een langdurig en moeizaam uittredingsproces van de
Britten een ‘cruciale’ impact hebben op de toch al sterk in opkomst
zijn eurosceptische partijen in deze landen.
Het document, getiteld ‘Task Force: Proposed referendum on
United Kingdom membership of the European Union’ werd
opgesteld door het Duitse ministerie van Financiën, dat daarmee
een ‘moeilijke scheidingsprocedure’ voor wilde zijn, en de Britten
‘constructieve vertrek onderhandelingen’ wilde aanbieden, zodat het land zo snel mogelijk een ‘associatie
partner’ van de EU kan worden. Tegelijkertijd willen de Duitsers de Britten geen grote voordelen bieden en
geen automatische toegang tot de EU binnenmarkt, omdat ‘andere EU staten anders het Britse pad zullen
volgen.’ Daarbij worden Frankrijk, Oostenrijk, Finland, Nederland en Hongarije specifiek genoemd.
Britten straffen of juist paaien?
Volgens Die Welt lijkt het erop dat de regering in Berlijn een middenweg wil kiezen tussen het stellen van
een voorbeeld voor de rest van de EU door de Britten zo hard mogelijk te straffen, en proberen het land zo
nauw mogelijk bij de EU betrokken te houden, in de hoop dat de Britten ergens in de toekomst alsnog te
porren zijn voor een verenigd Europa.
Men neigt echter meer naar het eerste, namelijk dat Groot Brittannië voortaan net als ieder andere niet-EU
lid moet worden behandeld. Gebeurt dat niet, dan bestaat het risico ‘dat andere lidstaten eveneens speciale
voorwaarden voor zichzelf eisen door te dreigen met referendums. En dat zou het einde van de EU
betekenen.’
Aan de andere kant staat er economisch gezien ontzettend veel op het spel. Door het Brexit ‘verliest de EU
bijna 20% van zijn economische macht’. Bovendien kan een ‘moeilijke echtscheiding’ leiden tot onvoorziene
politieke problemen.
Frexit en Nexit
Ondertussen heeft Marine Le Pen, leider van het Franse Front National, belooft dat zij eveneens een
referendum over de EU zal organiseren als zij volgend jaar tot president wordt gekozen. Le Pen is
voorstander van het Frexit. In Nederland wordt steeds openlijker gespeculeerd over het Nexit, ook al zijn alle
politieke partijen daar –met uitzondering van de PVV- op tegen. PVV-leider Geert Wilders eist dat ook de
Nederlandse bevolking zich in een referendum mag uitspreken over het lidmaatschap van de EU.
Tot slot zullen de Europese belastingbetalers niet blij zijn te horen dat ze jaarlijks miljarden extra kwijt zullen
zijn aan de EU, zodat het gat dat Groot Brittannië achterlaat kan worden opgevuld. Voor de Duitsers gaat het
om jaarlijks € 3 miljard.
Xander - (1) New Observer
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Die-Welt-Berlijn-bang-dat-Nederland-en-4-andere-landen-ookuit-EU-stappen
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Waarom wordt Michael Jackson ineens (weer) door het slijk gehaald? (video)
Volgens een aantal berichten in de mainstream media moet Michael
Jackson zo ongeveer even erg zijn geweest als de Engelse über
pedofiel Jimmy Savile, ondank dat de popster hiervoor is vrijgesproken
toen hij nog leefde.
De berichten worden sensationeel opgeklopt en zoals dochter Paris zegt:
"Negativiteit verkoopt altijd goed".
Ongeveer vier jaar geleden schreven wij een driedelig artikel over
Michael Jackson, over wat de ware achtergronden waren van deze
rasartiest en hoe hij waarschijnlijk aan zijn einde is gekomen.
De conclusie van dat uitgebreide artikel was als volgt:
Er bestaat substantiëel bewijs dat Michael Jackson als kind misbruikt is en mogelijk het slachtoffer is van
een mind control programma zoals Monarch. Jackson werd vrijgesproken door rechtbanken van iedere
aanklacht tegen hem met betrekking tot kindermisbruik. Na het herbestuderen van het bewijs schijnt het dat
alle aanklachten tegen hem vals waren, inclusief de schikking uit 1993, met als doel om geld af te persen en
het schaden van de carriere van Michael. Zoals de advocaat van Jackson opmerkte, was de schikking uit
1993 aanleiding voor anderen om ook geld af te persen.
En tenslotte, er bestaan sterke aanwijzingen dat de Illuminati Jackson vermoord heeft óf om zijn
muziekcatalogus te bemachtigen óf als rituele offering.
Gelukkig zijn er nog steeds ook veel onafhankelijke en getalenteerde artiesten die weigeren de Illuminatieeed af te leggen en hun mond opendoen tegen de duisternis en corruptie. Enkele van deze artiesten zijn
Immortal Technique, Chris Geo, Lowkey en Kelvin Rush.
Nu opeens komen er via de rioolpers sensationele berichten naar buiten over het verborgen perverse leven
van Wacko Jacko zoals hij opeens (weer) door de Telegraaf wordt genoemd.
Er zijn 'schokkende, nooit eerder gepubliceerde' politiedocumenten opgedoken, waaruit blijkt dat Michael
Jackson er een duister, pervers en vooral bizar leven op nahield.
Het in 2009 overleden popicoon had op zijn beroemde Neverland Ranch een geheime kamer, vol met
bizarre sm-foto's, porno en afbeeldingen van dierenmarteling. Dit alles om minderjarige jongens te kunnen
verleiden. De documenten zijn afkomstig van de Santa Barbara County Sheriff’s Department en dateren uit
2003. Rechercheurs doorzochten met een huiszoekingsbevel op zak, het landgoed van Michael Jackson, op
zoek naar bewijzen van mogelijk kindermisbruik.
Vervolgens wordt dan gesuggereerd dat, ondanks dat Michael Jackson overal van is vrijgesproken, nu toch
wel duidelijk is geworden dat hij een vieze perverse sadistische pedofiel was.
Dan doen ze vervolgens een Demmink:
Ondanks een grote hoeveelheid aan bewijsmateriaal werd de popzanger in 2005 officieel vrijgespoken van
alle verdenkingen.
Om vervolgens te besluiten met:
De zanger overleed op 25 juni 2009 op 50-jarige leeftijd door een overdosis van het narcosemiddel propofol.
Jackson liet zich dit middel toedienen door zijn privéarts Conrad Murray, die later zou worden veroordeeld
wegens betrokkenheid bij de dood van de zanger.
Wat die documenten betreft die ineens na zeven jaar opduiken: wanneer je er zo doorheen kijkt, lijkt het
allemaal schromelijk overdreven en wie zegt dat dit materiaal er niet vorige week is neergelegd? Die
geheime kamer is destijds direct al doorzocht ten tijde van de razzia voorafgaand aan de rechtszitting.
Dan opeens, gisteren, verwijst de Telegraaf met nieuwe sensationele koppen naar een dramatische video
die zou zijn opgedoken over de huiszoeking bij Michael Jackson.
Dan weten ze er de volgende even dramatische beschrijving bij te geven:
Nadat in verschillende kamers onder meer mannequinpoppen, speelgoed en honderden lugubure poppen
zijn aangetroffen, wordt er vervolgens een verborgen kast in beeld gebracht, die beveiligd zou zijn met drie
sloten.
Hier volgt de ruim drie minuten durende video waar het over gaat. Kijk en oordeel zelf dat er ook hier weer
schromelijk is overdreven.
Het enige goede dat ze bij de Telegraaf hebben gedaan, is dat ze ook dochter Paris Jackson een kans
hebben gegeven om haar vader te verdedigen.
Paris Jackson heeft haar vader verdedigd nadat er nieuwe
documenten zijn opgedoken waaruit zou blijken dat de King Of Pop
in het bezit was van kinderporno.
"Het zal bewezen blijven dat mijn geliefde vader altijd onschuldig
geweest is", schreef ze op Twitter.
Wat volledig aansluit bij onze eindconclusie van vier jaar geleden.
Er zal een reden zijn dat dit nu wordt opgerakeld, maar die is op dit
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moment niet geheel duidelijk. Het is mogelijk dat er mensen zijn die denken dat ze op deze manier een
aanklacht kunnen indienen en zo proberen geld los te peuteren van de erfgenamen.
Of, misschien is er een hele ander reden en wie weet komen onze lezers wel met een aantal suggesties
waarom Michael Jackson nu op dit moment zelfs lang na zijn dood wederom door het slijk moet worden
gehaald.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10820:waarom-wordt-michaeljackson-ineens-door-het-slijk-gehaald&catid=20:het-complot&Itemid=33

Voorspelling: BREXIT gaat niet door! Strategic Communications Laboratories is in control!
Filed in MIND & SOUL CONTROL, NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 25 juni 2016
Voor iedereen die inmiddels door de trucs van de mainstream
media heen weet te prikken zal het niet zo moeilijk zijn om te
voorspellen dat een BREXIT nooit de bedoeling was en er ook niet
zal komen. De elitaire klasse haalt simpelweg alles uit de kast om
de Europese bevolking, met Engeland als voorbeeld, te laten zien
dat het verlaten van de EU grote rampspoed brengt. Daarom
hebben de rijke miljardairs als de Rothschilds, George Soros en you
name it, achter de schermen gezorgd voor een enorme koersval
van het Britse pond (massaal dumpen); daarom dringen de
ministers van buitenlandse zaken aan op een snel vertrek van de Britten en daarom is er nu een
petitieactie die het Britse parlement zou dwingen om een tweede referendum te overwegen.
Maar voor de meeste lezers is het allemaal veel te ver gezocht dat hier coördinatie achter zit. Het is allemaal
zuivere emotie onder het volk en iedereen vaart op zijn eigen opvattingen en overtuigingen. Geen mens die
er op let hoe overheden via de media, internet en zelfs beïnvloeding van het weer, de psyche van mensen
bespelen. Het gaat zelfs nog een stap verder. Overheden maken gebruik van technieken die rechtstreeks
het onderbewustzijn van mensen beïnvloeden. Het in Londen gevestigde bedrijf Strategic Communications
Laboratories wordt niet alleen ingehuurd door de Amerikaanse overheid en de NAVO, maar mengt zich ook
in machtswisselingen zoals de in Oekraïne. Het bedrijf windt er geen doekjes om hoe zij werken, maar voor
mensen die graag willen blijven geloven in de goedheid van overheden, zal cognitieve dissonantie de
blindheid in stand houden.
[Citaat] SCL not only takes its analytics capacity far beyond that of most firms, its deep theoretical base
allows it to form the most accurate constructs for measurement. We use specialist laboratories, advanced
supercomputing, andartificial intelligence to extract the maximum insights from our data. SCL believes that
the predictive power of data is best uncovered in an organic, holistic person-rooted procedure, to this end we
also incorporate physio-lingual analysis tools touncover subconscious participant reasoning. Dit bedrijf
maakt dus gebruik van kunstmatige intelligente, supercomputers en technologie als nano-technologie en
stralingseffecten om mensen op subconscious (onderbewust) niveau te beïnvloeden. Onderstaand
marketing filmpje verpakt het alleen allemaal wat liever, maar de opmerkelijke samenwerking met
technologie partner Sandia National Laboratories is veelzeggend. Sandia houdt zich onder meer bezig met
[citaat] We provide expertise for advanced remote sensing systems to monitor worldwide activities of
consequence to national security. Het zit allemaal erg goed verpakt, maar als u even ‘connecting the dots’
doet en het grote plaatje gaat zien, kan het niet anders dan dat deze bedrijven samenwerken in beïnvloeding
van het onderbewustzijn van grote groepen mensen.
Zolang u uw schouders op blijft halen, bent u er mede verantwoordelijk voor dat uw kinderen in de toekomst
onder volledige mind control komen te staan van overheden. De gehele verkiezingscampagne rondom de
BREXIT en de hele spinoffdie we nu zien, is meer dan waarschijnlijk volledig gepland en gecoördineerd in
samenwerking met dit ‘mind control’ bedrijf Strategic Communications Laboratories. Zij werken naar eigen
zeggen met ‘pin point precision’. Verdiep u in dit bedrijf en verdiep u in de werkwijze van overheden!.
Het zijn in feite illegale praktijken, maar er zal vast wel een wet doorgedrukt zijn die dit gelegaliseerd heeft,
zonder dat de media er aandacht aan heeft besteed. Voor velen is het begrip subliminale programmering al
iets om in een honende schaterlach te schieten. We kijken wel graag naar tv shows al Mindf*ck, maar
serieus nadenken over de échte mindfucks wil men niet. Uw onderbewustzijn wordt dagelijks
gebombardeerd met onbewuste programmering. Rechtstreekse benadering van het brein via stations
als HAARP in Wales behoren tot het wapenarsenaal. Staatstrollen en sceptici zullen u proberen wijs te
maken dat deze antennesystemen daar niet toe in staat zijn en voor andere toepassingen dienen. Open your
eyes and spread the word!
https://youtu.be/bOHU8zO4Dt0
http://www.beyondthematrix.nl/2016/06/25/voorspelling-brexit-gaat-niet-door-strategic-communicationslaboratories-is-in-control/
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Oostenrijk: Brexit toont aan dat EU moet stoppen met massa-immigratie
Minister van Buitenlandse Zaken Kurz: Als EU wil blijven bestaan moet Brussel heel snel veel minder macht
krijgen
Juncker, Merkel en Schulz zien hun grote droom van een federale
Europese Superstaat dankzij de Britten uiteen spatten.
Het Brexit heeft niet alleen in Europa, maar in de hele wereld een
schokgolf veroorzaakt. Veel analisten beschouwen de aanstaande
Britse uittreding als het begin van het einde van de Europese Unie,
die door sommigen rechtstreeks met de voormalige Sovjet Unie
wordt vergeleken. Eén van de belangrijkste genoemde oorzaken
van de grote onvrede van de Britse en Europese bevolking met
Brussel is het immigratiebeleid, de komst van miljoenen moslims
waarmee de eurocraten onze samenleving, onze cultuur en onze toekomst voorgoed totaal willen
veranderen en onderwerpen aan de islam. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz
stelt letterlijk dat dit migratieprobleem beslissend is geweest voor de uitslag van het Brexit referendum.
‘Daarom kan de EU niet verder gaan zoals tot nu toe.’
Grote ontevredenheid, vooral over massa immigratie
Minister Kurz: ‘Het immigratievraagstuk was het sleutelthema van het referendum, wat laat zien dat deze
problematiek het kernvraagstuk van de stabiliteit van Europa is. De onbeperkte opname (van migranten) en
de onbekwaamheid van de EU hebben niet enkel het Schengen systeem aan het wankelen gebracht, maar
doen ondertussen de basisstructuren van de EU op hun grondvesten trillen.’ De minister acht het mogelijk
dat de Britse uittreding tot het vertrek van nog meer landen uit de EU zal leiden. ‘Als men denkt dat alles zo
door kan gaan zoals nu, is een domino effect niet uit te sluiten. De hoge mate van ontevredenheid, zoals met
de torenhoge immigratie, bestaat ook in andere landen, vooral vanwege het gebrek aan oplossingen van de
EU voor de vluchtelingencrisis.’ De Oostenrijkse Krone Zeitung schrijft dan ook dat de EU ‘toch al aan zijn
einde is’, en het Brexit het uiteenvallen van de Unie enkel zal versnellen.
‘Brussel moet heel snel veel minder macht krijgen’
Kurz denkt dat de eerste noodzakelijke stap een ‘competentie opschoning’ in Brussel is. In normale taal:
Brussel moet veel minder macht krijgen, en zich enkel nog met een paar ‘grote vragen’ bezighouden. Op
andere terreinen moeten de lidstaten en regio’s voortaan weer zelf hun eigen besluiten mogen nemen. Het
instorten van de EU is in zijn ogen enkel nog te voorkomen door deze veranderingen zeer snel door te
voeren. ‘De EU moet opnieuw worden opgezet. Iedereen die voor Europa is, moet ook voor de noodzakelijke
veranderingen zijn.’ Daarbij is het de hoogste tijd dat er wordt gestopt met het mooipraten van de
gigantische problemen in Europa. ‘We hebben nú een hervormingsdiscussie zonder taboes nodig.’ (1)
‘Straight in your face, Merkel, Schulz en Juncker!’
Richard Schmitt, hoofdredacteur van de Krone Zeitung, kopt boven zijn commentaar op het Brexit: ‘Straight
in your face, Merkel, Schulz en Juncker!... Ondanks alle dreigingen van de EU-voorstanders, ondanks alle
door de EU-elite voorspelde gitzwarte horrorscenario’s, hebben de Britten ‘Nee!’ gestemd.’
Volgens Schmitt heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel met haar uitnodiging aan miljoenen
moslimmigranten het Britse volk voldoende redenen gegeven om voor het vertrek uit de EU te stemmen. ‘De
ongecontroleerde instroom uit half Afrika wordt zelfs door de wereld-open onderdanen van de ‘queen’
afgewezen.’ ‘De Britten zagen het geweld in de brandende vluchtelingenkampen in Calais, de op agenten
inslaande asielzoekers. Ze lezen dagelijks van de enorme problemen in Duitsland en Oostenrijk. Ze weten
van de verkrachtingen van kinderen, van steekpartijen in AZC’s, van drugshandel door binnengelaten
Afrikanen, etc.. En de Brexits op het eiland weten ook dat het alomvattende probleem van illegale immigratie
in Brussel enkel wordt gesust, verzwegen en weggeredeneerd.’
EU heeft voor niet één probleem een werkende oplossing
‘Als EP-president Martin Schulz en EC-chef Jean-Claude Juncker nu ontsteld en diepbedroefd toekijken, dan
zouden ze zichzelf eraan moeten herinneren dat ze al jaren geen enkele oplossing voor de grootste
problemen van de Europeanen op tafel konden leggen, behalve dan praten over nieuwe energiezuinige
etiketten op koelkasten.’ Bovendien werden goede, constructieve ideeën, die in landen zoals Australië
uitstekend blijken te werken, simpelweg door Brussel afgewezen, zoals het volledig sluiten van de grenzen
voor asielzoekers, en hen voortaan in UNHCR centra in Afrika zelf opvangen. Ook zouden alle illegale en
afgewezen migranten onmiddellijk –en vooral ook permanent- moeten worden teruggestuurd.
Instabiliteit Europa zal verder toenemen
Schmitt: ‘Maar voor ons Europeanen is deze ‘Independence Day’ ondanks de Britse oorvijg voor Merkel,
Juncker en Schulz niet echt een feestdag, want de instabiliteit in Europa zal verder toenemen... en onze
samenleving kan nu nog verder uiteen splijten. Dat wordt gevaarlijk. We moeten goed op onszelf passen,
dus ‘God save the Queen’ – en ons allemaal.’
Xander - (1) Krone ; (2) Krone
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En wat als de Britten (en Prem) nu eens gelijk krijgen?
Bitter weinig sympathie gisteren voor de Britten, nadat ze in een
referendum beslisten uit de EU te stappen. Weinigen durfden het
opnemen voor de uitkomst, want kritisch zijn op de EU is
ondertussen blijkbaar ook verworden tot een not done. De teneur:
een domme beslissing, ingegeven door populistische figuren, die
voor de Britten ook gaat uitdraaien op een drama, kregen we overal
te horen. Maar, is dat wel zo?
Onbegrip, paniek. Slechts weinigen konden en wilden tegengas geven. Eén van hen was Prem
Radhakishun, de Nederlandse advocaat, columnist, acteur en radio- en televisiemaker van SurinaamsHindoestaanse afkomst, die in ons land bekend werd door zijn deelname aan De Slimste Mens. Op het
Brexit-debat gisterenavond op de VRT was hij zowat de enige – met de mogelijke uitzondering van Geert
Noels, die altijd wel iets zinnigs heeft te zeggen – die tegen de stroom durfde in te gaan.
Zegen, geen vloek
Prem sloeg nagels met koppen. Hij zei dat Europa er niet zou moeten zijn in de eerste plaats voor politici en
grote bedrijven, maar voor burgers. En dat referenda, en het democratisch proces waarbij die burgers hun
mening mogen geven een zegen zijn, geen vloek of een “een meten van koorts” zoals zijn tafelgenoot Karel
De Gucht het weer noemde. Prem noemde het ook arrogant dat we nu doen alsof een stuk of 17 miljoen
Britten allemaal domme idioten zijn, en opperde dat we misschien toch een beetje respect konden
opbrengen voor hun leave-stem.
Dat was niet zomaar showmanship: hij was de enige die gisteren aan die tafel zat die zelf, aan den lijve
ondervonden heeft wat er gebeurt wanneer je politici te veel macht geeft. Voor wie het niet wist: Prem moest
gaan lopen in Suriname voor het dicatorieel bewind van Desi Bouterse, die hem wou vermoorden omdat hij
radioprogramma’s maakte die kritisch waren op het beleid in dat land.
Populist
Radhakishun kreeg verwijten van populisme naar z’n hoofd geslingerd, maar in essentie legde hij de vinger
op de wonde: de EU is verworden tot een instelling die boven de hoofden van de burgers opereert en nog
amper rekenschap moet geven aan die burgers.
Het mooiste voorbeeld is misschien wel de Europese Grondwet, of het Verdrag van Lissabon. In België werd
de bevolking daarover niet eens geraadpleegd, en nadat in Frankrijk en Nederland een meerderheid van de
bevolking tegen stemde werden de meeste nog te houden referenda tot in het oneindige uitgesteld.
Uiteindelijk werd die grondwet er gewoon doorgeduwd door Europa, weliswaar als het Verdrag van
Lissabon, waarvan 97% van de tekst identiek was aan die van de voorgestelde grondwet.
Inspraak?
Burgers hebben ook geen enkele inspraak in de samenstelling van het belangrijkste Europese orgaan, waar
de belangrijkste en meest ingrijpende beslissingen worden genomen, de Europese Commissie. Laat staan
dat ze een zeg hebben in wie Europees president wordt.
We zitten ondertussen met een generatie die nooit iets anders dan de euro heeft gekend. Maar ook over de
invoering van die eenheidsmunt zijn de meeste Europeanen nooit geraadpleegd.
Soit, Prem zag het ook allemaal niet zo slecht in voor de Britten (en voor de rest van Europa). En weigerde
mee te gaan in het discours dat de Britten het nu allemaal hebben verkloot, in het bijzonder voor de jongere
generaties. Ook daar heeft hij een punt.
Wie denkt dat de UK niet kan zonder de EU zou zich wel eens flink kunnen vergissen
Wie denkt dat de UK niet kan zonder de EU zou zich wel eens flink kunnen vergissen. Gisteren kregen we
een beeld van een land dat eigenlijk alleen maar moeilijk wil doen, dat eigenlijk blij zou moeten zijn dat het
bij de EU mocht in de eerste plaats. Maar, laten we even de geschiedenis erbij nemen en eens verder kijken
dan onze neus lang is in deze.
Om te beginnen: onderschat de status van Groot-Brittannië in de wereld niet en overschat vooral die van de
EU niet buiten Europa. Misschien dat het op dat vlak een beetje over z’n hoogtepunt is, maar de culturele
impact van de UK in de wereld is nog steeds groter dan die van de rest van de EU samen. Dat komt omdat
we in een angelsaksische wereld leven, maar dat komt ook omdat de UK, samen met de VS, het model
hebben gecreëerd van onze huidige Westerse samenleving.
Waar we naar kijken op tv, de muziek waar we naar luisteren, de popcultuur die ons stileerde maar die ook
meer sociale gelijkheid en verdraagzaamheid bracht, zelfs de manier waarop we nieuws consumeren: dat is
grotendeels een Britse verdienste. De symboliek van Groot-Brittannië is groter in Azië, de Amerika’s en
Afrika dan die van de EU, vergis je daar niet in. Of: Groot-Brittannië is een begrip in de hoofden van de
massa’s in de wereld buiten Europa, terwijl de EU dat helemaal niet is.
We zien dan ook geen enkele reden waarom die rest van de wereld plots de UK als een paria zou gaan
behandelen omdat ze stappen uit iets waarvan de meeste mensen in de wereld niet eens wisten dat ze daar
bijhoorden.
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Dat is de culturele impact, maar, zal je zeggen, wat met de economie? Wel, in tegenstelling tot wat ons
vandaag de dag wordt wijsgemaakt, is economie geen wetenschap. Er zijn eigenlijk maar weinig concrete
aanwijzingen dat de Brexit blijvende economische schade aan de UK gaat toebrengen. In een eerste fase
zal er wellicht een prijs betaald worden, maar in de long run?
Jongeren
Nog een nuance is deze: er wordt groot spel gemaakt over de kloof tussen het kiesgedrag van de jongeren
en van de ouderen. En terwijl we de eersten zijn om te wijzen op het gevaar van een vergrijzend kiespubliek
moeten we ook eerlijk zijn en durven toegeven dat hier misschien andere dingen speelden.
Ten eerste blijkt dat de opkomst bij jongere kiezers relatief lager lag, wat wijst op een toenemende je m’en
foutisme over beleidskwesties. Hier geldt: wie niet stemt, moet ook niet zeuren. Ten tweede: die jonge
mensen hebben nooit anders geweten dan de UK in de EU, en je kan ervan op aan dat er hier flink wat
angst-voor-veranderingen-stemmen waren. In de reportages die we zagen, over hoe die jongste generatie
teleurgesteld reageerde, viel ook iets anders te bespeuren: ze haalden erg vaak argumenten aan die niet
zozeer over het algemeen belang gingen, maar wel over hun eigen comfort. Dat ze bijvoorbeeld geen
erasmusbeurs meer zouden krijgen of goedkoop op vakantie konden gaan naar de EU misschien.
Klimaat
De bedoeling van dit artikel is niet om de Brexit goed te praten. De tijd zal tonen of de Britten de juiste
beslissing namen. Maar wat na de uitslag gisteren zich manifesteerde in onze contreien is wél belangrijk.
Zoals een griezelige vaststelling dat de Brexit meteen uitdraaide in een ons tegen hen-attitude.
Kritiek hebben op de EU en geloven dat het de jongste decennia grondig is misgelopen met de structurering
van die instelling, is zo ongeveer gelijkgesteld met tegen Europa zijn. Terwijl wellicht de enige redding voor
die EU erin bestaat dat er nu wel lessen getrokken worden en dat het instituut wel aangrijpend veranderd
moet worden. Prem had gisterenavond gelijk wanneer hij stelde dat het grootste gevaar voor Europa
momenteel niet die uitstap van de Britten en mogelijk andere landen is, maar wel een toenemend klimaat
waarin de democratische waarden en de inspraak van burgers in het bepalen van hun eigen lot steeds meer
aan de kant worden geschoven.
Dat werd gecounterd door eerlijk gezegd nogal ontstellende argumenten, die er altijd op neer komen dat het
“kiesvee” dom is, niet weet wat het wil of doet en dat je beleid maar moet overlaten aan mensen die “daar
verstand van hebben”.
Dat is een erg gevaarlijk spelletje.
http://stopdebankiers.eu/en-wat-als-de-britten-en-prem-nu-eens-gelijk-krijgen/

Toenemend hardhandig optreden tegen christenen in China
DOOR CRUSADER OP 24/06/2016
In China worden christenen – die almaar in aantal toenemen steeds hardhandiger door de overheid aangepakt. Kerken worden
gesloopt, kruisen worden geregeld weggehaald en christenen die
een ‘bedreiging’ voor het regime zouden kunnen vormen, worden
opgepakt.
Volgens de christelijke liefdadigheidsinstelling China Aid werd op 29
mei een kerkelijke bijeenkomst stilgelegd en de leden moesten hun identiteit laten registreren door de
autoriteiten. Vervolgens werd de kerkgemeenschap gewaarschuwd om geen diensten meer te houden. De
afgelopen twee jaar werden ruim 1700 kerken gesloopt of werden hun kruisen verwijderd.
Op 7 juni moesten christenen in Handan een gebedsbijeenkomst annuleren omdat het als “illegaal” werd
bestempeld door de Chinese overheid. Afgelopen maand werden drie kerken in Handan door de overheid
gevandaliseerd, waarbij het tabernakel opengebroken en de Eucharistie ontheiligd werd. Als antwoord op de
misdaden, organiseerde de plaatselijke bisschop een dag van gebed en vasten in één van de kerken in Di
Xiao Di Ba, maar dit werd door de politie en het Bureau van Religieuze Zaken ook verboden. Christenen
werden verhinderd de stad binnen te gaan en sommige priesters werden onder toezicht geplaatst en
gedwongen om thuis te blijven.
Volgens de Commissie van de Internationale Religieuze Vrijheid in
de VS, voerde de Chinese regering afgelopen jaar de vervolging
van religieuze groepen op, die een ‘bedreiging’ vormen voor de
staat en het behoud van de socialistische samenleving.
Een kerk in aanbouw die in 2014 door de Chinese overheid werd
gesloopt. Een rapport dat afgelopen maand werd gepubliceerd door
China Aid, gaf aan dat de vervolging van christenen in China
verzevenvoudigd is sinds 2008.
Bron: Christian Today
https://restkerk.net/2016/06/24/toenemend-hardhandig-optreden-tegen-christenen-in-china/
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WTC-gebouwen opgeblazen met explosieven? Universiteit gaat het tot op de bodem uitzoeken
in: Buitenland Robin de Boer 23 juni 2016
Was het Westen betrokken bij het organiseren en zelfs het
uitvoeren van de aanslagen op 11 september 2001? Volgens velen
kunnen vliegtuigen niet verantwoordelijk zijn geweest voor het
instorten van de Twin Towers. Sommigen claimen dat het World
Trade Center en gebouw 7 naar beneden zijn gebracht door middel
van gecontroleerde ontploffingen. Dat zou verklaren waarom ze kaarsrecht naar beneden vielen.
De Universiteit van Alaska Fairbanks financiert nu een onderzoek naar de bewering dat WTC7 op 9/11 op
gecontroleerde wijze is gesloopt. Volgens de officiële versie van de gebeurtenissen is gebouw 7 ingestort als
gevolg van brand.
Antwoord op vragen
J. Leroy Hulsey (UAF)
Dr. J. Leroy Hulsey van de Universiteit van Alaska Fairbanks onderzoekt samen met
architecten en ingenieurs van de groep Architects & Engineers for 9/11 Truth de oorzaken
van de ineenstorting. Steeds meer nabestaanden, activisten, architecten en ingenieurs
zetten vraagtekens bij het officiële verhaal en willen dat er een nieuw onderzoek wordt
ingesteld. Dr. Hulsey hoopt met het project WTC7 Evaluation antwoord te geven op alle
vragen die er nog zijn. “Het komende jaar zal ik samen met een team studenten gebouw 7
opnieuw opbouwen,” zei hij. “Met behulp van de oorspronkelijke bouwtekeningen gaan we
het gebouw digitaal reconstrueren.”
Onmogelijk
“[Het Amerikaanse overheidsbureau] NIST zei dat het gebouw is ingestort als gevolg van een kantoorbrand,”
vervolgde hij. “Ons onderzoek moet uitwijzen of dit werkelijk de oorzaak was van de ineenstorting.”
Belangstellenden kunnen het onderzoek volgen via WTC7Evalution.org. Het onderzoek van dr. Hulsey, dat
loopt tot april 2017, zal worden geanalyseerd door een commissie bestaande uit diverse experts. Het is de
bedoeling dat het onderzoek wordt gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.
Ted Walter van A&E 9/11 Truth hoopt aan te kunnen tonen dat gebouw 7 onmogelijk als gevolg van brand
kan zijn ingestort. Hij wil ieder Congreslid een kopie van het onderzoek overhandigen.
https://youtu.be/C-VNjYXU-CE - [Express]
http://www.ninefornews.nl/wtc-gebouwen-opgeblazen-met-explosieven-universiteit-gaat-het-tot-op-debodem-uitzoeken/
“Migrantencrisis in Europa is ‘inside job’ die weg moet vrijmaken voor Europese superstaat”
in: Het Complot Robin de Boer 25 juni 2016
De vluchtelingenstroom naar Europa is onderdeel van een sinister
plan voor een Europese superstaat. Dat zegt de bekende
samenzweringstheoreticus David Icke, zo meldt de Britse Daily
Express. De voormalig tv-presentator claimt dat de oorlogen in het
Midden-Oosten zijn gestart om de stroom vluchtelingen en economische migranten uit Afrika en andere
gebieden aan te wakkeren. “Doordat de VS, NAVO en Groot-Brittannië het Midden-Oosten bombarderen
zien grote aantallen mensen zich gedwongen het gebied te verlaten,” zei hij.
“De vluchtelingengolf naar Europa bestaat niet alleen uit mensen die onze hulp verdienen, maar ook uit
grote groepen andere mensen die geen vluchteling zijn en Europa willen binnenkomen,” zei Icke. “Men wil
een wereldregering, wereldleger en een wereldbank.”
Superstaten
Icke stelt dat er krachten actief zijn achter de schermen die een aantal superstaten willen, waaronder de VS
en de EU. “Die superstaten moeten onder een wereldregering gaan vallen,” legde hij uit. Hij zei dat een
aantal jaren geleden al door de regering-Blair was besloten tot ongebreidelde migratie naar Groot-Brittannië.
“Niet om de immigranten te helpen, zij waren zonder het zich te realiseren de pionnen in het spel.”
Verdeel en heers
Volgens Icke heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel dezelfde tactiek geadopteerd door miljoenen
migranten het land binnen te laten. Hij zei dat het allemaal onderdeel is van een tactiek van verdeel en
heers. “Hoe meer chaos er heerst, hoe sneller unieke culturen verdwijnen en plaatsmaken voor een
politiestaat,” besloot hij. Tegenstanders zijn van mening dat de theorieën van Icke niets meer zijn dan
hersenspinsels. https://youtu.be/MEpRfQhndf4
[Express]
http://www.ninefornews.nl/migrantencrisis-in-europa-is-inside-job-die-weg-moet-vrijmaken-voor-europesesuperstaat/
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Na Groot-Brittannië ook Nederland uit de EU? Nexit grote hit op social media
in: Binnenland Robin de Boer 25 juni 2016
Het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU was hét onderwerp op
social media vrijdag in Nederland. Velen grijpen de uitkomst aan om
nu ook een Nexit bespreekbaar te maken.
Minister-president Mark Rutte beweerde gisteren dat er in
Nederland geen belangstelling bestaat voor een referendum. Dat zegt niet alleen de premier, maar ook de
leiding van de PvdA en de oppositiepartijen CDA en D66.
Die veronderstelling strookt echter niet met de uitkomst van recente enquêtes. Die wijzen uit dat ongeveer
de helft van de Nederlandse bevolking wel direct geraadpleegd wil worden en dat bijna de helft voor een
Nexit zou stemmen.
View image on Twitter
Anti-democratische machine
Boris Johnson sprak tijdens het slotdebat op de BBC belangrijke
woorden: “De welvaart is gebaseerd op democratie. De EU is een
anti-democratische machine die zich laat aansturen door de lobby
van het internationale bedrijfsleven. Brussel is een eigen kaste die
het eigen belang bevoordeelt, niet het belang van de Europese
bevolking.” Hel en verdoemenis werden voorspeld door
kwaadaardige graaiers als miljardair George Soros. Maar kijk, de
markten lijken zich alweer te herstellen. Beleggers zijn ook maar
gewoon gokkers, aldus journalist Joost Niemöller. “Nu moeten wij niet jaloers toekijken,” vervolgt hij. “Dit is
het moment om een Nederlands referendum af te dwingen. Laat het rommelen onder die gebouwen van de
EU. Laat ze daar nu maar bang zijn om hun baantjes. Laat Europa herrijzen om wat het in essentie is: een
succesvolle verzameling natiestaten, geen bestuurlijke eenheidsworst.”
Grote gevolgen
Uit een analyse van socialmediamonitor Buzzcapture blijkt dat op de social media steeds meer wordt
gesproken over een referendum in Nederland over uittreding uit de EU. De term ‘Nexit’ wordt steeds vaker
gebruikt. UKIP-leider Nigel Farage zei al dat de Brexit wel eens grote gevolgen kan hebben. “Ik geloof dat
het grote effect van deze verkiezing is wat er in de rest van Europa zal gebeuren. We zijn misschien wel
dicht bij een Nexit of een Dexit,” zei hij. Farage is blij dat ook andere Europese landen erover nadenken om
uit de Europese Unie te stappen. “In de rest van de EU werd er nooit gepraat over opstappen uit de EU. Nu
doen ze dat wel,” vertelde hij.
Boost
Volgens hem is er ook in Denemarken een meerderheid voor een vertrek uit de EU. “Dus misschien zijn we
ook dicht bij een Dexit. En hetzelfde geldt voor Zweden, Oostenrijk en misschien wel Italië,” zei
hij. https://youtu.be/ob05xmYsVPw Peilingen laten zien dat tijdens de presidentsverkiezingen van volgend
jaar de eurosceptische partij Front National veel stemmen zal winnen. Partijleider Marine Le Pen wil ook een
referendum. Ze vindt dat Frankrijk het recht heeft om te kiezen. Op Twitter schreef ze: “De vrijheid heeft
gewonnen. Ik zeg het al jaren, maar nu moeten we wel hetzelfde referendum houden in Frankrijk en andere
EU-landen.”
In Spanje zijn zondag verkiezingen. De Brexit kan een mogelijke boost geven aan de nieuwe protestpartij
Podemos. Zij hebben schoon genoeg van de economisch strenge regels die Brussel oplegt.
Petitie
De Italiaanse Vijfsterrenbeweging (M5S), de grootste oppositiepartij van het land, wil ook een referendum
over een vertrek uit de eurozone. De leider van de Italiaanse partij Lega Nord, Matteo Salvini, ziet een
referendum ook wel zitten: “Dank Groot-Brittannië, nu is het onze beurt.”
Ook in Zweden, Denemarken en Oostenrijk hebben partijen opgeroepen tot een referendum of nieuwe
onderhandelingen met de EU. En in Polen en Hongarije heerst een sterk anti-EU-sentiment.
In de Europese wetgeving zorgt artikel 50 ervoor dat lidstaten de mogelijkheid hebben om uit de EU te
stappen. De wet geeft leiders dan twee jaar de tijd om uit te zoeken hoe ze dit gaan aanpakken. Omdat nog
nooit eerder in de Europese geschiedenis een lidstaat beroep heeft gedaan op dit artikel, moeten Europees
President Donald Tusk en zijn collega’s nu gaan uitzoeken hoe de Britten de EU effectief moeten verlaten.
Een petitie die is gestart om een referendum over een Nexit af te dwingen is inmiddels al ruim 50.000 keer
ondertekend. “Sinds de komst van de euro en de Europese Unie, waarbij onze nationale soevereiniteit is
weggegeven en onze grenzen zijn verdwenen, is alles er alleen maar slechter op geworden. We zijn niet
langer bezig met opbouwen, maar met afbreken en uitdelen. Daarom willen wij een referendum om de EU te
verlaten,” klinkt het.
https://youtu.be/o75m5Dc7l9Y`
http://www.ninefornews.nl/na-groot-brittannie-ook-nederland-uit-de-eu-nexit-grote-hit-op-social-media/
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Politicus vertelt hoe de vork in de steel zit: “McCain, Obama en Clinton vormden en bewapenden
ISIS”
Buitenland Robin de Boer 25 juni 2016
De Republikeinse senator John McCain zei dat president Barack
Obama ‘rechtstreeks verantwoordelijk’ was voor de schietpartij in
homoclub Pulse in Orlando. Al snel krabbelde hij terug en zei hij dat
hij zich ‘versproken’ had. Hij zei dat de president niet persoonlijk verantwoordelijk was, maar dat de schuld
lag bij zijn beslissingen omtrent veiligheid. “John McCain versprak zich niet, hij besefte dat hij medeplichtig
is,” zegt de Amerikaanse politicus dr. Kelli Ward, die het tegen McCain opneemt in de Senaatsverkiezingen.
“John McCain, Barack Obama en Hillary Clinton hebben ISIS/IS gevormd en bewapend.”
Helden
Ward wijst erop dat McCain in 2011 opriep tot de bewapening van Libische rebellen om Moammar Gaddafi
af te zetten. Hij reisde in april dat jaar zelfs af naar Benghazi en noemde de rebellen ‘zijn helden’.
Een jaar later, op 11 september 2012, gebruikten McCains helden de door hem geleverde wapens om de
Amerikaanse ambassadeur voor Libië Chris Stevens en drie andere ambassademedewerkers te doden.
“Nadat McCain, Obama en Clinton Libië hadden veranderd in een speeltuin voor terroristen, begonnen ze de
Syrische oppositie te bewapenen om Assad af te zetten,” aldus Ward. Ze voegt toe dat een memo van het
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken duidelijk laat zien dat die oppositie bestond uit Al Qaida in
Irak. Dezelfde terroristen waar Amerikaanse soldaten tegen vochten in Irak werden de nieuwe helden van
McCain in Syrië.
Gefotografeerd
In mei 2013 reisde McCain af naar Syrië, waar hij meerdere keren werd gefotografeerd in het gezelschap
van Syrische rebellen, die zich later aansloten bij terreurgroep IS.
De senator keerde terug naar Amerika en lobbyde bij het Congres om deze ‘vrijheidsstrijders’ van Al Qaida
te financieren, bewapenen en te steunen, benadrukt Ward. Dat alles zogenaamd in de strijd tegen
Islamitische Staat. Het Congres investeerde maar liefst 500 miljoen dollar in deze rebellen, waarvan – zo
bleek vorig jaar – slechts vier of vijf daadwerkelijk tegen IS hebben gestreden.
Alle andere door de VS getrainde rebellen sloten zich aan bij IS. Onlangs schepte McCain op over een
investering van nog eens 1,3 miljard dollar in wapens voor Syrische jihadisten in Libanon en Jordanië.
“John McCain voorziet onze vijanden van wapens, brengt onze soldaten in gevaar en veranderde zelfs
Amerikaans grondgebied in een slagveld,” besloot dr. Ward.
Foto: Flickr/Gage Skidmore
https://youtu.be/dzV9bjMg2ZU [Breitbart]
http://www.ninefornews.nl/politicus-vertelt-hoe-de-vork-in-de-steel-zit-mccain-obama-en-clinton-vormden-enbewapenden-terreurgroep-is/

Peres en Bergoglio maken werk van interreligieus humanitair initiatief
DOOR THE SCENT OF ROSES OP 24/06/2016
Op maandag ontving Bergoglio de (voormalige) Israëlische
president Shimon Peres. Het was inmiddels 2 jaar geleden dat
Peres de Argentijn had ontmoet, in het gezelschap van de
Palestijnse president Mahmoud Abbas.
Peres ijverde in 2014 voor een soort Verenigde Naties van religies,
waar Bergoglio dan de leider zou van zijn. De Israëliet herinnerde
zijn Argentijnse vriend eraan dat veel mensen ter wereld naar hem opkijken, en dat als het aankomt op
interreligieus humanitaire initiatieven, Franciscus daar de ideale posterboy voor is. ‘Tijdens een bijeenkomst
op maandag in het Vaticaan, die meer dan een uur duurde, waren de negende president van Israël en paus
Franciscus het erover eens dat niemand het recht heeft om in de Naam van God te doden.
De twee mannen kennen elkaar goed en praatten eerder al over manieren waarop terreur kan worden
overwonnen. Ook nu hadden ze het over terreur in het Midden-Oosten en in andere delen van de wereld’,
schrijft Jerusalem Post. De paus, die Peres omhelsde toen hij arriveerde, vertelde hem dat ze samen hun
stemmen zouden laten weerklinken, in het belang van de vrede. Peres zei dat hij betreurt dat er sinds hun
laatste ontmoeting in de tuinen van het Vaticaan veel bloed is gevloeid, in het Midden-Oosten maar ook
elders. Peres voegde eraan toe dat terroristen de Naam van God lasteren, als reden om te kunnen doden en
vermoorden. “Iemand kan niet onverschillig blijven als hij de tienduizenden vluchtelingen, slachtoffers en
misbruikte kinderen ziet. Ze zijn hun families en huizen verloren. We hebben de morele verplichting jegens
onze kinderen om de haat en het bloedvergieten te stoppen.”
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De paus ging akkoord, zeggend dat hij door de ogen van Peres kijkt, als het op veel humanitaire problemen
aankomt. De twee riepen religieuze leiders uit alle geloofsgemeenschappen op om samen te komen in
hun missie om levens te redden. Peres vertelde de paus dat het voordelig is dat zoveel mensen
hem (Bergoglio, nvdr) bewonderen, overal ter wereld, en dat ze zeker naar zijn stem zouden luisteren.
‘Voor hen ben je een bron van hoop, een droom die kan worden gerealiseerd. Blijf je stem laten horen
en leid ons allemaal naar een betere wereld.‘ De discussie ging ook over het vredesproces tussen Israël
en Palestina, en de onwelwillendheid van Palestina om aan de vergadertafel plaats te nemen. Peres
verklaarde dat pogingen om de vrede te verzekeren moeten voortduren. Hij zei dat het belangrijk is dat
Palestijnse en Israëlische jeugd samenwerken, omdat zij uiteindelijk zullen moeten samenleven.
Peres werkt nog altijd voor het Peres-Vredescentrum, een organisatie die zich inspant voor vrede in het
Midden-Oosten.
“Hier is het beest met zijn trawanten dat zich de redder der wereld noemt.” – La Salette, 1846
Bron: Jerusalem Post
Foto: via thewildvoice.org
https://restkerk.net/2016/06/24/peres-en-bergoglio-maken-werk-van-interreligieus-humanitair-initiatief/

Duizenden meisjes geconfronteerd met slopende ziektes na vaccinatie tegen baarmoederhalskanker
in: Gezondheid Robin de Boer 2 juni 2015
Toen Caron Ryalls haar 13-jarige dochter Emily liet vaccineren
tegen baarmoederhalskanker, dacht ze dat het de beste manier was
om de gezondheid van Emily te beschermen. De afgelopen vier jaar
zijn echter een hel geweest voor het gezin. Twee weken na het de
eerste HPV-injectie begon Emily duizelig en misselijk te worden.
De symptomen werden na de tweede en derde inenting steeds erger. Emily werd een aantal keren
opgenomen met borst- en buikpijn en ademhalingsproblemen. “Eén keer kon ik de ene kant van mijn
lichaam niet meer bewegen,” aldus de inmiddels 17-jarige Emily. “Ik wist niet wat er gebeurde.”
Emily is één van de vele duizenden tienermeisjes die sinds een routinevaccinatie aan een slopende ziekte
lijden. Vóór de inentingen was Emily uit West Yorkshire kerngezond. Ze deed aan hockey, atletiek en was
goed in dansen. Ze haalde goede cijfers en had een mooie toekomst voor zich.
Emily’s aandoening werd gemeld bij de Britse toezichthouder op het gebruik van medicijnen MHRA, waar in
de afgelopen 10 jaar liefst 22.000 bijwerkingen van 13 verschillende routinevaccinaties tegen griep, BMR,
tetanus, difterie en polio zijn gemeld.
Tienduizenden
In totaal traden bij 8228 meisjes bijwerkingen op na het HPV-vaccin, waarvan 2587 waren aangemerkt als
‘serieus’. De waakhond zei dat het in werkelijkheid gaat om veel meer bijwerkingen omdat veel gevallen niet
worden gemeld.
De MHRA schat 10 procent van alle meldingen binnen te krijgen, waardoor het aantal meisjes met
bijwerkingen als gevolg van het HPV-vaccin gemakkelijk kan oplopen naar enkele tienduizenden.
Desalniettemin is het instituut van mening dat de risico’s van het vaccin niet opwegen tegen de voordelen.
Bij ieder doktersbezoek werd het gezin Ryalls raar aangekeken. Elke keer dat het HPV-vaccin ter sprake
kwam, nam de huisarts een vijandige houding aan. “We zijn ’s morgens allemaal moe Emily,” kreeg ze te
horen toen ze klaagde dat ze vaak compleet uitgeput is.
De Britse gezondheidsdienst NHS zei dat het vaccinatieprogramma ‘zeer effectief’ is gebleken. Andere
landen nemen juist maatregelen vanwege het toenemende aantal meisjes dat last heeft van bijwerkingen.
Denemarken en Japan
Op de Deense tv was eerder dit jaar een documentaire te zien over het grote aantal meisjes dat blijvende
schade heeft overgehouden aan het vaccin. Sommige van die meisjes zitten in een rolstoel. Afgelopen jaar
besloot de Japanse overheid het HPV-vaccin niet langer aan te raden vanwege de mogelijke bijwerkingen.
In een artikel in het tijdschrift Clinical Rheumatology schreef dr. Manuel Martinez-Lavin, die al 30 jaar
mensen met chronische pijn behandelt, dat artsen moeten weten dat er een mogelijk verband is tussen
HPV-vaccinatie en aandoeningen als posturale orthostatische tachycardie syndroom (POTS) en
fibromyalgie.
Het gezin Ryalls heeft samen met 80 andere Britse families besloten actie te ondernemen. Ze hebben een
groep opgericht om meisjes die na het HPV-vaccin bijwerkingen hebben gekregen samen te brengen: de
Association for HPV Vaccine Injured Daughters (AHVID).
[Independent]
http://www.ninefornews.nl/duizenden-meisjes-geconfronteerd-met-slopende-ziektes-na-vaccinatie-tegenbaarmoederhalskanker/
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De grootste moordmachine in de geschiedenis
Posted on 08/01/2016 by Fubar
Door: Mike Conrad – Vertaling: Fubar
Als men aan massamoord denkt, schiet Hitler te binnen. En als niet
Hitler, dan misschien Stalin, Tojo, of Mao. 20ste Eeuwse dictators
krijgen de eer voor de ergste soort van tirannie die ooit ontstaan is. Echter, de waarheid is dat islam meer
doden op zijn geweten dan wie dan ook van deze, en ze zelfs ‘bij elkaar opgeteld’ met gemak verslaat in
aantallen en wreedheid.
De enormiteit van de slachtpartijen van de ‘religie van de vrede’ gaan zo ver elk begrip te boven dat zelfs
eerlijke historici de schaal hiervan over het hoofd zien. Als men voorbij onze bijziende focus kijkt, is islam de
grootste moordmachine in de geschiedenis van de mensheid, niks uitgezonderd.
De islamitische verovering van India is waarschijnlijk de bloederigste in de geschiedenis van de mensheid.
—Will Durant, zoals geciteerd op Daniel Pipes site.
Conservatieve schattingen gaan uit van 80 miljoen dode Indiërs.
Volgens sommige berekeningen, nam de bevolking op het Indiase subcontinent tussen 1000 (de verovering
van Afghanistan) en 1525 (einde van het Delhi-sultanaat) af met 80 miljoen. — Koenrad Elst zoals geciteerd
op Daniel Pipes site.
80 Miljoen?! De misdaden van de conquistadores verbleken tot nietigheidjes vergeleken hierbij. Geen
wonder dat Hitler islam bewonderde als een oorlogstheologie. Hij had groot ontzag voor islam, wiens
slachtpartijen zelfs hij niet overtrof.
Meer dan 110 miljoen negers werden gedood door islam. (maar als je daar iets van zegt ben je een racist,
Fub)
Een minimum van 28 miljoen Afrikanen werden in slavernij gevoerd door het islamitische Midden-Oosten. En
omdat, minstens 80% van hen die gevangen genomen werden, zo is uitgerekend, stierven voordat ze de
slavenmarkt bereikten, is het aannemelijk dat het dodental van 1400 jaar Arabische en islamitische
slavenjachten in Afrika zo hoog zou kunnen zijn als 112 miljoen (4 maal 28 miljoen, Fub). Als we dat optellen
bij het aantal dat verkocht werd op de slavenmarkten, zou het totale aantal Afrikaanse slachtoffers van de
trans-Saharaanse en Oost-Afrikaanse slavenhandel wel eens aanmerkelijk hoger uit kunnen vallen dan 140
miljoen. — John Allembillah Azumah, author of The Legacy of Arab-Islam in Africa: A Quest for Interreligious Dialogue
Tel alleen die twee getallen bij elkaar op (80 miljoen in India en 140 in Afrika), en islam overtreft het aantal
slachtoffers van al het 20ste eeuwse totalitarisme. Maar daar eindigt het niet, voeg er ook de miljoenen aan
toe die door moslims afgeslacht zijn in Soedan gedurende ons leven.
Veel islamitische slavernij had een seksueel doel, met een voorkeur voor vrouwen. De mannen die
gevangen genomen werden, werden gecastreerd. De ‘mulatto’ kinderen van de vrouwen werden vaak
gedood, wat verklaard waarom islam niet demografisch opgeschoven is naar het zwarte ras, in tegenstelling
tot slaven in het Westen die een gemengd ras voortbrachten. Tel al die dode kindertjes er bij op en we
komen ruim over de 200 miljoen doden.
Besef dat in de 7e eeuw bijna heel Noord-Afrika christelijk was. Wat is er met hen gebeurd?
Tegen het jaar 750, een honderd jaar na de verovering van Jeruzalem, bevonden tenminste 50% van de
christenen op de wereld zich onder islamitische heerschappij. Vandaag de dag is er geen oorspronkelijk
inheems christendom in de regio [van Noordwest-Afrika], geen gemeenschappen van christenen wiens
geschiedenis terug te traceren is naar de Oudheid. — “Christianity Face to Face with Islam,” CERC
Wat is gebeurd met die miljoenen christenen? Sommigen zijn bekeerd. En de rest? Verloren in de
geschiedenis.
We weten dat meer dan 1 miljoen Europeanen in slavernij gevoerd zijn door de Berberse piraten. Hoe ze
gestorven zijn mag iedereen raden.
Voor de periode van 250 jaar tussen 1530 en 1780, zou het aantal makkelijk 1.250.000 kunnen bedragen. —
BBC
In de middeleeuwen …
… werden veel slaven door Armenië gevoerd en daar gecastreerd om aan de islamitische vraag naar
eunuchen te voldoen. — Slavery in Early Medieval Europe.
Dezelfde praktijk voerde door islamitisch Spanje. Noord-Europeanen die gevangen genomen werden bij
slavenjachten tot aan IJsland aan toe, of gekocht, werden geslacht in de castratielaboratoria in Iberië. Velen
stierven aan dit soort operaties, die eeuwenlang uitgevoerd werden.
Het aantal doden als gevolg van de islamitische verovering van de Balkan en Zuid-Italië is onbekend, maar
de aantallen mogen er wel bij opgeteld worden, het zijn er zeker miljoenen gedurende de eeuwen. En
vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen die door de Turken werden gedood tijdens WW-I (en de
nasleep, Fub). We weten dat vijf eeuwen lang enorme aantallen christelijke jongetjes ontvoerd zijn om
islamitische Janissaren te worden voor de Turken. Tel die er ook bij op.
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Moslims hielden van blonde vrouwen voor in hun harems; en namen daarom Slavische vrouwen in slavernij,
die ze aankochten op de slavenmarkten van het Kalifaat op de Krim. (Hier een goeie link met achtergrond,
Fub: tel de cijfers uit dat stuk er ook maar bij op) In het islamitische Spanje werd een jaarlijkse belasting van
100 blonde Visigotische vrouwen geëist van Calabrië.
Decennia lang werden jaarlijks 100 maagden geëist door de islamitische heersers van Spanje van de
onderworpen bevolking. Dat stopte pas toen de Spanjaarden begonnen terug te vechten. — Jihad: Islam’s
1,300 Year War Against Western Civilisation
Voeg het dodental van de reconquista toe en de aantallen worden al weer wat hoger.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de donkere middeleeuwen niet veroorzaakt werden door de Gothen, die
uiteindelijk assimileerden en zich tot het christendom bekeerden:
De werkelijke verwoesters van de Klassieke Beschaving waren de moslims. Het waren de Arabische
invasies .. die de eenheid van de Mediterrane wereld braken en de Middellandse Zee -voorheen één van de
belangrijkste handelsroutes- in een slagveld veranderden. Het was pas na het verschijnen van islam .. dat
de steden van het Westen, die afhankelijk waren van de Middellandse Zee voor hun overleven, begonnen te
sterven. — Islam Caused the Dark Ages
Voeg de gestorven miljoenen, als gevolg daarvan, toe aan de rekensom.
Hoe velen zijn bekend met de verschrikkingen van de verovering van Maleisië? De boeddhisten van
Thailand en Maleisië zijn massaal afgemaakt.
Toen ze aangevallen en geslacht werden door de moslims, deden de boeddhisten aanvankelijk niets terug,
ze probeerden niet te ontsnappen aan hun moordenaars. Ze accepteerden de dood met een houding van
fatalisme en lotsbestemming. Daarom kunnen ze het vandaag de dag niet meer navertellen. – History of
Jihad.org
We zullen wel nooit het aantal doden te weten komen.
Nadat de moslims aan de macht kwamen aan het begin van de 15e eeuw, verdwenen de animistische
heuvelbewoners uiteindelijk dankzij gedwongen slavernij en het ‘inlijven’ in de islamitische bevolking van
Maleisië, Sumatra, Borneo en Java door middel van slavenjachten, belasting, en aankoop, voornamelijk van
kinderen. Java was rond 1500 de grootste exporteur van slaven. — Islam Monitor
Op dezelfde manier arriveerde islam in de Filipijnen. Alleen de komst van de Spanjaarden voorkwam een
totale ineenstorting en beperkte islam tot de zuidelijke eilanden.
De komst van de Spanjaarden redde de Filipijnen van islam, alleen het zuidelijkste puntje ging verloren en
bekeerde zich tot islam. — History of Jihad.org
Weer is het totaal aantal doden onbekend, maar voeg ze toe aan het totaal.
De animistische Filipino’s werkten maar wat graag samen met de Spanjaarden tegen islam. Eigenlijk,
verwelkomde een groot deel van Zuidoost-Azië de Spanjaarden en Portugezen, omdat ze die prefereerden
boven islam.
Vanaf de 17e eeuw allieëerden opeenvolgende Thaise koningen zich met de zeevarende Westerse naties –
De Portugezen en de Hollanders en slaagden er zo in om zich de islamitische Maleisiërs en hun Arabische
heren van het lijf te houden. — History of Jihad.org
Een paar galeien en musketten waren niet genoeg om Azië te veroveren. islam maakte dat de Europeanen
de bevrijders leken, en tot op zekere hoogte waren ze dat ook. Wie waren de werkelijke imperialisten?
Zelfs vandaag …
Spannen Maleise jihadisten samen om het multi-etnische Maleisië om te vormen tot een islamitisch kalifaat,
en voeren jihad in Zuid-Thailand. — History of Jihad.org
Tel dit alles eens bij elkaar op. De Afrikaanse slachtoffers. De Indiase slachtoffers. De Europese
slachtoffers. De Armeense genocide. De wat minder bekende, maar ongetwijfeld enorme aantallen
slachtoffers in Zuidoost-Azië. Voeg de slachtoffers van de jihad door moslims tegen China er aan toe, dat in
651 AD werd binnengevallen. En het roofdiergedrag van het Krimse Khanaat tegen de Slaven, in het
bijzonder hun vrouwen.
Ook al zijn de aantallen niet helemaal precies vast te stellen, wat wel duidelijk is, is dat islam zonder
uitzondering de grootste moordmachine in de geschiedenis is, met waarschijnlijk meer dan 250 miljoen
doden tot gevolg. Mogelijk kan eenderde tot de helft van alle slachtoffers door slavernij of oorlog ooit [ !!! ] op
het conto van de islam geschreven worden; en dit is slechts na een oppervlakkige bestudering.
Bedenk nu dat er heden ten dage 125 miljoen vrouwen rondlopen die genitaal gemutileerd zijn voor de eer
van islam. Ondank wat goedpraters je proberen wijs te maken, komt die praktijk bijna geheel en alleen voor
in islamitische gebieden. Nieuwe informatie vanuit Iraaks Koerdistan duidt op de mogelijkheid dat het
probleem prangender is in het Midden-Oosten dan voorheen werd aangenomen en veel meer religiegebonden is dan veel Westerse academici (willen) toegeven. – “Is Female Genital Mutilation an Islamic
Problem?” ME Quarterly
Ooit werd gedacht dat het probleem zich concentreerde in Afrika, maar het komt overal voor waar islam
voorkomt. Er zijn aanwijzingen dat FGM een probleem van endemische proporties is in het arabische
Midden-Oosten. Hosken, onder andere, geeft aan dat traditioneel alle vrouwen in de Perzische Golf
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gemutileerd worden. Arabische overheden weigeren het probleem te adresseren. — “Is Female Genital
Mutilation an Islamic Problem?” ME Quarterly
Bedenk dat dit al 1400 jaar gaande is, en opgelegd werd aan een bevolking die voorheen christelijk of
ongelovig was. Vrouwelijke genitale verminking wordt op grote schaal uitgeoefend in islamitisch
Indonesië en breidt zich uit. In plaats van af te nemen, escaleert het probleem van vrouwelijke genitale
verminking in Indonesië. De massale ceremonies in Bandung (crap, hep mijn ma nog gewoond, zal eens
vragen, Fub) worden elk jaar groter en populairder. — Guardian
De verschrikte Britse auteur van The Guardian is nog steeds onder de zinsbegoocheling dat islam
vrouwelijke genitale mutilatie niet steunt, terwijl het tegenwoordig vaststaat dat FGM een islamitische
kernwaarde is. islamitische vrouwen zijn gehersenspoeld om hun eigen misbruik te ondersteunen.
Abu Sahlieh citeerde mohammed toen hij zei: “besnijdenis is een soenna (traditie) voor mannen en een
eerbare daad voor vrouwen. — “Is Female Genital Mutilation an Islamic Problem?” ME Quarterly
Welke andere tirannie doet dit? Zelfs de nazi’s verminkten niet hun eigen vrouwen.
In tegenstelling tot de 20ste eeuwse despoten, wiens moordzucht uiteindelijk henzelf fataal werd, en hun
levensduur verkortte, gedijt islam er op. Uiteindelijk, alhoewel langzamer, heeft islam meer vermoord en
gemarteld dan enige andere ideologie, seculier of religieus. Anders dan seculiere tirannie, overleeft islam
door zijn polygamie en seksueel roofdiergedrag (#Keulen, Fub), het reproduceert zichzelf en groeit.
Andere tirannieën zijn vreselijke infecties, die pijn doen, maar ze gaan uiteindelijk over. islam is een
langzame terminale kanker, die zich uitzaait, en alles overneemt. Het trekt zich nooit terug. Zijn methoden
zijn arglistig, veelal onzichtbaar in het begin, voortgedreven door demografie. Net als bij kanker, is uitsnijden
het enige recept voor genezing.
De laatste alinea heb ik bewust weggelaten. Israël staat in de frontlijn waar het islam betreft, maar ik denk
niet dat het aangehaald hoeft te worden bij al het bovenstaande. Fub.
Originele artikel bij American Thinker:
http://www.americanthinker.com/articles/2014/05/the_greatest_murder_machine_in_history.html
Mike Konrad is the pen name of an American who is not Jewish, Latin, or Arab. He runs a
website,http://latinarabia.com, where he discusses the subculture of Arabs in Latin America. He
wishes his Spanish were better.
https://fubar.mobi/2016/01/08/de-grootste-moordmachine-in-de-geschiedenis/

Miraculeus: Jezus openbaart Zich overal in het Midden-Oosten
DOOR THE SCENT OF ROSES OP 26/06/2016
In het Midden-Oosten gebeuren dagelijks mirakels. Volgens
christelijke bronnen én getuigen verschijnt Jezus in landen als Iran
onophoudelijk aan moslims, in dromen en visioenen.
Volgens apologeet Jeremiah Johnston, die een boek schreef over
de gebeurtenissen, is wat in het Midden-Oosten gebeurt het Werk
van God. “Jezus verschijnt overal in het Midden-Oosten aan
moslims. Ik herinner hun aan Handelingen Hoofdstuk 9. Aan wie
verscheen Jezus toen Hij op weg was naar Damascus? Saul van
Tarsus. We moeten God niet in hokjes plaatsen, geloof me, God heeft ons niet nodig om dingen te
verwezenlijken.”
Volgens Christian Daily gebeuren in landen als Syrië en Iran dagelijks mirakels. “Eerder dit jaar
schreef Charisma News over het Ekballo-project. Tyler Connell beschreef de ervaringen van een missionaris
die met Syrische vluchtelingen werkt. De missionaris bezocht op een dag een moslimgezin om ze over
Jezus te vertellen. Toen hij Zijn Naam uitsprak, en vertelde over Zijn Doel, stond de familie versteld. Ze
trokken allemaal wit weg. Bleek dat de nacht voordien er een Man met witte gewaden hun tent was
binnengekomen, Zichzelf identificerend als Jezus. De Bezoeker (Jezus, nvdr) vertelde de familie dat ‘s
anderendaags een man met de naam Daniël zou langskomen, om ze alles over Hem te vertellen. Al die
dingen leidden die dag tot de bekering van het 8-hoofdige gezin.”
Johnston is niet verrast dat Jezus verschijnt in gebieden waar christenen worden vervolgd. “Hij sprak over
een reis naar China, waar hij een christelijke missionaris ontmoette, die hem duidelijk maakte wat er in het
communistische land aan het gebeuren is. De missionaris zei dat God bijzondere dingen doet in China, en
dat het regime ervoor wil zorgen dat christenen moeten onderduiken in het land.”
“Pastoor Johnston spoort christenen van overal ter wereld aan om hun ogen te openen, en om God te
vereren voor alles wat rond ze gebeurt.”
[Ontroerend prachtig!] https://youtu.be/9sKwkV9iyWE
Bron: christiandaily.com
Foto: via tldm.org
Video: youtube; ondertiteling: restkerk.net
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