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Ingenieus systeem van elite om bevolking uit te roeien (video)
Het is wonderbaarlijk hoe gemakkelijk de totale
wereldbevolking op een dwaalspoor te zetten is.
Alles en iedereen is in rep en roer vanwege een virus dat al
decennialang overal rondwaart en niemand kwaad heeft
gedaan.
Alarm, want het Zika virus vormt één van de grootste
bedreigingen voor de mensheid en wordt er geen middel
onbeproefd gelaten om deze boosdoener, die voor misvormde
kinderen zou zorgen, te bestrijden.
Het wetenschappelijk bewijs dat het Zika verantwoordelijk is voor kinderen met een misvormde
schedel is nul komma nul.
Een klein deel uit een eerder artikel:
Al heel snel doen allerlei wilde verhalen de ronde wanneer er weer eens een of ander
geheimzinnig virus opduikt dat serieuze gevolgen kan hebben voor de mensheid.
Zo wordt het Zika virus nu verantwoordelijk gesteld voor de uitbraak in Brazilië van wat officieel
heet Microcefalie.
Microcefalie is een afwijking van het centrale zenuwstelsel waarbij de schedelomvang te klein is.
Het is meestal een aangeboren aandoening. De hersenen ontwikkelen zich niet goed waardoor de
schedel ook kleiner blijft. Vaak is er sprake van een verstandelijke beperking.
Het volgende is wat er staat in de Wikepedia:
In 2016 is er geen wetenschappelijk bewijs voor het verband tussen het virus en deze afwijkingen.
Wel is er een grote toename van baby's met microcefalie gevonden tijdens de epidemie in Brazilië.
Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs van een verband tussen het Zika virus en het gegeven
dat er kinderen worden geboren met microcefalie.
De huidige hype in de internationale pers is dan ook alleen ontstaan doordat er bij enkele aan
microcefalie overleden kinderen het Zika virus is aangetroffen en de Braziliaanse overheid zonder
enige wetenschappelijke onderbouwing het verband heeft gelegd tussen de enorme toename van
microcefalie en het Zika virus.
Wanneer het verantwoordelijk zou zijn voor de bewuste toename dan zou je verwachten dat dit
virus in ieder geval geconstateerd zou zijn bij al die gevallen, wat niet het geval is. Volgens diverse
berichten is het virus slechts aangetroffen bij één kind dat is overleden en in het vruchtwater van
twee zwangere vrouwen die een kindje met de schedelafwijking hadden gekregen.
Volgens een artikel op Natural News is het virus al meer dan 70 jaar bekend en zijn er landen waar
tot 75 procent van de bevolking is geïnfecteerd met dit virus en raadt eens?
Geen enkele toename in het aantal gevallen van kinderen met microcefalie.
Wanneer er zoveel kabaal wordt gemaakt om een op zich volkomen onschuldig virus, dan zit er
meestal een andere agenda achter het geheel.
De gebieden waar de meeste kinderen worden geboren met de schedelafwijkingen zijn de
gebieden waar veel muskieten en dergelijke voorkomen. Deze muskieten zijn overbrengers van
het Zika virus en dús? Is het Zika virus verantwoordelijk voor de afwijkingen. Dat is de logica zoals
die door de mainstreamers op dit moment wordt gehanteerd, wetenschappelijk bewijs: nul.
Een veel waarschijnlijkere oorzaak van de afwijking zijn de chemicaliën die worden gebruikt om de
muskieten en dergelijke in die landen te bestrijden, de zogenaamde larvaciden.
Een larvicide of larvacide is een chemisch bestrijdingsmiddel, dat tot doel heeft larven van insecten
te doden. Larviciden worden vooral ingezet tegen larven van steekmuggen (Culicidae).
Het zijn nu juist deze chemische larvaciden die een enorm verstorende invloed kunnen hebben op
het centraal zenuwstelsel en heel goed zaken zoals microcefalie kunnen veroorzaken.
Samengevat: Al meer dan 70 jaar komt dit virus in hoge mate voor bij bevolkingen waar ook de
muskieten veelvuldig voorkomen. Nooit is er daar sprake geweest van enige toename van
microcefalie tot het moment dat ze in grote hoeveelheden larvaciden gingen dumpen. Dat is het
moment dat de neurologische afwijkingen beginnen.
De larvacide die bijvoorbeeld in grote hoeveelheden in Brazilië in het drinkwater terechtkomt heet
pyriproxyfen en wordt gemaakt door Sumitomo Chemical, een “strategische partner” van, ja je
raadt het al, Monsanto.
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Dan natuurlijk, de logische volgende stap, dat het “gevaarlijke virus” zich gaat verspreiden, zoals
naar Amerika:
De Amerikaanse staat Florida is begonnen met het vanuit de lucht bestrijden van de muggen die
het zika-virus kunnen overbrengen. Een wijk in Miami is gisteren besproeid met
bestrijdingsmiddelen die volwassen muggen en larven moeten doden.
Vorige week werd duidelijk dat het zika-virus voor het eerst ook in de Verenigde Staten door
muggen is overgedragen. Het ging om vier gevallen in Miami. Volgens Tom Frieden van het
Amerikaanse volksgezondheidsinstituut CDC kan het vanuit de lucht besproeien van muggen een
effectieve manier zijn om hele muggenpopulaties uit te roeien. Maar het blijft lastig, omdat de
insecten soms ook binnen zitten.
Dus, ook in Florida is binnen niet al te lange tijd een toename van het aantal gevallen van
microcefalie te verwachten, niet dankzij het Zika virus, maar dankzij de chemische larvaciden.
Het lichaam kan via haar immuunsysteem heel goed overweg met het Zika virus en er is echt geen
vaccinatie voor nodig om je tegen dit relatief onschuldige virus te beschermen. Een beetje
aanvulling voor het immuunsysteem op een natuurlijke manier is heel goed, maar veel verder dan
dat gaat het verhaal niet.
Maar, nu begint al duidelijk te worden wat er straks met de wereldbevolking gaat gebeuren.
Toevallig komt er ook nu net een bericht naar buiten dat er maar liefst drie Zika vaccinaties klaar
zijn om getest te worden op zwangere vrouwen.
Volgens de wetenschappers geven deze vaccinaties alle bescherming die nodig is tegen dit “zeer
gevaarlijke virus” omdat tests op apen hebben uitgewezen dat ze werken.
Waar we dus mee te maken hebben, is een geavanceerd biowapen dat door de globalisten nu
wordt ingezet om snel een deel van de mensheid uit te roeien.
De komende maanden en jaren zullen de verschrikkelijke verhalen over het onschuldige Zika virus
steeds erger worden. Er zullen steeds meer plekken worden ontdekt, waar muggen voorkomen die
dit “enge virus” overbrengen. Zelfs mogelijk ook bij ons omdat het gemiddeld warmer zou worden,
we dus meer muggen hebben en daarmee een goed alibi ook hier het Zika virus (vaccin) te
promoten.
Er
zullen
steeds
meer
“noodvergaderingen”
worden
gehouden
van
de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarbij op een gegeven moment wordt besloten dat het
Zika virus een pandemie is en het gerechtvaardigd zou zijn om het ongeboren leven te
beschermen. Dat daarom de complete bevolking op aarde moet worden ingespoten met een
vaccin, waarin ook ongetwijfeld wat geheime elementen zitten.
Dan wordt er wereldwijd op veel plaatsen gesproeid met larvaciden omdat die verdomde muggen
zich steeds verder verspreiden en als gevolg van het sproeien met dat chemische gif komen er
steeds meer gevallen van microcefalie, hetgeen aantoont dat het terecht is dat de gehele
wereldbevolking wordt gevaccineerd.
Wil de laatst overgebleven aardbewoner zo vriendelijk zijn om het licht uit te doen?
https://youtu.be/lBVnu6UWr0Y
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10959:ingenieus-systeemvan-elite-om-bevolking-uit-te-roeien&catid=20:het-complot&Itemid=33

Het “opkopen” van de wereld door centrale banken gaat gestaag door
Maandenlang hebben handelaren zich afgevraagd wie er toch
al die Amerikaanse aandelen opkocht in de achtergrond.
Alle bekende beleggers hebben de afgelopen zes maanden
niets anders gedaan dan als een gek aandelen verkopen en
toch blijven ze maar stijgen.
De economie zoals wij die tot nog niet eens zo gek lang
geleden hadden, bestaat niet meer. Dat was een economie
die, meer dan nu, werd gestuurd door vraag en aanbod en op
de aandelenbeurzen werden die activiteiten gereflecteerd in
de prijsnoteringen van aandelen.
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Het is zo langzamerhand een bekend feit dat de waarde van de aandelenmarkten weinig of niets
meer te maken met de werkelijke economie. De wereldwijde handel is tot stilstand gekomen,
inflatie is er niet of nauwelijks en er staan grote koppen in de kranten hoe de producten in onze
winkels steeds goedkoper worden.
De extreem hoge stand van de aandelenbeurzen en een volkomen stagnerende economie, waarbij
er zelfs sprake is van deflatie, zijn twee dingen die normaal gesproken niet bij elkaar horen.
We hebben de afgelopen zes maanden ook kunnen zien hoe steeds meer professionele beleggers
hun aandelen van de hand hebben gedaan en toch blijven deze stijgen?
Rara hoe kan dat?
Dat kan omdat er in de achtergrond geheime kopers zijn die alles opkopen, waardoor de koersen
maar blijven stijgen.
Zo is men er nu achter gekomen dat één van de grootste kopers van aandelen de afgelopen
maanden de SNB is geweest, de Zwitserse centrale bank. Niet vreemd als je weet dat
het wereldcontrolecentrum gestationeerd is in Zwitserland.
Naar nu blijkt heeft de SNB in het tweede kwartaal voor 7,3 miljard dollar aan Amerikaanse
aandelen bijgekocht, waardoor ze nu in totaal 61,8 miljard dollar aan aandelen in Amerikaanse
bedrijven bezitten. Sinds december 2015 betekent dit dat de aandelenportefeuille van
Amerikaanse aandelen van deze centrale bank met 50 procent is toegenomen.
Het maakt in feite niet uit via welke centrale bank ze de wereld opkopen, want uiteindelijk eindigt
het allemaal bij de beruchte BIS in Zwitserland.
Zoals wij in een eerder artikel uitgebreid uit de doeken hebben gedaan, wordt de bevolking zand in
de ogen gestrooid door te zeggen dat overheden eigenaren zijn van de centrale bank in het land
en alle centrale banken zijn weer medeaandeelhouder in de bank der centrale banken zijn, de
Bank for International Settlements in Zwitserland, de BIS.
Waar het om gaat is dat hoewel overheden op papier vaak eigenaar zijn van een centrale, zij daar
geen enkele zeggenschap over hebben.
De 18 mensen die samen de Board of Directors vormen van de BIS zijn de werkelijke
machthebbers op aarde. Je zou deze mensen de bankiers van de Jezuïeten kunnen noemen.
De manier waarop ze bezig zijn alle bezit op aarde in handen te krijgen, werkt als volgt, zoals we
schreven in een eerder artikel:
Het "stappenplan" van de Rothschild medewerkers is simpel en doeltreffend.
1) Zorg dat overheden de beschikking krijgen over geld, waarbij ze gedwongen worden om te
lenen en waardoor ze langzaam maar zeker in een onhoudbare schuldpositie terechtkomen.
Om toch aan voldoende geld te komen om te kunnen voldoen aan de eisen van bankiers moeten
er steeds meer overheidsbezittingen worden geprivatiseerd. Dat zijn geen overheidsbezittingen,
maar bezittingen van het volk zoals noodzakelijke infrastructuur van een land, ziekenzorg,
spoorwegen, posterijen, energievoorzieningen, havens en vliegvelden.
Uiteindelijk komen alle gezamenlijke en noodzakelijke bezittingen terecht in handen van privéondernemingen.
Eén van de grote struikelblokken nu bij de onderhandelingen over de volgende steunbetaling aan
Griekenland is de klacht dat ze nog lang niet genoeg hebben geprivatiseerd. Het is niet voor niets
dat Griekenland iedere keer op de korrel wordt genomen.
2) Het economische systeem zoals wij dat altijd hebben gekend, is volkomen stuk. China was de
laatste opleving en door het creëren van een enorme schuldenbel in dat land kon de
wereldeconomie nog even voort.
We zijn nu in het stadium gekomen waar de wereld feitelijk volkomen failliet is, maar waar de
aandelenmarkten en dergelijke kunstmatig worden opgekrikt en waar de centrale banken zoals de
ECB nu beginnen met hun steunprogramma's.
Ondernemingen kunnen zoveel obligaties uitgeven als ze willen, Draghi koopt ze wel. Het is
vergelijkbaar met de fase waarin de overheden geen enkel probleem hadden om aan geld te
komen. Alles en iedereen raakt verslaafd aan wat lijkt op gratis geld van Draghi. Dat de normale
economische markt niet meer werkt, wordt door niemand opgemerkt.
Er is voldoende geld voor de bedrijven; de aandelenmarkten juichen vanwege al deze
"stimuleringsmaatregelen".
3) Nationale overheden worden volledig buitenspel gezet door de verregaande
handelsverdragen zoals TTP en TTIP. Bedrijven hebben straks de macht en de bezittingen die ooit
van het volk waren.
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Overheden kunnen helemaal niets meer. Ze kunnen proberen wat wetten in te voeren, maar zullen
door de rechter worden teruggefloten omdat het de belangen van de aandeelhouders van
bedrijven schaadt.
4) Mario Draghi en consorten creëren een crisis. Dat is voor centrale bankiers een hele
eenvoudige zaak. Er zijn talloze manieren waarop ze dit kunnen doen, bijvoorbeeld door te zeggen
dat ze niet verder kunnen gaan met hun "stimuleringsmaatregelen", omdat ze alle beschikbare
bedrijfsobligaties al hebben opgekocht.
De markt is weer op zichzelf aangewezen. De bedrijven en de aandelenbeurzen hangen niet
langer aan de tiet van Draghi en moeten het weer op eigen kracht gaan doen. Als voorafgaand
hieraan de economie, het systeem, niet al volledig dood was, dan is dat na het gratis geld van
Draghi zeker het geval. Er zal een crisis volgen waarbij de Grote Crisis van voor de Tweede
Wereldoorlog in het niet zal verdwijnen.
Dan zullen we bovenstaande scenario zien, waarbij de ECB toch de zaak moet redden, omdat er
anders complete anarchie ontstaat. Bedrijven die de gezondheidszorg regelen, het openbaar
vervoer, de energievoorziening, alles moeten blijven draaien en dus zal de ECB ze redden met
geld wat ze maken door op een knop te drukken, maar waar ze dan wel de aandelen van het
bedrijf voor in ruil willen.
Net zoals ze dat deden in 2008 met AIG in Amerika. De crisis van 2008 was niets meer dan een
oefening om de systemen te testen en de bevolking alvast te laten wennen aan de
"reddingsacties" van de centrale banken. Dit proces MOET gestopt worden, willen we nog iets van
een vrije mensheid willen kunnen herkennen in ons bestaan. Vertel zoveel mogelijk mensen
hierover, deel dit artikel en help mee iedereen te laten begrijpen wat er gebeurt!
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10955:het-opkopen-van-dewereld-door-centrale-banken-gaat-gestaag-door&catid=20:het-complot&Itemid=33

Nederland wil nieuwe benzinewagens verbieden… binnen de 10 jaar
Redactie Express Business augustus 18, 2016
Express.live
De Nederlandse regering bekijkt of nieuwe auto’s met
motoren op benzine of diesel tegen het midden van volgend
decennium zouden kunnen worden verboden.
Het oorspronkelijke voorstel, ingediend door de Partij van de
Arbeid (PvdA), stuurde aan op een volledig verbod van auto’s
op benzine en diesel, maar die eis werd uiteindelijk afgezwakt
tot een verbod op registratie van nieuwe voertuigen. Wagens
die eerder al in gebruik waren, kunnen verder worden gebruikt. Het aangepaste voorstel is al door
de Nederlandse volksvertegenwoordiging goedgekeurd, maar moet nog door de Senaat worden
behandeld. Jan Vos, initiatiefnemer van het voorstel, geeft echter toe dat het verbod alleen niet
voldoende zal zijn om alle wagens op benzine en diesel uit het Nederlandse straatbeeld te halen.
Indien de maatregel wordt ingevoerd, zal er volgens Vos ook gegarandeerd moeten worden dat
elektrische auto’s voor alle potentiële gebruikers financieel haalbaar worden.
Noorwegen
Nederland kan op dit ogenblik al prat gaat op één van de laagste niveaus van koolstofdioxideemissies door nieuwe wagens in de Europese Unie. In het land kon recent een opmerkelijke
stijging in de verkoop van elektrische wagens worden vastgesteld.
Nederland is echter niet de enige natie die drastische maatregelen overweegt om de
luchtvervuiling te bestrijden. In juni werd ook in Noorwegen een gelijkaardig planbesproken. Wel
lijkt het verbod in Noorwegen gemakkelijker te kunnen worden doorgedrukt. Elektrische wagens
vertegenwoordigen op dit ogenblik immers al één derde van de nieuwe Noorse autoverkoop.
Noorwegen was ook het eerste Europese land waar oplaadstations van Tesla, producent van
elektrische wagens, werden geïnstalleerd. (mah)
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EU en NAVO halen inmiddels wekelijks 10000 migranten uit Afrika op
Bovendien: ‘Iedere nacht landt elke paar minuten een groot vliegtuig vol asielzoekers op vliegveld
Bonn’ – Oostenrijkse regering eist dat migranten zonder papieren (77%) worden teruggestuurd –
Duitse stadjes geven migranten gratis woningen, zakgeld, satellietschotels en pornokanalen,
hopende daarmee explosie criminaliteit te stoppen
Al wekenlang halen de Duitsers iedere nacht met tientallen
vliegtuigen vele duizenden migranten op uit Turkije,
Griekenland en Italië (foto genomen op vliegveld Bonn).
Terwijl de autochtone Europese bevolking zoet wordt
gehouden met glasharde leugens dat het aantal asielzoekers
fors verminderd is, halen de EU en de NAVO wekelijks steeds
meer migranten naar onze landen toe. Volgens de VN werden
alleen al de afgelopen week 10.000 Afrikaanse gelukszoekers –ook volgens de UNHCR niet één
oorlogsvluchteling- door de EU-grens’bewakers’ van Frontex en de NAVO op zee ‘gered’ en naar
Europa gehaald. Daarnaast is op sociale media te lezen dat op het vliegveld van Bonn iedere
nacht elke paar minuten een groot passagiersvliegtuig vol met migranten landt. Oostenrijk eist
inmiddels openlijk van bondskanselier Angela Merkel dat de buitengrenzen van de EU eindelijk
worden bewaakt. Zo niet, dan stuurt het land nieuwe migranten rechtstreeks door naar Duitsland.
10.000 economische migranten uit Afrika – in één week
‘Alarm op de Brennerpas,’ kopt Anonymous News. Niet ‘rechtse populisten’, maar de VN
vluchtelingenorganisatie UNHCR wijst nadrukkelijk op het feit dat er tussen de 10.000 zwarte
Afrikanen die Europa de afgelopen week binnenhaalde –een verdubbeling in één week tijd-, niet
één oorlogsvluchteling uit Syrië zit. En de NAVO en Frontex mogen nog altijd geen enkel boot
tegenhouden, maar zijn door Brussel verplicht om alle vluchtelingen economische gelukszoekers
te redden en naar Europa te brengen.
De meesten komen uit Nigeria, Gambia en Senegal. Anderen zijn afkomstig uit Mali, Guinea,
Ivoorkust en Marokko. In Oostenrijk is opnieuw het alarm afgekondigd, omdat de Italiaanse
regering de meeste migranten onmiddellijk doorstuurt naar het noorden. Op de Brennerpas worden
inmiddels extra maatregelen genomen om de enorme stroom in goede banen te leiden. De
Oostenrijkers zouden voorbereidingen treffen om bij de grens op de bergpas het leger in te zetten.
Oostenrijk wil succesvolle Australische aanpak
Tegelijkertijd eist de regering in Wenen dat bondskanselier Merkel zich eindelijk gaat inzetten voor
het beschermen van de buitengrenzen van de EU, iets wat ondanks misleidende uitspraken van
‘onze’ leiders in werkelijkheid in het geheel niet gebeurt. Minister van Buitenlandse Zaken
Sebastian Kurz wil dat migranten zonder geldige papieren –volgens officiële Duitse gegevens 77%
van het totaal- voortaan op de eilanden aan de buitengrenzen worden vastgehouden, en daarna
naar zekere derde landen worden teruggestuurd. De Oostenrijkers wijzen opnieuw op deze
succesvolle Australische aanpak, een die echter nog altijd zwaar taboe is in Berlijn, Brussel, Den
Haag en Parijs. De Australische marine redt weliswaar ook zoveel mogelijk migranten op zee,
maar in plaats van hen op te halen en hen dus te belonen, zoals Europa doet, worden ze allemaal
linea recta weer teruggestuurd of tijdelijk in interneringskampen op kleine eilanden geplaatst.
Als Angela Merkel blijft weigeren, dan dreigen de Oostenrijkers nieuwe migranten bij de grens met
Duitsland af te zetten. ‘Wij zijn niet bereid toe te kijken hoe er teveel van ons land wordt gevraagd.’
Bovendien dreigt de Turkse president Erdogan de poorten naar Europa nog verder open te zetten
als de EU niet uiterlijk oktober aan 80 miljoen Turken de beloofde visumvrijheid geeft. (2)
Iedere nacht elke 3-5 minuten vliegtuig bomvol migranten
Voor degenen die naar Duitsland willen heeft Merkel echter al lang iets veel comfortabelers
geregeld. Al wekenlang landt er iedere nacht elke 3 tot 5 minuten een groot passagiersvliegtuig
bomvol migranten op het vliegveld van Bonn. Die worden met alle luxe en egards opgehaald in
Turkije, Griekenland en Italië. De reden dat we daar in de reguliere media niets over lezen is dat
de regering Merkel het inmiddels strafbaar heeft gesteld om ook maar iets ‘negatiefs’ over
migranten te schrijven.
Gratis woningen, zakgeld, satellietschotels, pornokanalen
Aanpassen aan de moslimmigranten doen de Duitsers als geen ander. In een klein stadje vlakbij
Hamburg worden zowel de woningen, de satellietschotels als de abonnementen op pornokanalen
voor ‘asielzoekers’ door de gemeente betaald. Ook wordt het zakgeld à € 143,- ‘ruimhartig’
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verhoogd, mede omdat men hiermee hoopt de explosie aan diefstallen en roofovervallen in te
dammen. De Duitse inwoners van het stadje mogen dit gaan betalen doordat de belastingen zeer
waarschijnlijk opnieuw worden verhoogd. (4)
Xander - (1) Anonymous News, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Austria-Netz,
(4) Hartgeld
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/08/EU-en-NAVO-halen-inmiddels-wekelijks-10000migranten-uit-Afrika-op

Amerika probeert Armenië los te weken van Rusland
De Amerikaanse ambassadeur en een leidinggevende van USAID hebben in Jerevan gesproken
met de Armeense premier. Naar eigen zeggen wil USAID programma’s uitvoeren in Armenië.
Armenië geldt als bondgenoot van Rusland.
Ambassadeur Richard Mills en de nieuwe directeur voor Armenië van het United States Agency for
International Development (USAID), Deborah Grieser, hebben vorige week een ontmoeting gehad
met de Armeense premier Hovik Abrahamyan, zo meldt Asbarez. Mill benadrukte dat de bilaterale
relaties tussen Armenië en de Verenigde Staten belangrijk zijn. Amerika wil de samenwerking op
economisch gebied verdiepen. USAID wil daartoe projecten uitvoeren op het gebied van toerisme
en landbouw.
Armenië geldt als bondgenoot van Rusland en maakt deel uit van de Euraziatische Economische
Unie. Westerse diplomaten en lobbyisten proberen het land in de Zuid-Kaukasus echter al jaren
warm te maken voor Euro-Atlantische integratie. Dat USAID juist op dit moment met het
vooruitzicht van een zak geld aan komt zetten kan nauwelijks toeval zijn.
Eerder vorige week sprak de Russische president Vladimir Poetin in de Azerbeidzjaanse hoofdstad
Bakoe immers met deAzerbeidzjaanse president Ilham Aliyev en de Iraanse president Hassan
Rohani over de mogelijkheden voor verdieping van samenwerking op economisch gebied. Het
heeft er alle schijn van dat Rusland ook Azerbeidzjan als partner in de Euraziatische Economische
Unie wil hebben. Dat ligt gevoelig in Armenië, vanwege de onenigheid tussen de beide landen over
de regio Nagorno Karabach. Stabiliteit is een belangrijke voorwaarde voor het economisch tot bloei
brengen van de regio. Daarvoor moet het recent weer opgelaaide conflict over Nagorno
Karabach gedeëscaleerd en zo mogelijk opgelost worden.
De Amerikanen lijken nu echter het ongemak in Jerevan over de Russische avances naar Bakoe
uit te willen buiten om Armenië los te weken van Rusland. De Amerikanen willen voorkomen dat
Rusland de Zuid-Kaukasus en de aangrenzende delen van Voor-Azië kan consolideren en zijn
daarom zeer actief in Georgië en toenemend ook in Armenië. Ook de poging tot een staatsgreep in
Turkije kan in dit licht bezien worden; nu die mislukt is, wend Turkije zich echter weer toenemend
tot Rusland. Wie dat gegeven voegt bij de reeds goede relaties van Rusland met Iran, en een blik
op de kaart werpt, ziet dat zo een aaneengesloten Russische invloedssfeer in Voor-Azië kan
ontstaan.
Al mag de naam USAID onschuldig voorkomen, de organisatie werkt al decennia nauw samen met
de CIA, ten tijde van de Koude Oorlog, maar ook nadien. Zo meldt bijvoorbeeld het Britse
dagblad The Guardian dat USAID betrokken was bij diverse revoluties of pogingen daartoe.
Recent was USAID nog samen met George Soros’ Open Society Institute, het National
Endowment for Democracy (NED) en het Project for the New American Century (PNAC) betrokken
bij de organisatie en financiering van protesten in de Macedonische hoofdstad Skopje. Soros kon
daarbij het zogeheten Centre for Applied Non-Violent Action and Strategies (CANVAS) als
initiatiefnemer inzetten.
Uit Wikileaks-documenten blijkt dat CANVAS onder andere gefinancierd wordt door de
Amerikaanse organisaties Freedom House, International Republican Institute (IRI), NED, Open
Society Institute, United States Institute of Peace en USAID. Het Franse onderzoeksbureau Centre
français de recherche sur le renseignement (CF2R) meldt, in het kader van onderzoek naar de
krachten achter de zogenaamde Arabische Lente, dat voormalig CIA-directeur James Woolsey
verantwoordelijk is voor de training van CANVAS-activisten. Overigens zijn er ook in
Armenië reeds pogingen geweest een revolutie te ontketenen.
http://www.novini.nl/amerika-probeert-armenie-los-weken-rusland/
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Duitsland: “Islamitische Staat” (ISIS) bouwt eigen geheime dienst op
(Door: Udo Ulfkotte – Vertaling: E.J. Bron)
De terreurbeweging “Islamitische Staat” (ISIS) bouwt al sinds
eind 2015 in Duitsland een strak georganiseerde geheime
dienst
op,
die
volgens
inschatting
van
de
veiligheidsautoriteiten intussen in veel “vluchtelingen”
onderkomens actief is. Dat hebben veiligheidskringen
meegedeeld.
Volgens deze informatie heeft Abu Muhammad al-Adnani, de leider van de geheime dienst van
ISIS, ook in Duitsland op meer dan 100 steunpunten slapende cellen, die uitsluitend luisteren naar
bevelen van de geheime dienst van ISIS. In ieder groter “vluchtelingen”kamp zou de geheime
dienst van ISIS inmiddels beter op de hoogte zijn van de gebeurtenissen dan de Duitse
veiligheidsautoriteiten.Manfred Hauser, de vicepresident van de Beierse binnenlandse
veiligheidsdienst, is het best geïnformeerd over de situatie. Hij heeft volgens de “Washington
Times” onlangs nog tegenover BBC-radio gezegd dat zich volgens de informatie waarover hij
beschikt op veel plaatsen in Duitsland “hit squads” ophouden. Er zouden zoveel aanwijzingen voor
“hit squads” bestaan dat men ze niet allemaal onmiddellijk zou kunnen verifiëren.
Volgens informatie uit veiligheidskringen waarver wij beschikken, heeft de geheime dienst van ISIS
(codenaam bij de binnenlandse veiligheidsdienst “EMNI”) in Duitsland bovenop de geheime dienst
ook al structuren voor een eigen elite-eenheid opgebouwd, die naar het voorbeeld van de
Amerikaanse Navy Seals of de Britse SAS zou worden opgeleid.
Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk en België zouden de enige westerse landen zijn, waarin
meerdere geheime diensten onafhankelijk van elkaar aanwijzingen over het bestaan van deze
EMNI-structuren zouden hebben gevonden.
Daarvoor zouden zulke netwerken zijn opgebouwd in Libanon, Tunesië, Bangladesh en Maleisië.
In de VS bestaan er verbazingwekkend genoeg geen strak georganiseerde EMNI-cellen met
speciale eenheden en een eigen geheime dienst.
Daar volgt ISIS volgens informatie uit kringen van westerse geheime diensten een compleet
andere strategie, omdat men daar gemakkelijk aan wapens kan komen en er geen operatieve
activiteiten op de achtergrond nodig zijn om sterk bewapende groepen op te bouwen.
Voor Duitsland en in toenemende mate ook voor Oostenrijk verwacht men de komende maanden
meerdere autobomaanslagen, gijzelingen en bloedbaden tijdens grote evenementen zoals
volksfeesten en vrij toegankelijke concerten.
De veiligheidskringen zouden bijzonder geschokt zijn door opgenomen communicatie, waarbij over
plannen werd gesproken om in het Duitstalige gebied begrafenissen en rouwplechtigheden op
christelijke begraafplaatsen aan te vallen en daar “symbolische bloedbaden” te organiseren.
Net zoals de als “het proefdraaien” beoordeelde moorden op priesters in Frankrijk, Groot-Brittannië
en België in de afgelopen weken zouden zulke bloedbaden door strijders van de ISIS-cellen op
christelijke plaatsen (zoals kerken en begraafplaatsen) opgenomen en daarna op internet gezet
moeten worden.
Tegen deze soort van terreur, aldus de veiligheidskringen, zou de Duitse regering compleet
hulpeloos zijn en ook geen actieplannen voor zulke situaties laten opstellen, hoewel deze
informatie al meerdere weken bekend is. De bondskanselier zou nog steeds niet bereid zijn om de
welkomstcultuur op te geven.
Maar wat zit hier werkelijk achter? Hoe hulpeloos is de Duitse regering? Ik zal over de vele
facetten van onze toekomstige veiligheid op het eerste grote KOPP-congres een voordracht
houden, waarover we daarna dan zullen discussiëren.
Bron: http://info.kopp-verlag.de - Door: Udo Ulfkotte
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
https://ejbron.wordpress.com/2016/08/12/duitsland-islamitische-staat-isis-bouwt-eigen-geheimedienst-op/
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Iraans-Russische samenwerking maakt Amerikaanse neoconservatieven bang
in: Buitenland Robin de Boer 20 augustus 2016
Dinsdag heeft de Russische luchtmacht voor het eerst vanuit
Iran luchtaanvallen uitgevoerd op doelwitten van Islamitische
Staat (IS) in Syrië. De luchtaanvallen werden uitgevoerd vanaf
een vliegbasis bij de Iraanse stad Hamadan.
Iran bevestigde de samenwerking met de Russen. “De Iraans-Russische samenwerking in de strijd
tegen het terrorisme is een strategische en we delen onze faciliteiten,” aldus het hoofd van de
Nationale Veiligheidsraad van Iran.
Vorige week maakte het Russische ministerie van Defensie bekend dat militaire posities van IS bij
Raqqa waren aangevallen. Volgens Moskou werden toen onder andere een grote
wapenopslagplaats, een trainingscentrum en een fabriek vernietigd. Deze laatste werd gebruikt om
chemische wapens te maken. “De terroristen leden zware verliezen,” aldus Rusland. “Een groot
aantal militairen werd gedood.”
Direct gevolg
Analist Mark Sleboda prijst de samenwerking tussen beide landen. “De Amerikaanse
neoconservatieven zijn bang geworden en beginnen te schuimbekken,” zei hij.
De samenwerking is volgens hem een direct gevolg van het Amerikaanse en Saoedische beleid in
de regio, dat puur gericht is op regimeverandering. “Eerst in Irak, toen in Libië en nu in Syrië en
Jemen,” zei hij. https://youtu.be/3OF-3wvwkfo
Stabiliteit herstellen
De samenwerking zal volgens Sleboda de stabiliteit in het Midden-Oosten herstellen, nadat de VS
er chaos had gecreëerd. Hij voegde toe dat de Russische luchtcampagne tegen IS-terroristen tot
nu toe veel ‘effectiever’ en ‘intensiever’ is dan de Amerikaanse.
“Rusland houdt zich aan de resoluties van de VN-Veiligheidsraad, terwijl de VS op illegale wijze
terroristen traint en bewapent met Amerikaans belastinggeld en een soevereine staat aanvalt door
middel van een proxy-oorlog,” zei hij.
In onderstaand filmpje ziet je Russische Tu-22’s en Tu-95’s in actie boven Syrie:
https://youtu.be/3s2vawtN5fg
[PressTV]
http://www.ninefornews.nl/iraans-russische-samenwerking-maakt-amerikaanseneoconservatieven-bang/
Bizarre video van ‘satanisch menselijk offer’ bij CERN gaat viraal
in: Buitenland Robin de Boer 19 augustus 2016
De Europese Raad voor Kernonderzoek (CERN) kan een
virale video, waarin enkele wetenschappers een satanisch
menselijk offer in scène zetten op de campus in Genève,
maar matig slikken en heeft een onderzoek ingesteld. Dat
schrijft The Guardian.
Bij het hoofdkantoor van CERN in Genève spelen zich duistere taferelen af. Althans, dat is wat een
aantal wetenschappers ons wil doen geloven. Een virale video toont enkele in het zwart gehulde
gedaantes die ’s nachts op het centrale plein van de vestiging een menselijk offer brengen bij een
standbeeld van de hindoegod Shiva.
Het voorval werd gefilmd door een voorbijganger, die in paniek wegvlucht wanneer het slachtoffer
wordt neergestoken door één van de samenzweerders. Het is inmiddels duidelijk dat het om een
grap gaat, maar zo ziet de organisatie het allerminst.
In een reactie laat een woordvoerster van CERN weten dat de wetenschappers veel te ver zijn
gegaan. “We kunnen dit onmogelijk door de vingers zien, aangezien het filmpje misvattingen in de
hand werkt over de wetenschappelijke aard van onze activiteiten,” klinkt het.
Er is momenteel nog niets bekend over de identiteit van de wetenschappers en hun
beweegredenen. Het CERN zal de zaak verder intern afhandelen. https://youtu.be/ZgXWqTFXFh0
[De Morgen]
http://www.ninefornews.nl/bizarre-video-van-satanisch-menselijk-offer-bij-cern-gaat-viraal/
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Geschiedenis: Zionisme, Rusland, China en de NWO..
Keer op keer blijkt dat ‘Zionisten’ het alleenrecht op het
bestaan van de staat Israël claimen. Ondanks wereldwijde
protesten van Joden, zoals hier op de foto, die zich volledig
afkeren van de Zionistische ideologie. De huichelachtige
praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu, probeert
haar politieke ideologie tot ‘de waarden van de staat Israël’ te
verheffen. Dat Zionisme echter wordt verdoemd door veel
Joden, laten zij volledig buiten beschouwing..!
Zionisme, Rusland, China en de NWO
2016 Arend Zeevat / deze versie © WantToKnow.nl/be
Arend Zeevat
Het heden is een resultaat van de geschiedenis, zowel op persoonlijk als op
collectief niveau. Het persoonlijk verleden is vanuit het reïncarnatieconcept
gezien ingebed in de collectieve geschiedenis. Het heeft er deel vanuit gemaakt
en door de persoonlijke keuzes en de gevolgen daarvan voor het geheel, heeft
het mede vorm gegeven aan dat collectieve verleden. We zullen er zonder
schuldgevoelens aan te koppelen, dan ook verantwoordelijkheid voor moeten leren nemen.
Daarom is het van belang om ons persoonlijk én collectief functioneren in het heden ten volle te
begrijpen. We kunnen dat alleen als we ook ons persoonlijk en gezamenlijk verleden leren te
begrijpen.
En daar duikt dan gelijk een levensgroot probleem op. Want op welke basis en met welke
informatiebron betreffende die geschiedenis, kunnen we tot een waar begrip komen. Zij die daarbij
voor de waarheid willen gaan, zullen de leugen op een steeds grotere schaal tegenkomen.
“Als je een grote leugen vaak genoeg blijft herhalen, zullen de mensen ze uiteindelijk gaan
geloven als zijnde de waarheid!” Joseph Goebbels
“Leugen is de moeder van het geweld.” Mahatma Gandhi
“De meest krachtige vorm van liegen is de weglating” George Orwell
Daarom wordt dus het nodige kritische onderzoek gevraagd, zowel met betrekking tot het eigen
innerlijk aangaande het persoonlijk verleden, als met betrekking tot de uiterlijke
wereldgebeurtenissen. Wat betreft het laatste is bronnenonderzoek van wezenlijk belang voor het
verkrijgen van een historisch inzicht. Een zuiver onderzoek op dit vlak kan het innerlijk en uiterlijk
weten op een wederzijds bevestigende wijze bij elkaar brengen.
Onze intuïtie als kompas..
De menselijke intuïtie, in de zin van een helder weten zonder het
rationeel/analytisch te moeten beredeneren, is bij uitstek het middel
om innerlijk onderzoek te verrichten. Het maakt gebruik van het meer
dan 1/10e deel van de hersencapaciteit die door de meeste mensen
wordt gebruikt. De intuïtie kan tevens verbanden waarnemen tussen
ogenschijnlijk los van elkaar staande fenomenen.
Degenen die dit gegeven kennen, zullen weten waar ik het over heb.
Men weet gewoon wat men weet, zonder te hoeven weten waarom en
hoe men het weet. Wanneer men gaat twijfelen aan het eigen geweten, dan zijn de hekken van de dam en is men rijp voor een
volgzaam slavendom, die het dienend meesterschap torpedeert.
Hetgeen natuurlijk niet wil zeggen dat men zichzelf geen vragen meer hoeft te stellen. In het echte
weten komen denken en gevoel echter samen. Het is juist het door de machtsfanaten
problematiseren, onderdrukken en manipuleren van ieders weten, dat de basis is van iedere op
satanische psychopathie gefundeerde dictatuur.
De menselijke geschiedenis laat voorbeelden te over zien van hoe dit heeft uitgepakt. Meestal op
nogal bloederige wijze. Het menselijk bloed is nog steeds een bijzonder energetisch voedzaam
sap, voor geestelijke entiteiten die zich daar maar al te graag mee voeden. In het verdere verloop
van dit artikel wil ik ingaan op enkele voorbeelden hiervan en de daarachter opererende krachten
blootleggen..
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De juiste informatie
In onze onthullende tijd van informatievergaring over verborgen machtscomplotten via het internet,
wordt steeds meer duidelijk dat onze geschiedenis niet dat is wat wij op school hebben geleerd. Na
enig onderzoek, natuurlijk op basis van het nodige kritisch denk- en gevoelsvermogen, blijkt dat de
aan ons gepresenteerde historische weergave van de sociaal-maatschappelijke- en culturele
ontwikkelingen nogal kunstmatig gefabriceerd is, om zo de heersende machtsbelangen te kunnen
dienen. Het is een aaneengeschakelde doolhof van halve waarheden en hele leugens.
“Degenen die de geschiedenis niet bestuderen zijn gedoemd deze te herhalen.
Terwijl degenen die de geschiedenis wel hebben bestudeerd,
gedoemd zijn om hulpeloos toe te zien hoe anderen deze herhalen.”
(auteur onbekend)
Willen machtsfanaten het menselijk (onder)bewustzijn in het heden
kunnen controleren, dan moeten zij dus ook het verleden c.q. de
geschiedenisweergave beheersen. Het is een bekend gegeven dat na
iedere oorlog de geschiedenis, die aan mensen geleerd wordt, door de
overwinnaars wordt geschreven. Op deze wijze houdt men het tot
slavendom gedoemde volk in toom en leert men haar wat haar plaats in
het schema der wereldgebeurtenissen is. Hierbij maakt men gebruik van
massapsychologie, propaganda, manipulatie,.media, onderwijs en het
regelrechte gedragswetenschappelijk africhten van de massa.
De mensheid wordt door de heersende elite als menselijk vee beschouwd, dat in onze tijd door
een krachtiger wordende wet- en regelgeving gecontroleerd wordt en afgericht, om binnen de
omheining van de menselijke eliteboerderij te blijven.
“Hij die het verleden bepaalt, controleert de toekomst. Hij die het heden bepaalt, controleert
het verleden.”
George Orwell, 1984
Bestraffen van het voor de elite bedreigend denken en gedrag, met als zwaarste straf uitstoting uit
de sociaal geaccepteerde maatschappelijke context, is het ultieme middel waarmee men de kudde
in bedwang houdt. Die sociaal-maatschappelijke context is, in het kader van de
machtsbelangenbehartiging, volledig kunstmatig geschapen. Uitstoten doet men met behulp van
criminalisering en eventueel psychiatrisering van critici. ‘Lonely nuts’, die veelal mindcontrolled
robotten zijn en zwaar aan de antidepressiva, zijn in hun vaak geënsceneerde voorbeeldstelling
van opstandigheid nu eenmaal gemakkelijker onschadelijk te maken.
Hun meestal dodelijke bestraffing, na een ‘onverklaarbare’ geweldsuitbarsting, heeft een
massapsychologisch conditionerend effect. Het gaat in feite om een psychologische
oorlogsvoering tegen onze individuele eigenheid en kritisch denk- en gevoelsvermogen. Voor het
verder kunnen ontrollen van de elitaire agenda, is het voor de machtsfanaten van wezenlijk belang
om de snel in kracht toenemende individualisering, dus afnemende controleerbaarheid, met harde
hand de kop in te drukken. Het welslagen van hun agenda valt of staat daarmee.
Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlandse jood, Dr.
Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt
werd uitgenodigd om keer op keer zijn verhaal te vertellen
over het Judaïsme tegenover het ‘gekaapte Jodendom’,
oftewel het Zionisme, dat als camouflage-mantel opereert
voor imperialisme, onderdrukking en massamoord…!
Kudde-instinct
vs.
geïndividualiseerd
gemeenschapsbewustzijn
Ieder individu maakt deel uit van een gemeenschap. De
beïnvloeding van individuen kan men dan ook zeer effectief
via het collectief tot stand brengen, door een op kunstmatige
groepsidentiteit gebaseerde werkzaamheid. Het laten
ontstaan van groepen langs scheidslijnen van ras, etniciteit,
geloof, nationalisme en sekse is het middel om
manipuleerbare pionnen op het sociale en geopolitieke schaakbord te creëren, die naar believen
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kunnen worden ingezet bij het uitvoeren van het op wereldschaal gespeelde chaotiserende
Riskspel.
Niemand wil immers uitgestoten worden en alleen komen te staan, want een collectief heeft een
sociaal dragende kracht. Op zichzelf staande individuen zijn ogenschijnlijk heel kwetsbaar
tegenover een collectief ingestelde groep. Iedere op collectieve beïnvloeding gebaseerde dictatuur
maakt gebruik van het psychologisch mechanisme van het in ieder mens aanwezige kuddeinstinct. Het is de mens nu eenmaal gegeven om zich van nature te willen vereenzelvigen met een
groter dragend geheel.
Hoewel insiders ervan uitgaan, dat Brezinski een van de
topadviseurs is van president Barack Obama, vinden hun
contacten vooral achter de schermen plaats, vooral door de
gevestigde ‘havik’-reputatie van Brzezinski.
In de menselijke sociaalpolitieke geschiedenis, zijn er door de
heersers van deze gevangenisplaneet verschillende
experimenten uitgevoerd om te testen hoe bevolkingen
zouden reageren op verschillende vormen van dictatuur en
onderdrukking. Sinds de opkomst van het British Empire en de (Zionistisch) Angelsaksische
onderwerping van deze aardbol, die kolonisatie en globalisering wordt genoemd, is er middels
ontdekkingsreizen c.q. veroveringsreizen van alles aan gedaan om een toenemende macht te
verkrijgen over de verschillende continenten en hun bewoners.
Het Euraziatische continent, inclusief het Midden-Oosten, is de grootste landmassa met de meeste
bewoners en de meeste grondstoffen. De machtsvergaring van het British Empire en het door haar
latere geschapen American Empire, was en is er dan ook op gericht om dit continent volledig te
kunnen controleren. In zijn boek The Grand Chessboard schrijft Brzezinski op pagina 31 het
volgende over het beheersen van het Euraziatische continent:
“In dit verband is het van cruciaal belang hoe Amerika Eurazië ‘beheert’. Een macht die Eurazië
domineert zou twee van ’s werelds meest geavanceerde en economisch productieve regio’s
controleren. Een simpele blik op de kaart suggereert ook dat controle over Eurazië bijna
automatisch zou leiden tot Afrika’s ondergeschiktheid, daarmee het westelijk halfrond en Oceanië
(Australië).tot een geopolitieke periferie van ’s werelds centrale continent maken. Ongeveer 75
procent van de wereldbevolking leeft in Eurazië, en het meeste aan fysieke rijkdom van de wereld
is er ook, zowel in haar ondernemingen als in de bodem. Eurazië is goed voor ongeveer driekwart
van ’s werelds bekende energiebronnen.” (1)
Aansluitend hierop een uitspraak van Henry Kissinger, die hij deed in 1973:
“Wie de voedselvoorziening beheerst, beheerst het volk;
Wie de energie beheerst, kan continenten beheersen;
Wie het geld beheerst, kan de wereld beheersen”
Vanwege het cruciaal geopolitieke belang van Eurazië zijn daar de meest verwoestende
veroveringstochten en bloeddorstige oorlogen gevoerd. Tevens zijn er op dat continent twee
ontwrichtende sociale beïnvloedingsprogramma’s uitgevoerd, die moesten uitwijzen hoe een volk
het beste tot één collectief gesmeed kan worden, onder aanvoering van een rigide en
wreedaardige elitaire top van satanisch ingewijden. Het eerste experiment werd in 1917 in Rusland
gestart. Het werd al ver voor die tijd voorbereid, zoals te zien is op onderstaande kaart, die
weliswaar geen natuurgetrouwe weergave is van de daarna ontstane ontwikkelingen in Europa.
Op de bronpagina (2) () van bovenstaande kaart zijn nog
meer gebiedsverdelende kaarten van Europa te zien. De door
de bolsjewisten op gang gebrachte Sovjet-Russische variant
van het collectivisme, heeft onder haar barbaars
socialistisch/communistische regime in de periode van 1917
tot 1987 zo’n 61.911.000 doden opgeleverd. Dit door het
Angelsaksische westen geïnitieerde sociale expeiment was
een zet op het geopolitieke schaakbord om Eurazië onder
controle te krijgen. Inmiddels zijn voldoende feiten bekend over de westerse inmenging in Rusland
aan het begin van de 20ste eeuw. Zie (3) en (4). Lenin en Trotsky zijn beide door Angelsaksische
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bankiers gefinancierd, om Het Grote (machts)Spel van een nieuwe strategische zet te kunnen
voorzien.
Het Angelsaksische westen wist daarmee haar macht over
het Euraziatische continent te verstevigen, net zoals ook alle
huidige geopolitieke ontwikkelingen rond Rusland in dat kader
te zien zijn (5). Ook WOI en II zijn in dat kader te begrijpen.
Alles in deze wereld is onderhevig aan een geplande
schaalvergroting. Zo ook de oorlogsvoering.
De revoluties die de laatste jaren in Noord-Afrika, het MiddenOosten en Centraal-Azië hebben plaatsgevonden, zijn alle
geïnitieerd en gefinancierd door revolutieproductiebureaus (6)
onder leiding van de CIA en miljardairs zoals George Soros.
Het Grote Spel is een één partijenspel. De alles dominerende spelbepaler heeft de illusie van
elkaar bestrijdende partijen gecreëerd, die echter door dezelfde spelbepaler worden betaald. Uit
voorgaande moge blijken dat de huidige geopolitieke wereldsituatie al sinds de 17 e eeuw van
kolonialisatie is voorbereid. De elite kijkt niet op een jaartje, maar plant eeuwen vooruit.
Communisme in China
Ook de Chinese bevolking moest er vanaf het begin van de 20ste eeuw aan geloven en een
socialistisch/communistisch sociaal africhtingprogramma ondergaan. In 1921 werd in Shanghai de
Chinese Communistische Partij (CCP) door studenten opgericht. Deze nam in 1949 onder leiding
van Mao de macht over in China. Het waren dus studenten, die een intellectueel geschoolde elite
vertegenwoordigden en meenden voor de belangen van de arbeidersklasse te moeten strijden. Dit
is overigens tekenend voor de meeste revoluties.
In de door intellectuelen uitgedachte praktijk hield het socialisme/communisme echter juist in dat
die arbeidersklasse genadeloos werd onderdrukt, tot slaaf gemaakt en op grote schaal werd
uitgemoord. Onder het communistisch bewind in China heeft dat in de periode 1949-1987 een
totaal aantal van 76.702.000 doden opgeleverd. Zowel over het aantal Russische als Chinese
slachtoffers van het communisme wordt door historici nog volop gediscussieerd.
Het gaat in ieder geval om holocausten op zich. Juist het begrip holocaust is hierop zeker van
toepassing. Het begrip holocaust is dus geen door het Zionistisch Jodendom officieel
gepatenteerde merknaam. Tevens weet het Zionistische Jodendom zelf ook heel goed hoe men
een holocaust moet uitvoeren, getuige de nog steeds gaande zijnde slachtingen in Gaza en op de
Westelijke Jordaanoever. Het heilige getal van ze miljoen joodse slachtoffers die er tijdens de
enige en echte door het Zionistische Jodendom bepaalde Holocaust zouden zijn omgekomen, is
een getal dat al sinds 1889 (7) in westerse media te pas en te onpas wordt genoemd.
Waardoor dit begrip tot in de eeuwigheid verbonden blijft met
het zeer discutabele getal van zes miljoen in de Tweede
Wereldoorlog omgekomen Joden (8). Dit brengt mij bij de kern
van dit artikel, namelijk de Zionistisch joodse invloed op de
regimes van Nazi-Duitsland, de Sovjet Unie en China. Zonder
daar verder te uitgebreid op in te willen gaan, durf ik met
zekerheid te zeggen dat die invloed overweldigend aanwezig
was. Betreffende die invloed in Nazi-Duitsland, ga ik er vanuit
dat er voldoende kennis bij de lezer aanwezig is. Zie wat betreft de USSR (9).
Het is in het westen echter een totaal onbekend gegeven dat het Zionistische Jodendom zich ook
in China heeft ingevreten. Het is de essentie van het Khazaarse cryptojodendom, dat zij overal
waar zij zich vestigen, maakt niet uit welk land of welke cultuur, zij als een kameleon de schutkleur
van hun omgeving aannemen. Ze zijn bereid om in naam het geloof te belijden dat bij die
schutkleur hoort en zelfs hun naam aan te passen aan de taal die bij de schutkleur hoort. Zo ook in
China. Zie (10) en (11) voor het Zionistische verbond tussen het Russische en Chinese
communisme. Voor verdere informatie geef ik hieronder een aantal links weer.
Over de geschiedenis van de Zionistische Joden in China kijk je naar deze YouTube:
https://youtu.be/nI5QXAssGgU
Zionistische Joden in China, een bijna beangstigende illustratie: een Chinees-Zionistisch koor…
https://youtu.be/OspDD4qwalw
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Tijdens zijn bezoek aan China in 2013 bevestigde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat
de Chinese en Joodse cultuur veel gemeenschappelijk hebben, hetgeen hij in een toespraak
aangaf.
“En nu voor de vleierij: de poging om te bewijzen dat Joden en Chinezen vleselijke
zielsverwanten zijn, verenigd door gemeenschappelijke idealen en nobele aspiraties: De
Chinezen herkennen en omarmen gemeenschappelijke kenmerken tussen hun cultuur en de
Joodse cultuur. Beide rassen hebben een grote diaspora ondergaan verspreid over de hele
wereld. Beide leggen nadruk op familie, traditie en onderwijs. Beide beschikken over
beschavingen die dateren van duizenden jaren terug. In Shanghai heb ik vaak te horen
gekregen, met goedkeurend hoofdgeknik, dat ik simpelweg vanwege mijn etniciteit,
intelligent, slim en gevat moet zijn.“ (12) https://youtu.be/GpQJPzaNYZE
Is het Jodendom een ras?
Nu wordt het natuurlijk interessant, want de blanke Khazaar-Zionistische Joden zijn in de eerste
plaats geen ras, noch etniciteit. Het is maar een volk net als ieder ander volk (12). De echte
Semitisch donkerder gekleurde Joden staan veel dichter bij de oorspronkelijke bewoners van
Palestina. De Khazaarse Joden hebben in de tweede plaats zelf hun eigen diaspora veroorzaakt,
door zich overal ter wereld in te willen vreten in machtscentra en nieuwe te willen scheppen en om
die reden overal eruit geschopt te worden.
Dit alles met als doel de in de Talmoed aan hen beloofde wereldheerschappij op zich te kunnen
nemen. De Zionistische Joden hebben zich als een bloedzuiger vastgebeten in iedere opkomende
geopolitieke macht, om deze als een gecontroleerde oppositie te kunnen misbruiken. Het
verkrijgen van een Zionistisch Joodse wereldhegemonie wordt ontleend aan de
Babylonisch/Farizeïsch/Talmoedisch/Kabbalistische overtuiging dat de Khazaarse Joden, op basis
van hun zelf aangemeten Oud Testamentisch uitverkoren zijn, ieder werelds machtsvoertuig
mogen gebruiken dat hun meester dient. Dat daarom bijdraagt aan het een podium bieden voor
hun (satanische) Messias. Vanwaar hij zijn alleenheerschappij over de planeet Aarde kan
vormgeven
Verder is het opmerkelijke aan Netanyahu’s bezoek aan
China dat hij Shanghai bezocht, waar zijn Zionistische
voorvaderen Mao geholpen hebben om de Chinese
communistische partij op te zetten. Hij heeft daar dus even
weer een lijntje met het verleden bekrachtigd en versterkt. De
gemiddelde joodse gelovige (14) weet over het algemeen niet
wat zijn satanisch geïnspireerde leiders als agenda hebben.
De Khazaarse Zionisten zijn ook zo slim geweest om iedere
kritiek op hun functioneren wettelijk onmogelijk te maken en het te criminaliseren met de term
antisemitisme (15). En daarom steeds meer maatregelen af te kondigen, die waarheidszoekers het
leven onmogelijk maakt .
De leugen over Hitler’s zelfmoord..
Op 18 oktober 2011 publiceerde de Engelse krant Daily Mail Online een artikel (16) over de vlucht
van Adolf Hitler en Eva Braun naar Argentinië. Hij zou dus geen zelfmoord hebben gepleegd.
Onlangs is uit vrijgegeven FBI-documenten gebleken dat Adolf Hitler aan het eind van WOII met
Eva Braun uit Duitsland wist te vluchten en met meerdere hogere Nazi’s in
een onderzeeër naar Argentinië is gebracht.
Daar werd hij door de toenmalige Argentijnse autoriteiten met open armen
ontvangen en bereidwillig ondersteund bij het vinden van een veilige
onderduikplek ergens in de voetheuvels van de Andes. Alwaar hij een
huis, door al eerder naar Argentinië gevluchte rijke Duitsers gefinancierd,
liet bouwen. De opeenvolgende Argentijnse regeringen hebben sindsdien
dit gegeven voor de rest van de wereld verborgen gehouden.
Dit zou ook Prins Bernhard’s voorliefde voor Argentinië en zijn veelvuldige
bezoeken aan dat land ook in een heel ander licht kunnen plaatsen. Zou
het misschien mogelijk zijn dat de Argentijnse junta onder leiding van
Videla, met Jorge Zorregieta als deelnemend minister, door de in dat land
aanwezige nazi’s geadviseerd zou kunnen zijn?
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Het gegeven van Hitlers vlucht werd binnen het alternatieve mediacircuit al jaren vermoed. De FBI
schijnt volgens een artikel hierover ook bekend geweest te zijn met Hitlers exacte locatie, maar zij
hield ook dit binnenskamers. Evenals de Russen, die Hitlers bunker in Berlijn hadden veroverd en
daar de verbrande lijken van Hitler en Braun zeiden te hebben gevonden, ook de leugen over
Hitlers dood in stand hielden. Een citaat uit een artikel hierover:
‘Red Flag News reports:
Onlangs vrijgegeven documenten van de FBI bewijzen, dat de
regering wist dat Hitler nog tot lang na de Tweede
Wereldoorlog in goede gezondheid in het Andesgebergte
leefde. Op 30 April 1945 pleegde Adolf Hitler (ogenschijnlijk,
AZ) zelfmoord in zijn ondergrondse bunker. Zijn lichaam werd
later ontdekt en geïdentificeerd door de Sovjets, voordat het
met spoed naar Rusland werd overgebracht. Is het echt
mogelijk dat de Sovjets al die tijd hebben gelogen en met
opzet die geschiedenis herschreven?
Niemand dacht dit, totdat de documenten van de FBI werden vrijgegeven. Het lijkt erop dat het
mogelijk is dat de meest gehate man in de geschiedenis, uit het door oorlog verscheurde Duitsland
ontsnapte en een rustiek en vreedzaam leven in de prachtige uitlopers van het Andesgebergte
leidde. De geheime diensten wisten het. De onlangs vrijgegeven documenten van de FBI beginnen
te laten zien dat niet alleen Hitler en Eva Braun’s zelfmoord vervalst was, maar dat het beruchte
paar mogelijk hulp zou kunnen hebben gekregen van de directeur van de OSS (tegenwoordige
CIA, AZ) zelf, Allen Dulles.
Een FBI-document vanuit Los Angeles openbaarde dat de FBI zich
terdege bewust was van een mysterieuze onderzeeër die op weg was naar
de Argentijnse kust, om daar hoge Nazi-officieren af te zetten. Wat nog
verbazingwekkender is, is het feit dat de FBI wist dat hij in feite in de
uitlopers van de Andes woonde.’ (17)
Deze berichtgeving een plek gevend in jezelf, moet het toch wel de
conclusie opleveren dat ook Hitler een bruikbare marionet is geweest in de
handen van de oorlogszuchtige Zionistische bankiers en hun vazallen. Een
gegeven dat met name de stichting van de Zionistische Rothschildstaat Israël mogelijk heeft
gemaakt! Het staat allemaal in het teken van de kunstmatig gefabriceerde en leugenachtige
geschiedenisweergave, zoals wij die op school gepresenteerd kregen. Op een rotonde net buiten
de Israëlische stad Eilat staat een bijzonder Vrijmetselaarsmonument, dat beeldend weergeeft wat
de aspiraties zijn van de krachten achter het Zionisme. Zie de foto hiernaast.
De twee pilaren in bovenstaande afbeelding komen in iedere
Vrijmetselaarstempel voor. Het bijzondere aan de in de
afbeelding weergegeven pilaren is echter, dat er een aardbol
en universumbol op zijn aangebracht. In mijn beleving houdt
dit in dat de Luciferisch satanische krachten, die binnen het
Zionisme en de haar dienende clubs werkzaam zijn, geen
demonisch genoegen zullen nemen met het alleen veroveren
van de aarde.
Zij zullen een door hen veronderstelde overwinning op deze
planeet als een springplank willen gebruiken voor het
veroveren van de rest van het zonnestelsel en nog verder. Heb jij je wel eens afgevraagd waarom
het Amerikaanse (geheime) ruimteprogramma, dat in feite wordt uitgevoerd in samenwerking met
de Russen (18) en Chinezen (19), steeds verder het zonnestelsel en daarbuiten wil verkennen? Dit
doet men niet ten dienste van de mensheid..!
Op het uiterlijke toneel lijken de VS, Rusland en China elkaar te bestrijden, maar op de
achtergrond werkt men gezamenlijk aan het voorbereiden van het steeds chaotischer wordende
wereldtoneel. Daarmee bereidt men voor hun heer en meester de weg voor, om een
communistisch gefundeerde Nieuwe Wereld Orde te scheppen. De socialistisch/communistische
sociale experimenten in Rusland en China zijn uitgevoerd om de elite ervaringen te laten opdoen
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in het zo efficiënt mogelijk uit kunnen rollen van een totale dictatuur. Het hieronder weergegeven
Corbett Report laat op zeer duidelijke wijze zien, hoe op een bepaald niveau ogenschijnlijk
tegenstrevende vijanden op een ander niveau samenwerken. https://youtu.be/5M1KD7Dnq4s
Er zijn in de afgelopen jaren vele tekenen aan de wand geweest, die er op wijzen dat er zowel door
het westen als oosten wordt toegewerkt naar een socialistisch/communistisch wereldregime.
Hieronder een aantal uitspraken van westerse machthebbers en de laatste Sovjet-Russische
president, die dit bevestigen.
“We gaan naar een nieuwe wereldorde, de wereld van het communisme. Wij zullen ons
nooit van die weg af laten brengen.”
Mikhail Gorbachev (1987)
Op het door Gorbatchev geleidde World Forum in 1995, had lid van de Council On Foreign
Relations, Zbigniew Brzezinski, dit te zeggen:
“We hebben geen nieuwe wereldorde. … We kunnen niet met één snelle stap in een
wereldregering springen. … In het kort, de voorwaarde voor uiteindelijke globalisering — echte
globalisering — is geleidelijke regionalisering, want daardoor bewegen we in de richting van
grotere, stabielere, meer coöperatieve eenheden. “
In Zbigniew Brzezinski’s boek ‘Between Two Ages: America’s Role In The Technetronic Era‘, wijdt
hij uit over de ideologie die de regering van de Nieuwe Wereld Orde zou aanhangen:
“De natiestaat is geleidelijk zijn soevereiniteit aan het afstaan… Er zullen intensievere
inspanningen moeten worden uitgevoerd om een nieuwe monetaire wereldstructuur te
vormen. Nationale soevereiniteit is niet langer een levensvatbaar concept… Marxisme
vormt een verder essentiële en creatieve staat in de rijping van de universele visie van de
mensheid. Marxisme is tegelijkertijd een overwinning van de externe, actieve mens over de
innerlijke, passieve mens en een overwinning van de rede op geloof…” (20)
Voor meerdere uitspraken over de NWO zie (21).
In 1973 is David Rockfeller op bezoek geweest in China. Naar aanleiding daarvan had hij op 10
augustus 1973 een interview met de New York Times, waarin hij het volgende zei over de
toenmalig Chinese leider Mao Tse-tung.
“Het sociale experiment in China onder voorzitter Mao’s leiderschap is één van de meest
belangrijke en succesvolle in de menselijke geschiedenis.” (22)
Het feit dat Mao met zijn socialistisch experiment ruim 70 miljoen mensen naar de eeuwige
jachtvelden heeft geholpen, heeft dat experiment volgens Rockefeller dus tot het meest belangrijke
en succesvolle gemaakt in de menselijke geschiedenis. De verheelijking van een bloederig
communisme mag duidelijk maken waar de elite, die ook het Zionisme, Israël en de rest slechts als
voertuig voor de verwezenlijking van hun plannen gebruiken, op uit is.
Ook Barack Obama schijnt een fan te zijn van Mao, getuige
een afbeelding van hem op een kerstbal in de kerstboom van
het Witte Huis. Ja, men voert hun plannen recht voor onze
ogen uit. Of zoals men in het Engels zegt: “They hide it in
plain sight”. (23)
Einde van een era
Wat er in de voormalige Sovjet Unie plaatsvond en nu nog op
een openlijke manier gebeurt in China en andere dictaturen, is in het westen evenzeer te
herkennen in een weliswaar subtielere en meer verborgen vorm. Het is de zachte vorm van
dictatoriale mensenveehouderij. Daarom is het voor velen zo moeilijk herkenbaar.
Sinds 11 september 2001, de laatste valse-vlag-aanslagen en de toenemende
‘vluchtelingenchaos’ is zich in alle westerse landen echter een
keiharde fascistoïde politiestaat aan het openbaren. Het
uiteindelijke doel is om de socialistisch/communistisch
georiënteerde sociale beïnvloedingsprogramma’s van de
Sovjet Unie en China over de gehele aardbol uit te rollen.
Zoals het Vrij Metselaarsmonument op de rotonde buiten het
Zionistisch Israëlische Eilat al laat zien.
Eén van de grote voortrekkers van de ‘New World Order’, in
de slipstream van de Rothschilds.. Uitspraken die er niet om
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liegen. (klik voor lead naar YouTube over bevolkings-‘uitdunning’)
Het valt echter niet meer te ontkennen dat er zeker in de laatste jaren een enorme verandering
gaande is, die mensen steeds minder ontvankelijk maakt voor angsthazerij, indoctrinatie van
machtspropaganda en dociele volgzaamheid. Steeds meer schapen worden wakker en gaan op
zoek naar een eigen stuk wei, waarop zij zichzelf kunnen zijn of worden.
De machthebbers weten dat hun tijd ten einde loopt en raken steeds meer in paniek. De elitaire
machtskat in het nauw maakt dan ook heel rare sprongen om nog zoveel mogelijk mensenzielen
onder controle te kunnen houden. Alles wordt door hen ingezet om hun zielsverstikkende matrix
van controle en beheersbaarheid nog te redden. Hun middelen worden met behulp van de door
hen ontwikkelde geavanceerde technologie steeds grover en gewelddadiger.
Onze tijd laat een spiritueel/occulte oorlog zien tussen de
machten van Goed en Kwaad, die op aards materieel en
psychologisch niveau wordt uitgevochten. Onze tijd laat de
laatste grote eindstrijd zien, waarbij aan beide kanten alle
krachten worden ingezet.
Amerikaanse verkiezingen als aanleiding?
De mensonterende Amerikaanse verkiezingscampagne heeft
laten zien wat het beschavingsniveau van de deelnemende
kandidaten is, die allen hetzelfde belang dienen. Het maakt
dus in het geheel niet uit welke kandidaat benoemd wordt. Het
zou echter maar zo eens kunnen zijn dat de verkiezingen in
november dit jaar niet eens doorgaan.
In de VS zelf gonzen er al langere tijd geruchten, die daarnaar
verwijzen. Hillary Clinton schijnt door de bij haar waargenomen gezondheidsproblemen (24) zelfs
niet in staat te zijn het presidentsambt te kunnen aanvaarden. (zie ook deze foto) En hoe zij zich
uit alle haar omringende schandalen weet te redden is ook nog maar de vraag. Donald Trump wil
men absoluut niet de sleutel van het Witte Huis overhandigen, zoals zelfs Obama duidelijk heeft
gemaakt (25).
De aanwezigheid van vele buitenlandse troepen op Amerikaans grondgebied, waaronder
Russische (26) en Chinese (27), wordt door velen opgevat als een op handen zijnde
noodtoestand. Obama zou om welke geënsceneerde reden dan ook de noodtoestand uit kunnen
roepen en VN-troepen te hulp roepen bij het beteugelen van een grootschalige binnenlands
sociale onrust. Dat er in de VS al het nodige militair VN-materieel aanwezig is (28), is in de
afgelopen jaren op het internet te zien geweest. Vorig jaar was er in meerdere staten de groots
opgezette oefening Jade Helm 15. Hoe dit Amerikaanse circus dan ook verder uit gaat pakken, het
zal in ieder geval een grote invloed hebben op de rest van de wereld. Het is echter allemaal gericht
op het mensen aan willen spreken in hun kudde-instinct.
Het voorbeeld van hoe Afrikaanse jongens in hun mannelijkheid worden ingewijd mag echter een
voorbeeld zijn voor ons allemaal met betrekking het vinden van onze eigen kracht en
onafhankelijkheid. In Afrikaanse stammenculturen werd het uitstotingsfenomeen in
inwijdingsrituelen van jongen tot man juist op positieve wijze gebruikt, om een opgroeiende jongen
op zijn mannelijkheid te testen en die te helpen ontwikkelen. Zij stuurden een jongen ter inwijding
in zijn krachtig ontluikende mannelijkheid alleen de bush in, alwaar hij voor een bepaalde tijd
moest zien te overleven.
Keerde hij levend terug, dan had hij zijn mannelijkheidtest doorstaan. Dus waar halen wij de kracht
vandaan om in de sociale jungle van onze steeds meer chaotiserende wereld te overleven? Puur
en alleen uit onszelf! Het volgende is daarom in de komende tijd dan ook van het grootste belang:
– Hou je hoofd koel en je hart vooral warm –
Bronnen:
(1) http://www.takeoverworld.info/grandchessboard.html
(2) http://www.mobes.info/article/1455199426/
(3) http://www.history.com/this-day-in-history/lenin-returns-to-russia-from-exile
(4) http://www.sweetliberty.org/issues/hoax/mcfadden.htm#.VRK2WY60Olc
(5) http://www.activistpost.com/2014/05/the-role-of-nato-and-eu-on-brzezinskis.html
(6) http://www.deepjournal.com/p/43/a/nl/2891.html
(7) http://www.rense.com/general82/decon.pdf
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(8) http://www.veteranstoday.com/2016/08/10/the-six-million-figure-another-holocaust-lie-and-thelying-liars-who-enable-it/
(9) http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_weber.html
(10) http://www.jewwatch.com/china.html
(11) https://josministries.prophpbb.com/topic2027.html
(12) http://beforeitsnews.com/power-elite/2015/01/china-and-the-khazar-zionists2447728.html?currentSplittedPage=0
(13) http://nl.metapedia.org/wiki/Joden
(14) http://henrymakow.com/2016/08/why-do-jews-choose-complicity.html%20%20http:/henrymakow.com/2016/08/why-do-jews-choose-complicity.html
(15) http://henrymakow.com/2014/06/Anti-Semitism-has-Respectable-Pedigree.html
(16) http://www.dailymail.co.uk/news/article-2050137/Did-Hitler-Eva-Braun(17) http://www.theeventchronicle.com/study/fbi-hitler-didnt-die-fled-argentina(18) http://www.russia-direct.org/us-russia-cooperation-space-one-area-hasnt-been-affectedsanctions
(19) http://www.americaspace.com/?p=38668
(20) http://www.alt-market.com/articles/2074-russia-is(21) http://endtimesprophecyreport.com/2013/06/05/new-world-order-37-quotes-on(22) http://www.nytimes.com/1973/08/10/archives/from-a-china-traveler.html?_r=0
(23) http://www.foxnews.com/politics/slideshow/2009/12/23/white-house-christmas-treeornaments.html#/slide/mao-zedong-ornament
(24) http://www.zerohedge.com/news/2016-08-08/something-wrong-hillary-bizarre-behaviorseizure-allegations-raise-doubts-about-her(25) https://www.theguardian.com/us-news/video/2016/feb/17/donald-trump-wont-be-presidentsays-barack-obama-video
(26) http://www.petition2congress.com/10798/russian-troops-in-america-confirmedRussian
(27) http://allnewspipeline.com/International_State_Of_Emergency_Worldwide.php
(28) http://www.thecommonsenseshow.com/2016/06/28/why-are-un-troops-on-american-soil/
http://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/zionisme-rusland-china-en-de-nwo/
Welvaartsverlies door toevloed: In Wenen wordt alles duurder
Geplaatst op 21 augustus 2016 door E.J. Bron
Wenen – Hoezo “verrijking” – in de Oostenrijkse
hoofdstad Wenen is het nu als het ware officieel dat de
aanhoudende sterke toevloed tot een merkbaar
welvaartsverlies leidt. Water, vuilophaaldienst en
parkeren worden duurder, terwijl de toevloed tegelijkertijd
tot exploderende huren, loondruk en problemen in de
gezondheidszorg leidt.
De cijfers van Statistiek Austria spreken een duidelijke taal: het bruto regionaal product stagneert
al jaren. Tegelijkertijd stijgt de bevolking, hoofdzakelijk als gevolg van de toevloed, enorm. De
gevolgen worden uitgelegd door de president van de beroepsvereniging industrie, Walter Ruck:
“De koek in Wenen blijft dezelfde – er eten echter steeds meer mensen mee.” En meer
productiviteit door meer arbeidsplaatsen gaat ook niet – de arbeidsplaatsen voor de toenemende
bevolking ontbreken gewoon.
Daarbij komt dat de stad Wenen de kosten voor openbare dienstverlening drastisch verhoogt, wat
de duurte eveneens aanwakkert. Zo moet er het komende jaar 3,3% meer betaald worden voor
water en de vuilophaaldienst. Ook de kosten voor horecatuinen en kraampjes stijgen aanzienlijk.
Alles bij elkaar – toevloed en kostenstijging – is voor de doorsnee-consument in de Oostenrijkse
hoofdstad een verwoestende mix. De druk in de ketel neemt toe.
Bron: http://zuerst.de - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
https://ejbron.wordpress.com/2016/08/21/welvaartsverlies-door-toevloed-in-wenen-wordt-allesduurder/
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Prikbord nr. 540, door Columnist: Leo J.J. Dorrestijn
Basisinkomen
Annemarie van Gaal weet veel en heeft een helder verstand, maar tegelijk onvoldoende besef van
de complexiteit van de samenleving. Nederland is niet gevuld met uitsluitend oppassende burgers
met een Nederlands paspoort. En een basisinkomen vanaf 60 jaar, zonder verdere controles, leent
zich voor misbruik. Niet alleen door degenen die hun halve leven al misbruik van sociale
uitkeringen hebben gemaakt, maar ook door hen die het water nu aan de lippen staat door
(hypotheek)schulden, verslaving etc. Met name indien onze wetten ook van toepassing blijven voor
elke statushouder en gelukszoeker, uitkeringstoerist uit EU-land, ‘gezinshereniger’, terugkeerder
naar land van herkomst, zwartwerker (al dan niet in het buitenland), etc. Dat basisinkomen moet
dan zo laag zijn dat niet automatisch iedereen met daarboven een minimaal inkomen meteen zijn
noodzakelijke (!) toeslagen verliest, terwijl er toch maatwerk nodig blijft voor schuldaflossing,
gehandicapten, Wajongers en andere WAO-ers die nu een hogere uitkering genieten. En het moet
ook niet zo hoog zijn dat het extra uitkeringstoerisme bevordert of dat er mensen in ‘leven’ blijven,
nadat ze zijn overleden. Duitsland kent een dergelijke regeling voor gepensioneerden, werklozen,
laagverdienenden en asielzoekers, maar heeft vele uitzonderingen, toeslagen en controles nodig
om het betaalbaar te houden terwijl het misbruik daar inmiddels de pan uit rijst. En wat is er hier
mis met het begrip bijstandsniveau? Want controles blijven nodig, zoals onder meer de
Roemenen-kwestie, de Marokko-uitkeringen en de schuldsanering hebben aangetoond. Bij een
basisinkomen kan men ook ‘ongestraft’ schulden maken, want het OM heeft geen tijd en van een
‘kale kip’ valt niets te plukken.
Bescherming
De WUZ-redactie zou briefschrijvers beter tegen zichzelf moeten beschermen. Iemand die niet
weet welke magnetisch-elektrische en mechanische krachten een rol spelen bij elektrische auto’s
en het opladen van accu’s via een dynamo, moet zich zeker niet bezighouden met het ‘perpetuum
mobile’.
En iemand die toegeeft straathonden uit Roemenië te importeren, omdat ze daar slecht behandeld
worden, weet kennelijk niet hoe straatkinderen daar worden behandeld. En straathonden zijn geen
huisdieren, net als wilde katten. Waarom dan alleen Roemenië? Heel Oost-Europa, het Midden
Oosten, Azië, Afrika, Zuid Amerika, delen van Noord Amerika en zelfs Nederland kennen het
probleem van ‘verwaarloosde’ dieren; niet alleen honden. Terwijl er over de hele wereld 250
miljoen verwaarloosde, misbruikte en hongerige kinderen zijn; dat is pas echt schrijnend.
Tot slot op dezelfde datum (22/8) iemand die meent dat terroristen niet zouden weten hoe Schiphol
wordt beveiligd als het niet in de krant staat. Kennelijk de Belgische kranten niet gelezen na de
aanslag in Brussel? Terroristen vertellen de media en de ‘beveiligers’ hoe het werkt; niet
omgekeerd.
Boerkini
Het is onbegrijpelijk dat landen die nauwelijks in staat zijn een boerkaverbod in te stellen, laat
staan te handhaven, zich druk maken over boerkini’s op het strand. Is dan plotseling wel de
gebrekkige aanpassing van moslima’s in het geding? In Duitsland komt men zelfs niet verder dan
het volledig gesluierd zijn in bepaalde situaties te willen verbieden: neen, niet op stations, in
winkelcentra, in een stadion of in een bankgebouw. Betekent dit dat een boerka zonder sluier daar
overal is toegestaan: op vliegvelden, in vliegtuigen, in het openbaar vervoer, in
overheidsgebouwen, in restaurants (‘discriminatieverbod’) en de schouwburg of op straat? Dan
moet een boerkini ook kunnen, want alles moet wijken voor de veelgeprezen godsdienstvrijheid: de
Westerse leefstijl en cultuur, het straat- en stadsbeeld, het strandleven, juridische begrippen als
‘racisme’ en ‘discriminatie’ (vervangen door politieke begrippen), subsidieregels, het
veiligheidsbeleid (ook in asielcentra), de zwembadregels, internationale betrekkingen, het
scheidingsrecht en de hypotheekfinanciering.
Pech
Tijdens de Olympische Spelen zijn drie zaken weer eens onderstreept: nergens is het nationalisme
sterker dan bij ‘sportieve’ evenementen, met name onder de verslaggevers. Voorts zijn successen
niet voorspelbaar, omdat toeval, pech en scheidsrechters een eigen invloed hebben. En sommige
sporters kunnen slecht met verliezen en psychische druk omgaan, alsof hun leven en status
worden bepaald door hun prestaties die slechts even relevant zijn. Sommige sporters denken zelfs
dat hun ‘beroepskeuze’ van landsbelang is en willen graag een voortzetting van hun financiële
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ondersteuning als ze stoppen met topsport. Begrijpelijk, doch onzin, net als de
kunstenaarsregeling, de wachtgeldregeling voor politici, de pensioenregeling voor voormalige
bewindspersonen en topambtenaren, de belastingvrijdom voor het koninklijk huis en de absurde
beloningen en onkostenvergoedingen voor gesubsidieerde bestuurders, leden van het Europese
Parlement en de cultuurmaffia. Bovendien behoren ze niet tot de bobo’s en graaiers met een
buitenlandse bankrekening, en betalen dus gewoon belasting. Dat is dubbele pech.
Rechtsstaat
Turkije heeft 38.000 gevangenen – d.w.z. criminelen met een veroordeling – vroegtijdig vrijgelaten
om vermeende aanhangers van Gülen te kunnen opsluiten. Ook bedrijven die financiële steun
zouden hebben gegeven aan de Gülen-beweging – let wel vóór de vermeende couppoging –
worden aangepakt. Kennelijk heeft de Turkse rechtsstaat opgehouden te bestaan, want de wraak
van Erdogan is officieel gebaseerd op de ‘schuld’ van Gülen. Een beschaafd land onwaardig, doch
volgens Ankara gerechtvaardigd door ruim 200 doden. Anders gezegd: die doden waren nodig om
de publieke en internationale opinie te beïnvloeden, Gülen aan te klagen en politieke
tegenstanders, de onafhankelijke pers, de rechterlijke macht en de Koerden definitief te kunnen
uitschakelen. Daarmee worden het gezuiverde leger, politie, de rechters en de geheime diensten
instrumenten van terreur tegen belangrijke delen van de bevolking en zullen de aanslagen uit
‘onmacht’ toenemen; niet alleen van de PKK. Als Erdogan wil weten hoe dit kan aflopen, zou hij
nog eens goed naar Syrië moeten kijken.

Olympische Spelen in Rio zijn nazi-ritueel en bewijzen dat de Illuminati bestaat
in: Het Complot Robin de Boer 21 augustus 2016
De populaire blogger Illuminati Watcher schrijft dat de
Olympische Spelen in Rio de Janeiro kunnen worden
gezien als één groot satanisch ritueel dat populair
werd gemaakt door de occulte nazi’s, zo meldt de
Daily Star. “We kijken naar de Spelen, die
oorspronkelijk bedoeld waren om de Griekse god Zeus tevreden te stellen,” schrijft hij.
“De overdracht van de olympische vlam is tijdens de Spelen van 1936 bedacht door niemand
minder dan dr. Joseph Goebbels,” gaat hij verder. Het vuur is afkomstig uit Olympia, de plaats van
de antieke Spelen in Griekenland, waar men een fakkel heeft ontstoken door tijdens een heidens
ritueel het zonlicht met spiegels op de fakkel te concentreren.
“De vlam wordt ontstoken, waarna kijkers van over de hele wereld hun aandacht en energie erop
richten,” aldus Illuminati Watcher. “Hier komt de aanbidding van Saturnus om de hoek kijken: onze
energie en aandacht worden gericht op de vlam en uiteindelijk op Saturnus.”
Klimaatverandering
De schrijver en blogger stelt verder dat de openingsceremonie van de Spelen vol symbolen van de
Illuminati zat. Tijdens de ceremonie was onder meer een video te zien die waarschuwde voor de
gevaren van de klimaatverandering, volgens Illuminati Watcher een creatie van de Illuminati en het
alziend oog. Dat wijst erop dat de Olympische Spelen door de Illuminati zijn gesponsord, klinkt het.
“Tijdens de openingsceremonie werd gewaarschuwd voor de gevaren van klimaatverandering en
zagen we een onheilspellende driehoek op de achtergrond,” schrijft hij.
Alziend oog
“De Illuminati heeft alle overheidsniveaus geïnfiltreerd, en dus is het niet vreemd om te denken dat
er plannen zijn om klimaatverandering aan ons op te dringen,” gaat hij verder. “Op het podium
zagen we een vredesteken voor iets wat leek op het alziend oog.”
In het verleden zijn al veel uitspraken gedaan over het geheime genootschap. Zo zouden onder
meer de nieuwe Britse premier Theresa May en de Duitse bondskanselier Angela Merkel
onderdeel zijn van de geheimzinnige groep. https://youtu.be/0gb6ympnz94
[Daily Star]
http://www.ninefornews.nl/olympische-spelen-in-rio-zijn-nazi-ritueel-en-bewijzen-dat-de-illuminatibestaat/
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Doomsday Clock weer iets dichter bij middernacht gezet
Een groep prominente wetenschappers heeft op 22 januari 2016 de Doomsday Clock twee
minuten vooruit gezet. De klok die aangeeft hoe groot de dreiging is op een wereldwijde kern- of
milieuramp, staat nu op 23.57 uur. In 2012 werd de tijd van deze Clock voor het laatst verzet: van
23.54 naar 23.55. De nieuwe tijd van 23.57uur is vooral te wijten aan ontwikkelingen op het gebied
van kernwapens. Vladimir Poetin en Barack Hussein Obama worden aangewezen als
hoofdschuldigen voor de naderende doemsdag. Al in 1997 verklaarde Rusland in het Nationale
Veiligheid Concept dat de duizenden kernwapens van het land ‘gebruikt zullen worden als het
bestaan van de Russische Federatie bedreigd wordt’ door een andere kernmacht of superieure
militaire macht. In 2000 verlaagde Poetin in zijn militaire doctrine de drempel opnieuw door te
stellen dat Rusland ook bij een grootschalige conventionele aanval of dreiging kan reageren met
kernwapens. Dat hield in dat Rusland ook als eerste zou kunnen aanvallen. Kort voordat hij zijn
derde ambtstermijn begon, verklaarde Poetin in een groot aantal toespraken dat Rusland nooit zijn
strategische kernwapens zal opgeven, maar deze juist zal versterken. Volgens de Russische Gen.
Nikolai Makarov chef van de Generale Staf ‘kunnen locale en regionale omstandigheden leiden tot
conflicten die tot een wereldwijde oorlog kunnen escaleren waarbij het gebruik van nucleaire
wapens niet uitgesloten moet worden. De nationale doctrine zegt dat wanneer Rusland, of een van
haar bondgenoten, met nucleaire wapens aangevallen mocht worden en haar bestaan in gevaar
mocht komen, Rusland op dezelfde manier zal terugslaan.
Doomsday Clock
Russische militaire kopstukken sluiten een oorlog met de VS
niet meer uit. En tot een oorlog kan het zo maar komen. Het
zich in overmoed en arrogantie wentelende bewind van
Barack Hussein Obama lijkt de Oekraïense crisis te laten
escaleren in een heuse crisis met Rusland. De
propagandistische leugens van Washington sturen de crisis
regelrecht in de richting van oorlog. De regeringsleiders van
zowel Rusland als China hebbenin bedekte termen
gewaarschuwd, dat zij atoomwapens zullen gebruiken tegen de Verenigde Staten wanneer zij
vinden dat hun belangen in gevaar komen. Volgens Russische woordvoerders zal Moskou al haar
technische capaciteiten gebruiken als de Verenigde Staten haar daar toe dwingt en zal Rusland
een groter aantal atoomkoppen op hun projectielen zetten indien dat nodig mocht blijken.
Het feit dat de presidenten van de Verenigde Staten en Rusland ook niet echt meer met elkaar
overleggen over het gevaar van kernwapens is volgens de wetenschappers achter de Doomsday
Clock het meest alarmerend. Deze Clock is een symbolische klok die in 1947 is ingesteld door de
makers van het Buletin of Atomic Scientist,een tijdschrift dat met name gaat over de gevaren van
nucleaire en andere massavernietigingswapens. Dit Bulletin of Atomic Scientists werd ooit
opgericht door wetenschappers die waren betrokken bij het Manhattan Project. Deze Amerikaanse
geheime operatie in de Tweede Wereldoorlog leidde tot de ontwikkeling van de eerste
atoombommen. Op dit moment maken 18 Nobelprijswinnaars deel uit van de organisatie achter de
Doomsday Clock.
Het opschuiven van de klok richting twaalf uur, geeft aan dat het gebruik van kernwapens door de
wereldmachten als een reële mogelijkheid moet worden beschouwd. Ook maakt men zich met
name zorgen over de nucleaire ambities van landen als Noord-Korea en Iran. Vanaf het moment
dat de eerste atoomwapens zijnontwikkeld, beschikt de wereld over het vermogen het hele
menselijk geslacht weg te vagen. Het lijkt allemaal overeen te komen met de wapens van de ruiter
op het rossig/rode paard. In Openbaring vers 4 staat dat hij de macht heeft
om de vrede op aarde weg te nemen. Openbaring 6:4 En een tweede, een
rossig paard, kwam, en hem, die erop zat werd gegeven de vrede van de
aarde weg te nemen, en dat zijelkander zouden slachten, en hem werd
een groot zwaard gegeven.
Hoewel Openbaring melding maakt van een rossig paard, spreken diverse
Bijbeldeskundigen van een rossig/rood paard.
Deze tekst in Openbaring maakt duidelijk dat er vrede was anders kun je de
vrede niet wegnemen. In het rossig paard en zijn ruiter is de opkomst van de
werelddictator (antichrist) te zien. De mensen zullen tegen elkaar opstaan. Er
N I E U W S B R I E F 2 5 4 – 2 9 A U G U S T U S 2 0 16 – P A G . 2 2

zal sprake zijn van oorlog, opstanden tegen corrupte overheden, strijd van broeder tegen broeder,
medemens tegen medemens en oorlog. Dit zal politieke, economische en sociale ontredderingen
tot gevolg hebben.
De omschrijving van het zwaard dat de tweede ruiter gegeven wordt, geeft de meest duidelijke
aanwijzing over de aard van de slachtingen. Het zwaard dat hem gegeven wordt is niet het
gewone oorlogszwaard, maar het grote zwaard van iemand die macht heeft over leven en dood.
Het gaat in deze profetie niet alleen om oorlogen tussen de legers van verschillende landen, maar
ook om slachtingen tussen mensen en groepen onderling. Dit zwaard verzinnebeeld onlust,
moordzucht en geweldpleging. Als mensen tegen elkaar opstaan en het hele maatschappelijke
leven wordt ontwricht, raakt ook de economie in het slop en ontstaat er chaos.
Dat duidt niet alleen op burgeroorlogen of conventionele conflicten, maar onmiskenbaar op een
wereldoorlog waarbij het denkbaar is dat er atoomwapens in gezet zullen worden. Er bestaat nu
een ideale voedingbodem voor chaos, ineenstorting, en oorlog. De Here Jezus gaf aan dat er,
voorafgaand aan de laatste grote oorlog vlak voor zijn wederkomst, nog vele oorlogen gevoerd
zouden worden. De komende oorlogen zullen de aarde schudden door het gebruik van
atoomwapens. Niet eerder heeft een totale vernietiging van de planeet aarde binnen handbereik
gelegen.
Washington streeft naar wereldoverheersing
De Amerikaanse overheid droomt al jaren van een Wereldorde naar Amerikaans voorbeeld, die
aan de hele wereld moet worden opgedrongen. De Amerikanen lijken de ‘Romeinen’ van vandaag
te zijn. Er bestaan heel wat overeenkomsten tussen Amerika en de vroegere Romeinse
supermacht. Alles wat Rome eertijdsteweegbracht, lijkt zich thans op wereldschaal te herhalen
vanuit de Verenigde Staten. Nergens staan zoveel Romeinse zuilen, zuilengangen en
imitatietempels als in Amerika met Washington voorop. De regering zetelt daar weer in het
Capitool, de schooljeugd draagt bij officiële gelegenheden weer de Romeinse toga etc. Amerika
als enige supermacht die elke mogelijke rivaliteit of tegenwerking in de kiem zal smoren. Vandaag
zoeken ze openlijk de confrontatie met Rusland en China. Het is verontrustend te zien hoe het
westen bezig is Rusland in een hoek te duwen. Maar Poetin weigert zich bij de dominantie van
Washington neer te leggen en ziet zich prompt geconfronteerd met door Barack Hussein Obama
georkestreerde acties, waarbij de leiders in Brussel hem trouw volgen.
De leiders in het westen provoceren Poetin en daarom gaat er plotseling een groot gevaar gaat
van Rusland uit. En dit gevaar wordt steeds concreter. De toon die ze uitslaan wordt steeds
dreigender en de provocaties nemen toe. Russische militaire kopstukken sluiten een oorlog met de
VS niet meer uit.
Russische intercontinentale raketten uit de Topol-M klasse
tijdens een militaire parade in het Kremlin.
De denktank Rand Corporation in Amerika heeft een nieuw
onderzoek gepubliceerd over een komende oorlog van
Amerika met China. Het document heet volledig: “War with
China: Thinking Through the Unthinkable”. Publicaties van de
Rand Corporation worden door het leger en de overheid
serieus genomen. Volgens het onderzoek zouden in alle
mogelijke scenario’s de gevolgen voor China erger zijn dan
voor Amerika. De conclusie van de denktank is dat hoe eerder
die oorlog met China plaatsvindt, des te groter de kans dat Amerika zal winnen en ook de minste
verliezen en kosten zal maken. Dit alles heeft te maken met de zich steeds verder uitbreidende
militaire macht van China, waardoor het met de tijd steeds moeilijker zal worden voor Amerika om
deze grootmacht te verslaan. Dit advies van de Rand Corporation gaat naar het Pentagon en het
Witte Huis. Het document acht het raadzaam om nu te beginnen met voorbereidingen voor een
lange en intensieve oorlog met China. Het is dus al lang niet meer een kwestie van óf er een
oorlog zal komen, het is nu een kwestie van wanneer is het meest voordelige moment
aangebroken voor ons om deze oorlog te voeren.
Ook worden er allianties gesmeed die terug te vinden zijn in de Bijbelse eindtijdprofetieën.
Zo zijn na 9 maanden vijandigheid als gevolg van het neerhalen van een Russische
bommenwerper boven Syrië door Turkije (november 2015), Erdogan en Poetin plotseling weer
‘goede vrienden’. Erdogan spreekt zelfs van zijn ‘goede vriend’ Poetin. In november 2015 leken de
beide landen nog op een oorlog af te stevenen. De presidenten die allebei in de clinch liggen met
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het Westen – Poetin vanwege de militaire activiteiten door het Westen aan haar Westgrens,
Erdogan vanwege massale arrestaties na de mislukte staatsgreep – waarvan hij het Westen de
schuld geeft. In verband met de gespannen relatie tussen Washington en Turkije is de VS in allerijl
begonnen de op de Turkse luchtmachtbasis Incirlik opgeslagen kernbommen weg te halen en ze
te verplaatsen naar Roemenië. Ook bestaan er warme banden tussen Rusland en Iran. Daar is
Erdogan nog niet zo blij mee omdat Iran het bewind van Bashar al Assad steunt en hij dit bewind
juist wil verwijderen. Maar zaken kunnen snel veranderen zoals de plotselinge
vriendschapsbanden tussen Rusland en Turkije. De alliantie Rusland (Gomer) en Turkije
(Togarma) is inmiddels gesmeed en daar zal Iran (Perzië) ongetwijfeld aan worden toegevoegd,
want zo is het in de Bijbel voorzien.
Amerika zal niet wachten tot landen een ‘echte dreiging’ vormen, het zal met een preventieve
oorlog, elke mogelijke rivaliteit in de kiem smoren, desnoods met het gebruik van kernwapens.
Washington
heeft
sinds
de
Tweede
Wereldoorlog
al
meer
dan zeventig
conflicten geïnitieerd.Volgens de Amerikaanse politicusRon Paulheeft het Amerikaanse Congres
op 4 december 2014 zelfs een wetgeving aangenomen die Washington een vrijbrief geeft een
Derde Wereldoorlog te beginnen.De resolutie is goedgekeurd door 98% van de Afgevaardigden en
100% van de leden van de Amerikaanse Senaat. De toonzetting uit Washington is dreigend en
oorlogzuchtig. Ze menen het volste recht te hebben de hele wereld naar hun hand te zetten. De
doctrine die ze daarbij hanteren laat weinig te raden over: ,,Nooit mag een mogendheid nog zo
sterk worden dat ze de Amerikaanse overheersing in het gedrang kan brengen. De Verenigde
Staten kennen zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met “vijandige
bedoelingen”.
Het Pentagon heeft in juni 2015 de ‘Nationale Militaire Strategie van de Verenigde Staten in
2015’ gepubliceerd. Hierin vormen niet langer de terroristen de grootste bedreiging voor Amerika
en zijn bondgenoten, maar Rusland, en daarnaast overigens alle andere landen die niet willen
buigen voor de eisen van Washington. Het Pentagon focust zich op met name Rusland, China en
Noord Korea. Rusland is echter met afstand het voornaamste doelwit.
Volgens geheime clausules kan het Witte Huis ook, wanneer ze dit nodig achten, eenzijdig en
zonder enige tegenspraak de nationale regering van een land volledig buitenspel zetten waarmee
ze volledige zeggenschap krijgen over dit land. Washington zet indien nodig presidenten af die niet
aan hun eisen voldoen, en zetten nieuwe leiders op het wereldpodium die volledig naar hun
poppen dansen.
Een mogendheid wordt als vijandig beschouwd zodra die zich niet onvoorwaardelijk onderwerpt
aan de dictaten van Washington. Geweld zal het gevolg zijn. Om dat allemaal kracht bij te zetten
beschikt het Amerikaanse leger over ongeveer 800 militaire steunpunten in het buitenland. Dit
komt overeen met 95% van alle zich in het buitenland bevindende militaire bases in de wereld. De
landen waar zich deze militaire steunpunten bevinden, worden als “bevriend” beschouwd.
Nooit eerder lag er een dergelijk veroveringsplan op tafel. Amerika zal niet wachten tot landen een
‘echte dreiging’ vormen, het zal met een preventieve oorlog reageren. Hoe meer verwarring,
oorlogen, rassenstrijd en internationale spanningen, hoe meer ze het naar hun zin hebben. Men
praat openlijk over een “post human world”, een wereld na de mensheid. Zij die alle ellende
hebben veroorzaakt gaan straks ondergronds en denken daar veilig en knus de te kunnen
overleven. Maar ze zullen bedrogen uitkomen want niets zal hen nog kunnen beschermen als
straks Gods oordeel over hen wordt uitgesproken.
Franklin ter Horst

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 eurozone moet gewoon mislukken
Geplaatst op 21 augustus 2016 door E.J. Bron
(Door: Marco Maier – Vertaling: E.J. Bron)
De eurozone wordt al jarenlang door een enorme
economische en financiële onbalans op de proef gesteld.
De jongste crisis heeft deze versterkt. Maar de politieke
wil alleen zal niet helpen om het valutagebied bij elkaar te houden.
De Europese economische, financiële en schuldencrisis is nog lang niet voorbij. Tegenover het
(nog) sterke Duitsland en andere Midden-/Noordwest-Europese landen in de eurozone staan
duidelijk zwakkere landen in het westen, zuiden en oosten. De aanwezige economische en
financiële verschillen zorgen voor een enorm spanningsveld, dat door de gemeenschappelijke
munt – de euro – kunstmatig wordt versterkt.
Inmiddels wordt het model van een noord-euro en een zuid-euro weer in het spel gebracht. Want
het idee van een transferunie, dat gezien de aanwezige euro-structuren dringend noodzakelijk zou
zijn, is politiek niet maakbaar. Eigenlijk zouden er namelijk structuren voor een verdeling van
inkomsten en uitgaven gecreëerd moeten worden, zoals die bijvoorbeeld in Duitsland bestaan met
de verdeling van inkomsten en uitgaven tussen de Bond, de deelstaten en de gemeenten. Maar
wat daar al (of ook in Italië, waar het rijke noorden het arme zuiden ondersteunt) slechts tot op
zekere hoogte functioneert, zal op Europees niveau nog minder lukken. Maar ook de
staatsschulden van de eurozone zouden zo “vergemeenschappelijkt” moeten worden en deze tot
een omvattende solidaire gemeenschap moeten bevorderen.
Vooral ook daarom, omdat de EU-groten zich nu al niet echt aan de zelfgemaakte regels houden
en bijvoorbeeld de onlangs besloten “bankenunie”, waar in ieder geval al gedeeltelijk mee is
begonnen, op omkiepen staat. Waarom? Omdat de Italiaanse (en Portugese) banken niet ver
meer van een collaps verwijderd zijn en daarmee het totale bankenlandschap in het nauw drijven.
Ook al hoort men dit bij de eurocraten in Brussel niet graag, toch is het overduidelijke gewoon niet
meer te ontkennen: de eurozone zit in een onvervalste crisis. “Politieke wil” alleen is niet
voldoende om de Europese valutagemeenschap nog lang bij elkaar te houden. Alle breuklijnen en
scheuren kunnen nauwelijks nog gelijmd worden en het constante mooipraten van de politieke
elites kan al lang niet meer verbloemen dat er gewoon al teveel problemen zijn en het hele euroverhaal een complete foutieve beslissing was.
Bron: www.contra-magazin.com - Door: Marco Maier
https://ejbron.wordpress.com/2016/08/21/de-eurozone-moet-gewoon-mislukken/

Amerikaanse journalistiek stort voor onze ogen in elkaar
De waanzin om Trump te begraven is niet beperkt tot de Clinton-campagne en de Obama Witte
Huis. Ze werken hand in hand met wat werd beschouwd als de crème van nieuwsorganisaties van
de natie.
De beschamende vertoning van naakte partijdigheid door de elite media is nooit eerder te zien
geweest in het moderne Amerika.
De grootste omroepnetwerken - CBS, NBC en ABC - en grote kranten als The New York Times en
de Washington Post hebben alle schijn van fair play afgeworpen. Hun felle vastberadenheid om
Trump uit de Oval Office te houden heeft geen precedent.
Inderdaad, geen vreemde vijand, geen terreurgroep, geen inheemse criminele bende, lijdt de
dagelijkse pak slaag, dat Trump doet. De gekke mullahs van Iran, die Amerika de Grote Satan
bellen en beloven Israël van de kaart te vegen, worden voorzichtig behandeld in vergelijking.
In dienst van Clinton, zal de reputatie van de mainstream media waarschijnlijk nooit meer
herstellen, noch zal de normen. Geen toekomstige producer, redacteur, verslaggever kan worden
verwacht aan een test van billijkheid te voldoen wanneer die norm is weggegooid in een dergelijke
opzettelijke en flagrante wijze.
http://nypost.com/2016/08/21/american-journalism-is-collapsing-before-our-eyes/
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De VS dreigen met escalatie: “Russen doden, opdat ze een prijs betalen.”
Geplaatst op 21 augustus 2016 door E.J. Bron
Een F/A-18E Super Hornet stijgt op vanaf het vliegdekschip
USS George H.W. Bush. (Vertaling: E.J. Bron)
De CIA-huurlingen in Syrië staan voor een nederlaag. Daarom
verscherpen hun Amerikaanse opdrachtgevers nogmaals de
toon: een voormalige CIA-directeur zei dat men Russen in
Syrië zou moeten doden om Rusland een prijs te laten
betalen.
De
Amerikaanse
luchtmacht
heeft
gevechtsvliegtuigen gestuurd om de huurlingen eruit te halen.
De voormalige plaatsvervangende CIA-directeur Mike Sorell zei bij Charlie Rose dat de
Amerikanen van de Russen en de Iraniërs een prijs zouden moeten verlangen – door Russen en
Iraniërs in Syrië te doden. Dit zou weliswaar in het geheim moeten plaatsvinden, maar zo gedaan
worden dat men in Moskou en Teheran zou weten dat de beide landen een prijs zouden moeten
betalen. Ook zouden er tegen de Syrische president Assad commandoacties moeten plaatsvinden,
waarbij hij, Morell, niet zou willen zeggen dat men Assad ook zou moeten vermoorden (zie video in
het oorspronkelijke artikel achter de link onderaan deze vertaling). Morell, die enkele dagen
daarvoor zijn ondersteuning voor Hillary Clinton had bekendgemaakt, reageerde met zijn
ongebruikelijk openhartige uitspraken op de zich aftekenende nederlaag van de door de CIA en
andere diensten in Syrië ingezette huurlingen en speciale troepen. Deze troepen, die in wisselende
formaties en steeds onder een andere naam optreden, maken deel uit van de internationale
coalitie, waarmee de val van Assad bewerkstelligd had moeten worden. De huurlingen vechten
o.a. met het Al-Nusra-Front, waarvan een van de belangrijkste financiers Saoedi-Arabië is, de
nauwste bondgenoot van de VS en de EU in de regio. Met de actie van Rusland in de herfst van
2015 was beeld volledig veranderd: de huurlingen werden steeds verder teruggedrongen. Tot
groot verdriet van de CIA en de Neocons was de Amerikaanse president Barack Obama het met
de Russische president Vladimir Poetin eens geworden over een nauwere samenwerking.
Daarmee was het lot van de illegale gevechtstroepen bezegeld. Onlangs hadden Amerikaanse
militairen zelfs een vrijgeleide gegeven aan ISIS-terroristen om zich terug te trekken.
De Amerikaanse luchtmacht heeft gevechtsvliegtuigen naar de Syrische provincie Hasakah
gestuurd om de speciale troepen, die daar samen opereren met de Koerdische milities van de
YPG, te beschermen tegen luchtaanvallen door de Syrische luchtmacht – en om ook voor hen een
geordende terugtocht mogelijk te maken. Sinds dinsdag voert de Syrische luchtmacht
luchtaanvallen uit op stellingen van de YPG in Hasakah. Het laatst hadden donderdag twee
Syrische gevechtsvliegtuigen van het type Su-24 stellingen gebombardeerd, meldt de
woordvoerder van het Amerikaanse leger, Jeff Davis. Toen de Amerikaanse gevechtsvliegtuigen
vrijdag Hasakah naderden, verlieten de Syrische vliegtuigen de regio. Volgens informatie van
Davis zou de Amerikaanse luchtmacht alles doen om de Amerikaanse speciale troepen te
beschermen. “En het Syrische regime zou er goed aan doen om geen dingen te doen die hen in
gevaar zouden kunnen brengen”, citeertABC News Davis.
De operatie van het Russische leger heeft een volkenrechtelijke basis, omdat Rusland door de
regering in Damascus om hulp werd verzocht. De aanwezigheid van Amerikaanse speciale
troepen en gevechtsvliegtuigen is echter zonder twijfel illegaal. Ze maakt ook een samenwerking
met de militair geordend handelende Russen onmogelijk. De Russische minister van Defensie
Sergej Schoigu zei in een interview met Russia 1 dat de Amerikanen weliswaar van de Russen en
Syriërs verlangen om af te zien van luchtaanvallen op de “gematigde rebellen”, maar over de
stellingen van de “gematigde rebellen” geven de Amerikanen de Russen en Syriërs geen
informatie. “Wij zeggen tegen hen: vertel ons waar deze gematigde oppositie gestationeerd is.
Vertel ons waar ze zich exact bevinden om geen luchtaanvallen op hen uit te voeren. Maar daar
reageren de Amerikanen niet op. Goed, vertel ons dan waar we precies moeten bombarderen –
waar denken jullie dat de stellingen van het Al-Nusra-Front en ISIS zich bevinden? Maar ook
daarop krijgen we geen antwoord”, aldus Schoigu: https://youtu.be/JEjot1NoqdE
Bron: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de
https://ejbron.wordpress.com/2016/08/21/de-vs-dreigen-met-escalatie-russen-vermoorden-opdatze-een-prijs-betalen/
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Vuilnisbelt Duisburg-Marxloh: de toekomstige ontwikkeling aanduidend? (+ video)
Geplaatst op 20 augustus 2016door E.J. Bron
(Door: L.S. Gabriel – Vertaling: E.J. Bron)
Multi-criminaliteit,
afval,
vuil,
stank
– DuisburgMarxloh kun je beschouwen als onbeperkt verloren aan
de multiculti-waan. De wijk is er een eminent voorbeeld
van hoe Duitsland, dankzij de onverantwoordelijke en
teugelloze immigratiepolitiek, verandert. Duitsers, die het
zich ook maar enigszins kunnen veroorloven, trekken
weg en met hen de laatste inspanningen om deze verwoestende ontwikkeling nog om te
draaien. Zelfs hier geboren en geïntegreerde buitenlanders willen nog maar één ding: weg
uit Marxloh. Want het zijn niet meer alleen maar enkele hotspots die gevaarlijk of verloederd
zijn. Complete straten verzinken in het afval van de zogenaamde zigeuners. Schimmel,
verval, ratten met daarbij lawaai, stank en geweld. Marxloh, een Duits Township.
Al lange tijd vervalt het stadsdeel, de winkels vast in Turkse handen, de taal nauwelijks nog Duits,
de wet alleen maar een mogelijkheid, niet dwingend. De definitieve doodssteek kreeg het echter
van de EU met de in januari besloten vrije vestiging van werknemers uit Bulgarije en Roemenië.
Sindsdien stromen de zigeuners massaal naar Duitsland en met hen hun levensstijl.
In principe hebben drie Libanese clans de controle over het stadsdeel. Zij beschouwen onze
rechtsstaat als niet meer dan een voorstel. Recht en wet gelden voor hen niet, ze voeren oorlog
onder elkaar, maar vooral tegen onze samenleving. De autoriteiten lijken al lang gecapituleerd te
hebben. Drugs, mensenhandel, roof en afpersing zijn hun handel.
De zigeuners zorgen dan voor de rest. Toen het zogenaamde
“reizende volk” nog rondtrok, had een samenleving in ieder geval de
kans om achter hen op te ruimen. Nu trekken ze in het gunstigste
geval nog van het ene compleet door afval verwoeste gebouw naar het
andere, totdat ook dit onbewoonbaar is. De autoriteiten voelen zichzelf
daarbij niet eens voor de rattenplaag, die vroeger of later ook voor
ziektes en epidemieën zal zorgen, verantwoordelijk. Wat betreft de stad zijn de ratten het probleem
van de eigenaren of de bewoners van de gebouwen zelf. Ook voor de meer dan 80 illegale
vuilstortplaatsen in het stadsdeel voelt niemand zich echt verantwoordelijk. Per slot van rekening
komt er voor iedere opgeruimde stortplaats onmiddellijk minstens één nieuwe, ergens op een
binnenplaats of midden op een kruising, terug.
Ongeveer een jaar geleden kwam de bondskanselier langs in Marxloh. Men had voor haar ook
netjes geklede en goed geschoren burgers langs de kant van de weg opgesteld, die met haar
vrolijk in de camera mochten glimlachen. De zigeuners werden ondertussen naar een volksfeest
gereden en de anders veeleer onzichtbare reinigingsdienst had daarvoor dagenlang opgeruimd.
Een façade om het volk dom te houden, ondersteund door de media. Ze grijnsde, schudde
handen, sprak enkele lege woorden en vertrok weer.
Marxloh verzinkt nog steeds in het vuil. Wie daar een stuk
onroerend goed bezit, zit, ook al onderhoudt hij dit goed, op
een gat zonder bodem, want het verliest voortdurend aan
waarde. Maar de meesten laten hun huizen sowieso
vervallen. Huurders hebben ze sowieso, want de kosten
worden per slot van rekening via het arbeidsbureau door de
belastingbetaler betaald, die immers sowieso de hele
aanwezigheid van de zigeuner-bendes financiert. Een ommekeer van deze toestanden is niet te
verwachten. Integendeel, het is veel waarschijnlijker dat spoedig al veel steden in Duitsland het
voorbeeld Duisburg-Marxloh volgen en er ongeveer net zo uit zullen zien. Of het nu zigeuners zijn
met hun afvalfolklore, Afrikanen en hun drugsvakwerk of islamitische machete-ingenieurs maakt
nauwelijks nog enig verschil. Duitsland verwordt tot een immigranten-slum.
Hier een tv-reportage van “Spiegel” over Marxloh: https://youtu.be/uC6qAnt506w
Bron: www.pi-news.net - Door: L.S. Gabriel
https://ejbron.wordpress.com/2016/08/20/vuilnisbelt-duisburg-marxloh-de-toekomstigeontwikkeling-aanduidend-video/
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Kwalijk: Stemwijzers betaald door dubieuze miljardair George Soros
Goed dat ProDemos stopt met de StemWijzerwinkel
ProDemos, de organisatie die jongeren voorlicht over de Tweede Kamer en hier ook rondleidingen
verzorgt, stopt met de StemWijzerwinkel. In deze ‘winkel’ konden leerlingen ‘shoppen’ in
standpunten. Na het uitzoeken van vijf ‘producten’, vragen over Europa of belastingen of wegen,
konden deze jongeren bij de kassa ‘afrekenen’ en stond op hun kassabon welke partij het beste bij
hen zou passen. Op deze wijze hebben vele duizenden jongeren een uiterst dubieus stemadvies
gekregen – met het stempel van de Tweede Kamer. Al veel eerder heb ik aangegeven dat een
organisatie die onafhankelijke voorlichting moet geven over ons parlement geen stemadviezen
hoort te geven – en zeker niet op basis van vijf willekeurige vragen. Ook in de Tweede Kamer heb
ik deze kwestie meermalen aangekaart. Deze week wilde ik de StemWijzerwinkel opnieuw
bezoeken, om te kijken wat voor ‘producten’ de leerlingen het komende jaar zouden krijgen
voorgeschoteld. Maar dat kon niet meer, want de winkel wordt gesloten. Na lang aandringen heeft
ProDemos besloten hiermee te stoppen.
ProDemos kreeg geld van dubieuze miljardair
Aanleiding voor mijn voorgenomen bezoek was het bericht dat ProDemos zich heeft laten betalen
door George Soros. Dat is kwalijk, omdat deze dubieuze miljardair rijk is geworden met speculatie
en bedrog. Maar het is vooral ook slecht omdat ProDemos onafhankelijk hoort te zijn. Deze
organisatie leert jongeren over de werking van onze parlementaire democratie en verzorgt
rondleidingen in de Tweede Kamer, meer dan 150.000 mensen per jaar. Daarvoor krijgt ProDemos
jaarlijks bijna twee miljoen subsidie vanuit de Tweede Kamer. In het kader van de Europese
verkiezingen kreeg ProDemos ook zo’n 220.000 dollar van George Soros, onder meer voor het
maken van een stemwijzer. Ook Kieskompas kreeg flink wat geld. George Soros is een
Amerikaanse eurofiel, die dit jaar ook geld stak in de Nederlandse ‘ja’-campagne voor het
referendum over het verdrag met Oekraine – een land waar deze Soros grote financiële belangen
heeft. Zo’n man hoort gewoon niet in Nederland organisaties te betalen die mensen willen helpen
bij het stemmen.
Leerlingen nemen de stemwijzer niet serieus
Volgens een woordvoerder van ProDemos heeft het opheffen van de StemWijzerwinkel te maken
met kritiek vanuit de Tweede Kamer, maar ook met de waardering van docenten en leerlingen, die
deze stemwinkel ook maar niets bleken te vinden. Van alle leerlingen die ProDemos bezochten gaf
maar één procent aan veel van de StemWijzerwinkel te hebben geleerd, terwijl de meeste
leerlingen aangaven vooral veel te hebben opgestoken van de rondleiding in het parlement zelf.
Het is trouwens opmerkelijk dat de Tweede Kamer de rondleidingen niet zelf verzorgt, maar laat
doen door een externe organisatie – die zich bovendien laat sponsoren. Sinds ik in 2006 voor het
eerst kandidaat werd voor de Tweede Kamer, heb ik steeds kritiek gehad op het gebruik van
stemwijzers. Dit soort hulpmiddelen is nooit onafhankelijk, omdat het nogal uitmaakt welke vragen
je mensen voorlegt. Bovendien is het op basis van zo weinig gegevens niet mogelijk om met enig
recht te kunnen concluderen welke partij het beste bij iemand zou passen.
Over minder dan zeven maanden zijn er verkiezingen. De vele stemwijzers die de kiezers straks
krijgen aangeboden zijn niet wezenlijk anders dan het nu gesloten winkeltje van ProDemos. Ik ben
blij dat de leerlingen die de afgelopen jaren ProDemos bezochten de stemwijzer niet erg serieus
hebben genomen. Dat lijkt me een goed voorbeeld voor ons allemaal.
Ronald van Raak is Tweede Kamerlid voor de SP en columnist voor
ThePostOnline. Hij schreef 'Op zoek naar ons. De politiek door andere ogen'.
http://politiek.tpo.nl/column/kwalijk-stemwijzers-betaald-dubieuze-miljardairgeorge-soros/
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Pokemon Go en Big Brother
21 augustus 2016
De wereld lijkt in sneltreinvaart kompleet gek te worden. Als je een paar weken op vakantie bent
geweest, en terugkeert in de “bewoonde wereld” dan kan het maar zo zijn dat er zich bijzondere
gebeurtenissen hebben afgespeeld. Het kan dus maar zó gebeuren dat plotsklaps de hele wereld
op zijn kop staat. Maar een waarschuwing is op zijn plaats: het wordt nog véél erger…
Verheugd hebben we begin deze week geconstateerd dat het
Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een nieuwe poging tot
het uitbreiden van de snuffelactiviteiten van de Patriot Act
heeft getorpedeerd. House Resolution 5606 [1], beter bekend
onder de Orwellliaanse naam “Anti-terrorism Information
Sharing is Strength Act,” zou hebben toegestaan dat Big
Brother toegang zou krijgen tot financiële gegevens van de
Amerikaanse bevolking die door de overheid als “verdachte
activiteit” [2] gekenmerkt zou kunnen zijn. Nu is het in de VS
al zo dat Homeland Security al veel zaken als verdacht
kenmerkt, zoals het gebruik van verrekijkers, betaling met
cash geld, of zelfs “gewoon doen”. Dat zijn namelijk kenmerken die kunnen wijzen op een
mogelijke terrorist. Eigenlijk kan iedereen dus dit label opgeplakt krijgen, en kan dus ook iedereen
onderwerp van nader onderzoek zijn. De aanpassing van de wet heeft het dus niet gehaald. Goed
voor de privacy.
De Amerikaanse situatie staat niet op zich. Ook in ons land is de overheid heel makkelijk met het
natrekken van gegevens over haar burgers, en het zou naïef zijn te veronderstellen dat voor elk
onderzoek toestemming gevraagd wordt bij de rechterlijke macht. In dit kader is de uitspraak in de
VS dus ook gunstig voor Europa.
Maar Big Brother is veel verder doorgedrongen in de maatschappij dan de meeste mensen
denken, en de meest recente bedreiging voor uw privacy komt uit de spelletjeshoek: “Pokémon
Go”. Het is wat men in die sector noemt een “augmented reality game”, en het stelt de gebruikers
in staat virtuele Pokémon te veroveren, te trainen en in een gevecht te verslaan door die figuren in
de werkelijke wereld op te zoeken, dat alles met behulp van de smartphone.
Het is, zoals u wellicht weet, een wereldwijde hype geworden. Om het in het juiste perspectief te
zien: binnen 24 uur nadat het spel verschenen was, stond het bovenin de “Top Grossing” categorie
van de AppStore. Inmiddels is het in de VS alleen al meer dan 7,5 miljoen keer gedownload en
genereert het een winst van $ 1,6 miljoen voor Nintendo. Per dag, en alleen in de VS. En het
grappige is dat, binnen twee dagen nadat het spel “vrij” kwam, de marktwaarde van Nintendo
gestegen is met maar liefst $ 7,5 miljard.
En dat alles met een spelletje.
Of komt er meer bij kijken?
Het spel heeft niet alleen geleid tot gebruikers die straten, parken, holocaust-musea en eigenlijk
alle beschikbare locaties afstruinen op zoek naar Pokémon. Het heeft ook geleid tot
verkeersongelukken, overvallen, geweld en hysterie. Zelfs ondernemingen (restaurants,
supermarkten, elektronicabedrijven, enfin, noem maar op) zijn op het fenomeen gesprongen om
een graantje mee te pikken van deze hype. Overvallers blijken gebruik te maken van “Lures” (die
Pokémon verleiden tot het gaan naar een bepaalde plaats) om gamers ter plekke te kunnen
overvallen.
Het zijn de schaduwkanten van een spelletje.
Een nog grotere schaduwkant vinden we in het spel zelfs, onder het hoofdstuk: terms and
conditions.
Het begint al met de “eis” van de app om toegang te krijgen tot veel “permissies” van de
smartphone van de gebruiker, inclusief de mogelijkheid tot toegang tot gebruikersgegevens als
contacten, accounts, en o ja, niet te vergeten: de camera. [3]
De app wil volledige toegang tot het Google-account van de gebruiker, waarna het mogelijk is de
emailberichten te lezen, emails vanaf het account te versturen, door de Google Drive documenten
en foto’s te browsen. Misschien dat de fabrikant binnenkort (bij genoeg kritiek) aangeeft dat dat
een “foutje” is en dat het “zo spoedig mogelijk” zal worden verholpen [4].
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Eigenlijk zegt het privacybeleid [5] van het spel: “we mogen alle informatie over u (of uw kind) dat
in ons bezit is/komt aan derden verstrekken, inclusief de overheid of andere particuliere partijen”.
Zo ongeveer het businessmodel van Facebook, maar dan in spelvorm.
Maar wacht, dat is nog niet alles! De maker van de app is Niantic Labs. Daar heeft u waarschijnlijk
nog nooit van gehoord. Dat komt omdat het tot voor een jaar geleden een “eigen” start-up was van
niemand anders dan Google, het aan de NSA-verbonden Big Brother bedrijf [6]. Zelfs nu is Google
één vann de drijvende krachten achter Niantic. Niantic is opgericht door John Hanke, die ook
Keyhole, Inc. opriichtte, het kaartenbedrijf dat is opgericht met geld van In-Q-Tel [7], de venture
capital tak van de CIA, en uiteindelijk werd geïntegreerd in Google Maps.
Samenvattend is het Pokémon spel dat nu in sneltreinvaart het internet verovert (en allerlei
gegevens – inclusief activiteiten, bewegingen en communicatie – gemaakt door een aan de CIA
verbonden zakenman, die zijn bedrijf gedeeld heeft met Google.
Geruststellende gedachte, nietwaar?
http://www.stopdebankiers.com/21/pokemon-go-en-big-brother/
Regering Duitsland: “Haal voor 10 dagen voedsel en water in huis”
Frank Knopers 21 augustus 2016 Geopolitiek BRON: MARKET UPDATE
De Duitse regering adviseert haar burgers om voor tien dagen aan eten en drinken in huis te
halen, zo schrijft deFrankfurter Allgemeine Zeitung. Ook doet men er verstandig aan extra contant
geld en medische voorzieningen zoals een EHBO pakket in huis te halen. Het is voor het eerst
sinds de val van de Berlijnse muur in 1989 dat de Duitse regering een dergelijk advies geeft.
Deze aanbevelingen staan in een nieuw 67 pagina’s tellend rapport over ‘civiele veiligheid’, dat op
woensdag aan de Duitse regering aangeboden zal worden. Die gaf in 2012 de opdracht te
onderzoeken hoe het land zich het beste kan voorbereiden op ‘extreme situaties’.
“Hoewel een aanval op Duits grondgebied onwaarschijnlijk lijkt is het van belang om
voorzorgsmaatregelen te nemen, omdat toekomstige levensbedreigende ontwikkelingen niet
uitgesloten mogen worden”, zo citeert de Frankfurter Allgemeine Zeitung uit het rapport.
Water en voedsel
In het rapport staat dat de Duitse overheidsinstanties er
verstandig aan doen om nu al te investeren in een back-up
plan en in schuilplaatsen voor de bevolking. Ook ligt er voor
de overheid een taak om te zorgen voor voldoende
drinkwater. Uit het rapport:
“De bevolking zou op een gepaste manier aangespoord
moeten worden om tenminste twee liter water per persoon per
dag in huis te halen om een periode van vijf dagen te kunnen
overbruggen.”
Schuilplaatsen
De aanbeveling om meer eten en drinken in huis te halen is
op zichzelf al een zorgwekkend signaal, maar daar blijft het
niet bij. In het rapport staan ook andere aanbevelingen, zoals
de installatie van meer alarmsystemen, het versterken van
gebouwen en het voorzien in voldoende schuilplaatsen. In het
rapport staat ook een aanbeveling aan de regering om te
zorgen voor voldoende capaciteit in de ziekenhuizen.
Ook moet de infrastructuur zodanig ingericht worden dat militaire voertuigen zich snel in grote
aantallen kunnen verplaatsen. Belangrijke ministeries zouden voorbereidingen moeten treffen om
in een extreme situatie naar een andere locatie te kunnen verhuizen.
Ook het gezaghebbende blad “Der Spiegel” maakt melding van een komende katastrofe en roept
de bevolking op te gaan hamsteren
Klik:>http://www.spiegel.de/politik/deutschland/katastrophenfall-bevoelkerung-sollvorraete-anlegen-a-1108760.html
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Europa! Dump Terroristenstaat Amerika!
21 augustus 2016
Als er één negatief gevoel in de maatschappij
overheersend is, dan is het angst. Mensen zijn bang voor
zowat alles in hun directe omgeving. Politie, Islam,
belasting, ontslag, faillissement, huis verliezen, ernstig
ziek worden en alles wat er nog niet genoemd is.
Maar de grootste angst in het nu is niet langer geld te hebben
voor de oude dag nu pensioenen onder druk staan en naar
Europa gaan om andere landen of banken te redden.
‘Rationaliseren’ van dit soort angsten omdat iedereen
dezelfde angsten heeft, is belachelijk omdat angsten moeten
worden weggenomen. In onze jeugd zijn we bang van leraren
en dus maken we ons huiswerk. De grote belhamels waarvan
we bang zijn laten we links liggen en we hopen door ons zo
klein mogelijk te maken dat we niet door hen op de korrel
worden genomen voor de rest lopen we er met een grote
boog omheen. Later vermijden we de kosten van een boete
door dan toch maar onze gordel te dragen om een huis niet te verliezen blijven we maar tegen
onze zin werken omdat er nu eenmaal iets anders is of die andere job te weinig betaald.
Wees gerust alles kan anders. Zelf heb ik één en ander op een rijtje gezet waardoor mensen in
2016 angst zouden kunnen hebben.
Zal de wereld ophouden te bestaan in 2017, zal WO III starten, klapt de economie volledig in
elkaar, zullen de polen volledig draaien, zal de zon ervoor zorgen dat alle elektriciteit op aarde
uitvalt en alle elektronica per direct waardeloos is, wordt Europa fascistisch, zullen we straks
zonder eten zitten, zullen GGO’s alles overnemen?
Zijn dit niet de angsten waar u mee zit voor het overgrote deel? Wel die worden voortgebracht door
massamedia en alle onzinnige programma’s en vooral reclame die ze uitzenden. We mogen niet
vergeten dat de gemiddelde Nederlander ongeveer 40 uur televisie kijkt per week en dat is het
equivalent van een werkweek. Dat wil zeggen dat u wordt getraind door de televisie. En ze trainen
u in het vasthouden van angst!
Dat is zelfs hun opdracht.
Volgens de ‘heilige reclamegeschriften’ zou televisiereclame blije klanten moeten maken maar in
feite bereiken ze het tegenovergestelde. Reclame maakt jaloerse mensen de zich op elk gebied de
mindere voelen en volledig inadequaat als het erop neer komt. Ze kunnen die schoen wel kopen
maar zullen niet zo knap worden als de persoon in de reclame of diezelfde lijn hebben of zelfs
maar zo hard kunnen lopen, geen geld genoeg om ook in een zelfde nieuwe auto te rijden
waardoor ze ook de mooie bimbo aan de rechterhand van die reclame pipo mislopen. Deze
negatieve gevoelens openen de deur naar pure angst, zeker als er geen heuse waarde wordt
gegeven om alle verlangens te vervangen. Mensen die in constante angst leven zijn gemakkelijk te
manipuleren. Daarom hebben we ook te maken met een ‘domme’ meute. Niet vanwege het
intellect dat ontbreekt maar door ontbrekende puf om werkelijk een keer iets te ondernemen om
alle ellende te keren.
Het is angst, gemanipuleerde angst, welke ervoor zorgt dat we alles gelaten over ons heen laten
komen. Ondanks dat er nog nooit enig bewijs is geweest voor een terroristische aanval of zelfs
dreiging, staan we mooi te wachten in een rij om door allerlei zware controles te gaan voordat we
op het vliegtuig stappen. Ja, ik weet het. De staat en de politie noemen het gevaar maar de
werkelijke drijfveer is angst, niets meer of minder.
Manipulators zijn de staat omdat ze angst overbrengen op de hele bevolking. De staat is bang voor
zijn bevolking en dat zal het volk weten. Maar, dat is een drogreden. Tot nu toe is er geen enkele
wet die al iets heeft voorkomen. Alleen al omdat een wet de rijken en machtigen met rust laat of
zelfs helpt en zij die aan de zelfkant van de maatschappij staan er geen donder om geven!
Voor oorlogen zien we hetzelfde. Denkt u echt dat de oorlogen in Irak en Afghanistan democratie
gaan brengen in deze landen? Denkt u echt dat zoiets uit bescherming van de plaatselijke
bevolking wordt gedaan? Nee, natuurlijk niet. Oorlogen worden gevoerd uit pure angst, in dit geval
is de angst straks geen olie meer te hebben? Of was het omdat Irak, Libië en Iran hadden
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afgesproken geen dollars meer te aanvaarden voor olie en een eigen oliebeurs te beginnen? In
ieder geval Irak en Libië zijn onder de voet gelopen en de NAVO staat op voet van oorlog met Iran.
Opvallend. Want de BRIC landen betalen sinds juli alle olie in eigen munten en goud. De dollar
wordt niet langer geaccepteerd. In ieder geval moet u voor uzelf maar uitmaken wat de waarheid
is. Dat wat de staat u vertelt of hetgeen u nu leest en waar deze website vol van staat!
Het systeem voedt ook de angst voor degenen die een andere mening hebben dan de mening van
de staat en u omdat ‘uw mening’ is opgedrongen door het ambetante kijkastje waarvoor u veel
teveel tijd spendeert. U wordt dagelijks gehersenspoeld en u hebt het niet door! En dat is de enige
reden waarom de kudde geen NEE durft te zeggen. U hebt angst om een andere mening te
hebben! U hebt angst om NEE te zeggen tegen maatregelen van de staat die tegen uw waarden
en normen indruisen en toch laat u het gebeuren.
De televisiemakers feliciteren zichzelf dagelijks omdat heel de
idiote televisiekijkende bende volledig naar hun pijpen danst.
Ruim 99% is daardoor volledig te manipuleren, te bespelen, te
controleren en 100% voorspelbaar. Door televisiekijken hebt u
uw laatste restje vrijheid volledig afgestaan. Hitler had om zijn
‘Endlösung‘ af te dwingen massa’s militairen en politie nodig
zoals Gestapo, SS en bruinhemden. Tegenwoordig hebben
ze niets meer nodig dan een onnozele televisie om hetzelfde
effect te scoren.
Door niets te durven zeggen en geen NEE te durven zeggen
loopt u uw eigen executie tegemoet zonder dat u het beseft of
de moed hebt om voor uzelf op te komen.
Als we bijvoorbeeld naar 11 september kijken of de Londense metro dan zien we een paar
gemeenschappelijke overeenkomsten die altijd voor het grote publiek verborgen zijn gebleven.
Er waren geen terroristen van moslim origine. De terroristen waren de geheime diensten van
verschillende landen om mensen in angst te houden. Waarom zou een terrorist ophouden op het
moment dat hij scoort?
11 september. Twee gebouwen storten in. De zogenaamde terroristen huizen al jarenlang in
Amerika. Zou ik als organisator van een dergelijke aanslag maar één aanslag voorbereiden met
mensen die bereid zijn te sterven voor hun ‘heilige’ zaak?
Nee, natuurlijk niet! Geen enkele generaal heeft een plan zonder een tweede en derde plan voor
het geval er iets mislukt of om door te stoten als het een succes is. Alleen al de onzin van niet één,
twee, drie maar zelfs vier gekaapte vliegtuigen die urenlang door het zwaarst bewaakte luchtruim
van de wereld vliegen om zich dan in een toren te boren, het Pentagon of gewoon de grond?
Denken ze echt dat iedereen in sprookjes gelooft?
Ook de bomaanslag in de Londense metro. Enkele arrestaties, een hoop commotie en daarna
geen berichten meer dat ze alle gearresteerden terug hebben moeten laten lopen.
Of de moord op Kennedy. Gepensioneerde FBI agenten hebben de waarheid volledig blootgelegd.
Wordt verzwegen. Zonder medeweten van CIA, FBI en zijn eigen Secret Service zou niemand
zelfs ooit de mogelijkheid hebben gehad om maar een schijn van een schot te hebben gelost. De
Secret Service zelf, zijn bodyguards dus, hebben de mogelijkheid geschapen Kennedy te
vermoorden.
En dan hebben we nog de setup van Pearl Harbor. De grootste leugen van WO II. Man, Amerika
is de grootste oplichter, dief en oorlogszuchtige maniak van de wereld en weet u, onze regeringen
doen mee met die kwasten!
Waarom?
Mooie baantjes, dikke betalingen?
Waarom?
Onze regering bestaat uit onbekwame pipo’s die niets te zeggen hebben, niets weten, niets
kennen en niets kunnen. We zouden zoiets kunnen vertalen in: ze staan onder curatele!‘ De vraag
is alleen van wie? Wel, dat kunt u hier op onze ‘website wel bij elkaar gelezen krijgen!
In ieder geval zijn ze bang van mensen die ‘wakker‘ worden. Tenslotte kun je geen zeven miljard
mensen controleren met een zweep maar wel met angst. Weet u, de Franse Revolutie is ook
begonnen doordat graan, en eten in het algemeen, in grote schuren werd opgeslagen zodat
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boeren zelf niets meer hadden om te verkopen. Wat denkt u dat ze nu doen. Ze maken u bang
want er zou straks wel eens geen eten meer kunnen zijn. Nu heb ik enkele vragen:
1) Gelooft u dat? Want die praktijken draaien om vasthouden en speculeren. Hoe langer men
bepaalde voeding vasthoudt hoe duurder ze worden. Er is bijvoorbeeld genoeg graan op de
wereld. Er is genoeg rijst. Maar door lang vasthouden van deze producten in grote silo’s schept
men een virtueel tekort waardoor prijzen omhoog gaan. Geloof dus niet in deze praktijken en stop
met kopen van deze overmaatse producten. Granen is niet alleen brood. Ook gebak, pizza en dat
soort zaken. Stop met dat gezwets te kopen en te eten. Nu al!
2) Zal de energiemaatschappijen straks bepaalde wijken, dorpen of steden zonder stroom zetten?
Luister, alle verschillende ‘leveranciers’ die u stroom geven hebben dezelfde ‘hoofdleverancier’
namelijk EBN B.V.. Als er straks niet genoeg stroom is zal EBN B.V. eerst aan zijn eigen klanten
denken, dus JA, er is een mogelijkheid dat u zonder stroom komt te zitten. Hebt u er al wat aan
gedaan? Hebt u reeds een aggregaat aangeschaft?
3) Als Europa zachtjes aan fascistisch wordt is het omdat de grote zwijgende meute zijn mond blijft
houden. Ze kunnen en mogen u met stilzwijgende toestemming van uzelf waarschijnlijk, terwijl u
daarvoor ook nog eens dik betaald via uw kabelabonnement, blijven hersenspoelen. Wel trek het u
niet aan. U bent alvast dood, hoewel u het nog niet beseft!
4) WO III kan alleen starten als wij belasting blijven betalen en onze kinderen laten vertrekken.
Denk daar een keer aan! Misschien wordt het tijd dat we een degelijke actie op touw beginnen te
zetten. U kunt altijd contact met ons opnemen.
Ditzelfde geldt idem voor GGO’s en alle andere zaken waarvoor u bang bent. Indien er niets wordt
ondernomen zal er niets veranderen. Wij kunnen het, als een paar simpele schrijvende zielen, echt
niet veranderen.
http://www.stopdebankiers.com/21/europa-dump-terroristenstaat-amerika/

Mysterieuze ‘zombieziekte’ rukt op in Australië
Bron; HLN.BE - Door: Karen Van Eyken
19/08/16 – 21u31 Bron: News.com.au - © reuters.
Een vleesetende ‘zombiebacterie’ die in het slechtste geval
kan leiden tot amputaties en zelfs de dood, is aan een opmars
bezig Down Under. De Australische autoriteiten zijn erg
bezorgd over deze ontwikkeling.
De zogenoemde ‘Bairnsdale-zweer’, vernoemd naar de plaats waar de ziekte in 1948 voor het
eerste opdook, komt al tientallen jaren voor in het land voornamelijk in Victoria en Queensland.
Maar nu rukt de ziekte met rasse schreden op naar het dichtbevolkte New South Wales en ze is
ook al vastgesteld in voorsteden van Melbourne. Tienduizenden mensen lopen het risico om
besmet te worden met de vleesetende bacterie. Men vermoedt dat de ziekte verspreid wordt door
muggen of possums (buideldieren) die door een insect zijn gebeten.
Het ziet er eerst uit als een normale muggenbeet die weken of maanden later uitgroeit tot een
grote aangetaste plek. Het is te behandelen indien men er snel bij is, anders kunnen er grote
complicaties ontstaan.
Door de aanwezigheid van de agressieve bacterie worden er gifstoffen aangemaakt die de
huidcellen, kleine bloedvaten en de onderhuidse vetlaag vernietigen. In een volgende fase komt er
een korst op de wonde die niet blijkt te helen. Daarna ontstaat er een grote zweer die in extreme
gevallen botten kan aansteken en leiden tot amputaties van ledematen of zelfs de dood.
© kos.Wetenschappers trekken aan de alarmbel en zeggen dat er meer onderzoek nodig is om de
verspreiding van de bacterie te kunnen stoppen. Op drie jaar tijd is het aantal gevallen verdubbeld
in Australië. In 2015 waren er 106 besmettingen in Victoria, in 2013 waren het er 65. Dit jaar als
45, in Victoria alleen. Ook in Nigeria, Mali en andere West-Afrikaanse landen komt de bacterie
voor maar Australië is het enige westerse land waar er een significante uitbraak is.
Wie zich begeeft naar gebieden waar de bacterie actief is, wordt aangeraden om beschermende
kledij te dragen en muggenmelk te gebruiken.
http://boinnk.nl/120590/de-zoveelste-ziekte-epidemie-of-virus-steekt-nu-weer-de-kop-op-ditmaaltreft-het-australie/
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Big Pharma: Gif in je mond..
Opmerking en waarschuwing redactie: Als u af wilt van uw
amalgaamvullingen, zoekt u dan een tandarts die hierin is
gespecialiseerd. Als u dit laat doen door een tandarts die
(alleen) is opgeleid door de reguliere geneeskunde hebt u
kans dat er door het verwijderen van de vullingen grotere
schade aan uw gezondheid gaat plaatsvinden dan dat u ze
laat zitten. Er moet in ieder geval een kofferdam geplaatst
worden! Kwik is één van de zwaarste gifstoffen op aarde.
http://www.secondopiniontandarts.org/amalgaamverwijdering.html
http://www.mp3tandartsen.nl/amalgaamsanering/
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/25716-amalgaam-veroorzaakt-lichamelijke-enpsychische-klachten.html
Big Pharma: Gif in je mond..
Wist jij dat het nodig is voor een tandarts om amalgaan, dat dus als vulling in je kiezen gaat of zit,
als chemisch afval, als gevaarlijke stof te behandelen als het is uitgeboord door je tandarts..? Hoe
bizar nietwaar?
Amalgaan, dat voor 50% uit kwik bestaat, is één van de zwaarste gifstoffen op Aarde, en dat
mag/mocht wel in je kiezen worden gepropt, maar zodra het daar los van is, is het chemisch afval..
Je kunt er dus vanuit gaan, dat dat niets met het losboren te maken heeft.. Met andere woorden,
als jij nog met amalgaanvullingen in je lijf rondhuppelt, dan loop je dus met gif-in-de-mond.
Maar niet getreurd, er is gewoon wat aan te doen. Nou.. gewoon. Er is wat aan te doen. Met beleid
kan een goede tandarts dit varkentje wassen voor je. Keurig wassen.
Hieronder een inzage in het hele amalgaan-verhaal.Met veel leads en doorklikmogelijkheden om
jouw lichaam gezonder te maken. Af te komen van een ongelooflijke energievreter, die
kwikbelasting voor je lichaam is.
Want het hoeft geen verder bewijs o.i.d. dat kwik uiterst schadelijk is voor je lichaam. Veel mensen
lopen met vage klachten rond, bijv. chronische vermoeidheid, die zomaar het gevolg (zouden
kunnen) zijn van deze vergiftiging.
Maar vermoeidheid is nog maar één van de vele sluipmoordenaarachtige aandoeningen, die het
gevolg zijn van kwikvergiftiging. Een artikel dat hier op WantToKnow, niet mág ontbreken, omdat je
dit MOET WETEN! Noorwegen en Zweden hebben het totale gebruik van kwik in dit opzicht al
verboden, in Denemarken loopt een onderzoek naar een dergelijk wetsvoorstel. Tijd voor één
Europees beleid!
Gif in de mond
Guido Jonkers© 2010/WantToKnow.nl
Kwikbelasting is een eufemisme; in werkelijkheid is iedereen met één of meer amalgaamvullingen
vergiftigd door kwik, zilver, koper, tin en zink. Het is een fysisch proces van verdamping van kwik
corrosie van kwik, zilver, koper, tin en zink en slijtage van kwik, zilver, koper, tin en zink. Alle vijf
metalen horen niet in het lichaam thuis behalve sporen koper en zink.
Gouden kronen, wortelkanalen en wortelpunten die met amalgaam zijn gevuld verergeren de
kwikvergiftiging dramatisch. De tandarts heeft over het algemeen geen enkele kennis van de
toxicologie en hoe metalen op elkaar inwerken. Daarom wordt gedachteloos kwik, koper, zilver,
roestvrij staal (bestaande uit ijzer, chroom en nikkel), palladium, goud, aluminium, magnesium en
nog veel meer legeringen TESAMEN in de mond geplaatst!
De desastreuse uitwerking op het menselijk organisme ontmoet vervolgens een muur van
onverschilligheid binnen de tandheelkunde maar ook binnen de medische wereld. Er worden zelfs
radioactieve metalen zoals uranium toegepast in de mond!
Waardoor amalgaanvullingen vooral ‘lekken’ en langzame kwikvergiftiging in het lichaam
opgestart wordt:
 door het nuttigen van zure dranken of -spijzen; hierdoor wordt het speeksel zuur en
bevordert dit zo de corrosie van het kwik.
 door het nuttigen van hete en corrosieve dranken en door roken.
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door het kauwen van kauwgom en het eten van voedsel, waarop uitgebreid en stevig
gekauwd moet worden. Maar ook bij het eten van (SH-) thiolhoudende levensmiddelen
(uien, knoflook, zuur fruit)
 door het gebruik van fluor-tandpasta, dit is zeer corrosief!
 door suikergebruik (stap over op bijv. STEVIA of STEPA dat 100 tot 300 maal zo zoet is en
géén calorieën bevat)
Zoals je ziet is welhaast onmogelijk te ontkomen aan het lekken van de kwikvullingen. Naast deze
factoren speelt normale slijtage natuurlijk ook een belangrijke rol. Gewoon het op elkaar houden
van de kiezen en gebruik van de mond, betekent al dat het slijtageproces in werking treedt.
Bijzondheden en eigenschappen van Amalgaan
Amalgaan is een legering (samensmelting) van kwik (50%), zink (1%), zilver(13%) en koper (3%).
Kwikverbindingen zijn zonder enige twijfel giftig. Er zijn wel alternatief voor amalgaam: kunststof,
de zg. compositen die moeilijker te verwijderen zijn dan amalgaam, en goud. (1-1988-AG) Vier of
meer amalgaamvullingen geven een potentieel toxische (giftige) concentratie van kwik in het
speeksel. Hoe meer vullingen des te meer kwik in het speeksel, hoe zuurder (lagere Ph) het
speeksel hoe meer kwik.
Het kwik wordt door bacteriën (Streptococcus mutans, Streptococcus mititor) in het organische
methylkwik omgezet en wordt dan door het lichaam opgenomen. Kwik komt dan o.a. terecht in de
longen, het spijsverteringskanaal, het weefsel van de onderkaak, in de nieren en de lever maar
ook in de hersenen (o.a. ataxie, spraakstoornissen, gezichtsstoornissen, doofheid).
Amalgaam kan vele klachten veroorzaken: chronische vermoeidheid, verlaagde immuniteit,
chronische maag-darmproblemen, eczeem, gewrichtsklachten, slaapstoornis, depressiviteit,
voedselintoleranties etc. Kwik kan zich echter ook met Thymin verbinden, Thymin is een van de 4
voor ons noodzakelijke essentiële vetzuren (Adenin, Thymin, Guanin, Zytosin) die in DNA
voorkomen. Dit betekent dat er in de celkern genetische veranderingen ontstaan.
In 1989 vermoedde men al dat amalgaam een rol in het ontstaan van leukemie speelde. Autoimmuunziekten worden o.a. ook door kwik veroorzaakt, ook is er een band met MS. Kwik blijkt ook
invloed te hebben op psychische storingen (o.a. schizofrenie). Het amalgaam-kwik heeft ook
invloed op de ontwikkeling van de baby (bv. kleiner geboortegewicht). (13-96)
Na vakkundige verwijdering van amalgaam norit nemen, zou een simpel middel zijn om de
vrijgekomen amalgaam in je stofwisselingskanaal te binden. Maar daarmee ben je er nog niet! Het
verwijderen van kwik uit je lichaam dient professioneel te worden begeleid. Homeopathische
verdunningen geven het lichaam handvatten om de kwikvervuiling op te ruimen. (Klik onderaan dit
artikel op de lead voor professionele adresssen)
Bewezen is dat de kwikconcentratie in de lever, nieren en hersenschors van een foetus en
pasgeborene overeen komt met het aantal amalgaam-vullingen van de moeder. Reeds twee
dagen na het leggen van een vulling kan men kwik in het bloed van moeder en foetus en in het
vruchtwater vinden. Tijdens de zwangerschap kan men beter geen tandheelkundige ingrepen laten
verrichten waarbij met amalgaam gewerkt wordt. (Advies Duits Ministerie van Gezondheid) (14-96)
Deze documentaire werd in 1994 uitgezonden door de BBC en gaat over Amalgaan-kwik. De
documentaire mocht daarna niet meer worden herhaald; kennelijk vond de BBC het té heftig dat
(een groot deel van) de Engelse bevolking erachter zou komen, dat ze met puur gif in hun lijf
rondliepen. De documentaire is vertaald door Hans de Jonge en de tekst van deze vertaling kun je
HIER (.pdf) downloaden.
Lees meer en bekijk de video’s op:
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/gif-in-je-mond/
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Soros betaalde Gore voor ’t ‘opwarmingsverhaal’..!!
20 augustus 2016Door GuidoJ. Bron: Want to know.nl
Soros betaalde Gore voor ’t ‘opwarmingsverhaal’..!!
2016 © WantToKnow.nl/be
Afgelopen juni slaagde een groep hackers erin om computers
van de NWO-intrigant George Soros te kraken. Deze biljonair staat al jaren hand-in-hand met de
andere kopstukken van de NWO, de Nieuwe Wereld Orde, zoals de Rothschilds en de
Rockefellers. Soros is waarschijnlijk ook de grote financiële bron achter de mega-imigratiestroom
van vluchtelingen naar Europa. (HIER). Maar wat de nieuwe, uitgelekte documenten nu aantonen,
is dat George Soros ook de vroegere vice-president Al Gore heeft omgekocht, met miljoenen
dollars, om data te FABRICEREN rondom ‘global warming’.
Volgens deze documenten, die gepubliceerd werden door
DC-Leaks, gebruikte Soros zijn stichting ‘Open Society
Institute’ (OSI), om Albert Gore maar liefst US$ 10 miljoen te
betalen PER JAAR, wanneer Gore zijn claims naar het
publiek,
over
de
door
de
mens
veroorzaakte
klimaatverandering, maar dik zou aanzetten. Wij plaatsten
hier op de site al eens een uitgebreid artikel over deze
vermeende opwarming.Daarbij haalden we ook al de leugens
aan, die Nobelprijswinnaar AlL Gore al die tijd had verteld (zie
hiernaast de illustratie)
DAT er een opwarming plaats vindt, is niet onwaarschijnlijk.
Maar het claimen van de wetenschap hoe deze opwarming veroorzaakt wordt, is de ESSENTIE
van dit verhaal. In dat kader plaatsen we hier graag de video nogmaals over ‘NASA’s hottest
secret’, waarin David Wilcock zijn visie geeft, die ons in ieder geval realistischer overkomt, dan de
schreeuwclaims van Al Gore.. David Wilcock die voor iedereen duidelijk maakt, dat naast Mars en
onze Aarde ook DE ANDERE PLANETEN IN ONS ZONNESTELSEL aan de beurt zijn, waar het
klimaatverandering betreft..! Het is de Zonne-activiteit die niet alleen zorgt voor planetaire, maar
dus ook voor ‘Interplanetairy Warming..!!! https://youtu.be/ROGTV7GkWAE
Terug naar miljardair-intrigant Soros:
Een van de uitgelekte memo’s is duidelijk hierover:
“Naar aanleiding van een ‘suggestie’ van George Soros, zo’n 4 jaar geleden, werd OSI betrokken
bij het VS Program Global Warming.. Er is een budget uitgetrokken van zo’n US$ 11 miljoen per
jaar, de afgelopen jaren. Dit bedrag is toegekend aan Al Gore’s ‘Alliance for Climate Protection’
(ACP), die publieke voorlichting verzorgt over klimaatonderwerpen, TENEINDE POLITIEKE
RUIMTE TE CREËREN voor aggressieve actie van de kant van de VS, die in lijn ligt met wat
wetenschappers zeggen, dat noodzakelijk is om ons land op het pad te krijgen van het
verminderen van koolstofdioxide-uitstoot.”
Het is onduidelijk wat de datum van het memo is, maar de stichting van Gore werd in 2006
opgericht en duurde voort, totdat deze in juli 2011 werd omgedoopt tot The Climate Reality
Project. In 2008 had de club van Gore nog een US$ 300 miljoen-kostende campagne gelanceerd,
die Amerikanen ervan moest overtuigen dat ze hun broeikasgassen diende te beperken. (The
Washington Post)
Indien je geïnteresseerd bent in de achtergronden van dit verhaal, dan is het niet veel moeite op
het internet nog veel meer fiscfaal-financieel-juridische bewijzen te lezen, die zijn gewonnen via de
genoemde hack. Wij laten het hierbij en vinden dit verhaal hieronder nog wel even de moeite
waard om te laten zien, hoe meneer Gore nog stééds bezig is om George Soros gespendeerde
geld aan zijn stichting rendabel te maken. Gewoon, door kletsverhalen te blijven vertellen.
Pyromaan veroorzaakte Californische bosbranden; Gore gaf eerst ‘global warming’ de
schuld..!
De mega-bosbranden in Californië blijken het werk te zijn van serie-pyromaan Damian Anthony
Pashilk en dus niet het gevolg van ‘global warming’, zoals Al Gore een aantal malen op de
Amerikaanse Tv had geroepen. Deze week werd een man gearresteerd, die ervan beschuldigt
wordt, dat hij verantwoordelijk is voor maar liefst 17 bosbranden in Californië. Dit terwijl
brandweerlieden overal in deze staat bezig zijn, de gierende bosbranden te bestrijden.
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Onlangs nog was het Al Gore die ook al zijn ‘global warming’-conclusie had getrokken over de
overstromingen in Louisiana, gelijk aan de oorzaak van het ontstaan van deze enorme vuren in
Californië. Het zou de enorme droogte zijn geweest, veroorzaakt door global warming, die de
bossen tot op de wortel had doen uitdrogen, waardoor er maar ‘weinig nodig was’, aldus Gore, om
deze vuurhaarden te ontsteken.. Talloze studies die zijn verricht door universiteiten in Californië,
tonen aan dat de droogte, volledig natuurlijk is en een onderdeel van een reguliere cyclus, een
patroon in deze Amerikaanse staat.
Alle branden begonnen als kleine vuurhaarden, maar hebben inmiddels ervoor gezorgd, dat de
noodtoestand is uitgeroepen. De branden behoren tot de heftigste van de afgelopen tientallen
jaren, waarbij het vooral het aantal branden is, dat voor deze ‘bosbrand-chaos’ zorgt. Het ergste
schijnt nog te komen, want in de maanden september en oktober is de droogte in Californië het
ergst. Tot nu toe is zo’n 7.500 hectare bos in vlammen opgegaan en zijn hierdoor maar liefst
82.000 mensen uit hun huizen verdreven of duizenden zijn zelfs helemaal hun huis verloren. De
vuren zijn zó heet, dat ze staal van auto’s en fietsen doen smelten..!
http://boinnk.nl/120683/nieuws-soros-betaalde-gore-voor-t-opwarmingsverhaal/

Amerika zegt dat cannabis geen medicijn is, maar heeft wel een patent op cannabis als
medicijn
in: Gezondheid Robin de Boer 19 augustus 2016
De Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA liet onlangs
weten dat cannabis geclassificeerd blijft als de zwaarste
categorie drugs. De overheid voert een buitengewoon
hypocriet drugsbeleid, zo blijkt uit onderstaande video.
In een hele reeks staten is medicinale cannabis legaal of wordt het gebruik ervan gedoogd. In
Washington en Colorado is ook recreatief gebruik toegestaan. In Californië wordt het op
doktersvoorschrift gebruikt als pijnstiller. Het liberale beleid in sommige staten staat echter haaks
op de nog steeds zeer strenge federale wet.
De Amerikaanse overheid classificeert cannabis als de zwaarste categorie drugs. Deze drugs
zouden geen genezende eigenschappen hebben en vaak leiden tot misbruik. De DEA claimt dat
cannabis gevaarlijk is en geen waarde heeft.
Reden
Er wonen alleen al in Amerika tienduizenden mensen die cannabis gebruiken tegen epilepsie,
ziekte van Crohn, kanker en vele andere aandoeningen. Zij gebruiken vooral cannabisolie, waar je
niet high van kunt worden. Hoe kan de DEA blijven volhouden dat cannabis geen medicinale
werking heeft als zoveel mensen worden geholpen door cannabisolie? De DEA claimt dat er
onvoldoende onderzoek is gedaan, maar daar is een reden voor.
Omdat cannabis in de zwaarste categorie valt, kunnen artsen en universiteiten er geen onderzoek
naar doen. Ze zouden zich dan schuldig maken aan een misdrijf. Alleen de Universiteit van
Mississippi mag cannabis kweken en verstrekken aan onderzoekers.
Onacceptabel
Ben Swann onthulde als één van de eerste journalisten dat het Amerikaanse ministerie van
Volksgezondheid het patent op cannabisolie voor medicinaal gebruik heeft. Het patent,
US6630507, is getiteld ‘Cannabinoids as antioxidants and neuroprotectants’ en is verstrekt in
oktober 2003. Het patent geeft het ministerie de exclusieve rechten op het gebruik van
cannabinoïden voor de behandeling van neurologische aandoeningen als Alzheimer, Parkinson en
beroertes en ziektes die worden veroorzaakt door oxidatieve stress zoals hartziekte, ziekte van
Crohn, diabetes en artritis.
Dus terwijl de DEA claimt dat er geen bewijs is voor de medicinale werking van cannabis, heeft de
Amerikaanse overheid wel een patent op cannabis als medicijn. Onacceptabel, aldus Swann.
https://youtu.be/RTgz8DIGD8Q
[Truth in Media]
http://www.ninefornews.nl/amerika-zegt-dat-cannabis-geen-medicijn-is-maar-heeft-wel-het-patentop-medicinale-cannabis/
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De grote cholesterolfabel
Cholesterol veroorzaakt geen hart- en vaatziekten.
Cholesterol is zo belangrijk dat als we minder cholesterol eten
de lever meer cholesterol maakt. Lees over de werkelijke
oorzaak van hart- en vaatziekte en hoe u het risico hierop
kunt berekenen.
Welkom op de website Alles over de ziekte Alles over de
behandeling Consult aanvraag
Cholesterol veroorzaakt geen hart- en vaatziekten
Uit cholesterolonderzoek verkeerde conclusies getrokken
Al meer dan 50 jaar wordt een te hoog cholesterol gezien als een risico factor voor hart- en
vaatziekten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek een fabel te zijn. De World Health Organization heeft in
de wereldweide MONICA studie onderzocht of er een relatie was tussen het cholesterolniveau en
het risico om aan een hart- en vaatziekte te overlijden. De conclusie was duidelijk, er was geen
enkel verband.
Cholesterol wordt nu niet meer als risico factor voor hart- en vaatziekten gezien
Het is nu dan ook algemeen geaccepteerd dat de studies die in de 60er jaren werden uitgevoerd,
waarin werd geconcludeerd dat cholesterol een risico factor was voor hart- en vaatziekten, niet
goed zijn uitgevoerd waardoor verkeerde conclusies zijn getrokken.
Het is dan ook vreemd dat organisaties zoals bijvoorbeeld het Voedingscentrum nog steeds
vasthouden aan het idee dat cholesterol een risico factor is voor hart- en vaatziekten.
Over cholesterol wordt veel onzin beweerd
Cholesterol is eigenlijk een heel belangrijke bouwstof voor het lichaam
Over cholesterol wordt heel veel onzin beweerd. Het klinkt daarom misschien vreemd
maar cholesterol is voor de mens een onmisbare stof. Het wordt voor de productie van
celmembranen, vitamine D, geslachts- en bijnierhormonen en galzuren gebruikt. Cholesterol is zo
belangrijk dat als we minder cholesterol eten het lichaam gewoon extra cholesterol maakt. Het
omgekeerde gebeurt ook, als we meer cholesterol binnen krijgen via voeding maakt het lichaam
zelf minder cholesterol.
HDL en LDL zijn helemaal geen cholesterol
Er bestaat volgens velen “goed cholesterol” HDL en “slecht cholesterol” LDL. HDL en LDL zijn
echter helemaal geen cholesterol maar lipoproteïnes die cholesterol vervoeren. Bovendien blijkt
het dat, zoals u straks kunt lezen, de meeste LDL helemaal niet slecht voor u is.
Bepaal u risico op hart- en vaatziekten zelf
Alleen de zeer kleine LDL deeltjes zijn schadelijk
Er zijn 5 soorten LDL, grote en hele kleine. Alleen de hele kleine LDL deeltjes, VLDL, verhogen het
risico op hart- en vaatziekten. Helaas worden deze LDL grootte in het bloedonderzoek van de
huisarts op een hoop gegooid waardoor u er niet achter komt of uw lichaam deze schadelijke zeer
kleine LDL deeltjes produceert, terwijl nieuw onderzoek aangeeft dat een bloedtest waarbij de LDL
grootte wordt gemeten voor patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten erg belangrijk is.
De TG / HDL-c ratio
Gelukkig kunt u met een eenvoudige test zelf bepalen of uw lichaam deze schadelijke kleine LDL
deeltjes produceert. U produceert meer van deze schadelijke kleine LDL als u gewicht rond uw
middel vast houdt en uw triglyceride / HDLC ratiohoger is dan 1,3 is. Deze bepaling kan gewoon bij
uw huisarts worden aangevraagd.
Als uw TG/HDL-c waarde hoger is dan 1,3 moet uw leefstijl op de schop als u het risico op een
hart- vaatziekte wilt verminderen. Uw triglyceriden moeten omlaag en uw HDL-c
omhoog. Intermitted Fasting kan hier uitkomst bieden.
Cholesterol verlagende geneesmiddelen hebben ernstige bijwerkingen
Cholesterol verhoogt het risico op hart- en vaatziekten niet, dat is nu wel duidelijk. Maar cholesterol
verlagende geneesmiddelen worden nog steeds heel veel voorgeschreven. Terwijl deze middelen
ernstige bijwerkingen kunnen geven.
Verhoogt risico op diabetes type 2
Door regulier werkende artsen worden cholesterolverlagende geneesmiddelen van de statine
klasse zoals crestor, lipitor en zocor voorgeschreven. Het is eigenlijk te bizar voor woorden maar
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grootschalig onderzoek laat zien dat statines het risico opdiabetes verhogen. In
recent wetenschappelijk onderzoek wordt daarom het advies gegeven om patiënten die statines
zoals zocor gebruiken regelmatig te controleren op diabetes type 2.
Verhoogt risico op vermoeidheid en spierpijnen
Statines verminderen ook de productie van CoQ10. Spierpijnen en vermoeidheid zijn de eerste
signalen van deze afname in CoQ10 productie.
Verhoogt risico op een tekort aan testosteron
Statines verlagen de testosteronproductie. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid
van mannen. Nu denkt u natuurlijk, gelukkig dat deert mij niet want ik ben een vrouw! Maar dan
heeft u het mis. Een laag testosteron niveau vermindert het mannelijke libido. Er is een grote kans
dat u dit op merkt in uw slaapkamer.
Een Leefstijladvies voor het verlagen van het risico op hart- en vaatziekten
Kies de juiste vetten
Zonnebloemolie, zoals in margarine, blijkt volgens de laatste inzichten het risico op hart- en
vaatziekten te verhogen. Het is daarom vreemd dat het Voedingscentrum zonnebloemolie nog in
de schijf van 5 heeft opgenomen. Gelukkig bestaan er voldoende andere vetten die wel goed zijn
voor onze gezondheid:
 Olijfolie is een onderdeel van de mediterrane voeding. Er zijn heel veel wetenschappelijke
publicaties beschikbaar die aantonen dat het gebruik van olijfolie het risico op hart- en
vaatziekten vermindert
 Er zijn verschillende onderzoeken die aangeven dat kokosvet het risico op hartvaatziekten verlaagt
 Verzadigt vet, zoals roomboter, kan rustig worden gegeten want het verhoogt het risico op
hart- en vaatziekten niet.
Een gezond niveau aan cholesterol kan ook worden bereikt met laag glycemische voeding en
een mediateraan dieet.Extra beweging versterkt de effecten van een dieet.
Eieren blijken het risico op hart- en vaatziekten niet te verhogen
Een ei per dag verlaagt het risico op atherosclerose
Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de consumptie
eieren
het risico op hart- en vaatziekten en beroerte niet verhogen. Een
ei per dag bleek zelfs het risico op atherosclerose en insuline
resistentie bij mensen die gewicht rond het middel vasthouden
(Metabool Syndroom) verlagen. Dit geldt echter niet voor diabetes
type 2 patiënten. Die doen er goed aan matig te zijn met eieren als ze
hart- en vaatziekten willen vermijden. Waarom dit zo is, is nog onduidelijk.
American Heart Association past het advies over eieren aan, het Voedingscentrum houdt
vast aan oude inzichten
Vanwege de nieuwe inzichten rond cholesterol heeft de American Heart Association (AHA) zijn
advies over de consumptie van eieren bijgesteld. De AHA adviseert geen maximaal aantal
eieren per dag meer maar legt meer de nadruk op een gezonde leefstijl qua voeding. De visie van
het Voedingscentrum die nog steeds beweren dat: “Eieren kunnen je cholesterolgehalte verhogen.
Een hoog bloedcholesterolgehalte verhoogt de kans op hart- en vaatziekten.“ is verouderd. Zij
houden nog steeds vast aan opvattingen die zelfs door de AHA zijn verlaten.
Eieren verhogen het aantal grote LDL deeltjes en verminderen het aantal kleine deeltjes waardoor
het risico op een hart- en vaatziekte afneemt.
Omega-3 eieren zijn extra gezond
Als eieren een dagelijks onderdeel zijn van uw voeding kies dan voor omega-3 eieren. Deze eieren
zijn verrijkt met gezonde omega-3 vetzuren waardoor drie omega-3 eieren net zo veel gezonde
vetten bevatten als een vis maaltijd.
EINDE THEMA ARTIKEL
De natuurlijke behandeling van (chronische) ziekten
Advies op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten
Het is best lastig in Nederland om de juiste keuzes te maken voor het behoud van een goede
gezondheid. Gelukkig helpen de natuurlijke behandeling adviezen op deze website als u,
misschien zonder dat u er erg in had, uw gezondheid bent kwijt geraakt.
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Bij deze adviezen worden alleen natuurlijke behandelingen toegepast. Dat betekent: voeding
(natuurgeneeskunde), vitamines, mineralen (orthomoleculaire geneeskunde) en kruiden
(fytotherapie). Deze natuurlijke behandeling adviezen worden onderbouwd met wetenschappelijk
onderzoek net zoals dat wordt gedaan bij de toepassing van geneesmiddelen. Deze
wetenschappelijke benadering is nodig om een betrouwbaar advies te formuleren. Het gaat
tenslotte om uw gezondheid.
De onzin van het candida dieet
Een wetenschappelijke benadering bij natuurlijke behandeling methoden is hard nodig want
bijvoorbeeld het candidadieet, dat al meer dan 20 jaar wordt geadviseerd, blijkt complete onzin te
zijn. Onderzoek laat zien dat er geen enkele relatiebestaat met de consumptie van koolhydraten en
de candidabelasting. Ander onderzoek bevestigt deze conclusie en meldt dat een antischimmel
dieet de schimmelbelasting niet vermindert.
Misschien is deze verwarring ontstaan door een verkeerd begrepen onderzoek uit 1993. Dat
onderzoek liet toen bij ernstig zieke muizen, te vergelijken met AIDS, zien dat veel suiker in de
voeding Candida albicans in aantallen liet toenemen. Het onderzoek concludeert daarom ook om
de suikerconsumptie bij ernstig zieke immuungecompromitteerde patiënten te verlagen. Bij
“gezonde” patiënten heeft een koolhydraatrestrictie dus helemaal geen zin.
Een darmflora dysbiose veroorzaakt de klachten niet de candida
Al decennia lang wordt candida als oorzaak aangewezen voor verschillende darmklachten. Maar
nu blijkt dat candida slechts een onschuldige toeschouwer is en dat de klachten worden
veroorzaakt doordat de darmflora uit balans is geraakt. Een behandeling alleen gericht op candida
is daarom zinloos. Lees de compleet nieuwe visie over de behandeling van een candida infectie.
Orthomoleculair informatiecentrum
Waar vind ik een orthomoleculaire arts of therapeut in Nederland of België?
Speciaal voor orthomoleculaire en natuurgeneeskundige therapeuten: Maak ook reclame via
mijn website voor € 61 per jaar op mijn home page maar ook op elke behandelingspagina. Mail
voor meer informatie naarwillie@pilliewillie.nl.
Diverse orthomoleculaire behandelingsprotocollen
Als u de juiste behandeling niet kan vinden op deze website kijk dan naar deze
behandelingsadviezen van de Life Extension Foundation.
Er is ook een automatisch Nederlandse vertaling beschikbaar.
Veilige maxima voor het gebruik van vitamine supplementen:
Verantwoording
Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld, kunnen algemeen
geaccepteerde inzichten in de loop van tijd veranderen. Er zijn voorbeelden genoeg: de zon
bleek niet om de aarde te draaien, de pijnstiller VIOXX blijkt ernstige dodelijke hartproblemen te
veroorzaken. Het bovenstaande en het feit dat ik niet over een medische opleiding beschik is de
reden waarom de verantwoordelijkheid voor de correctheid en de eventuele negatieve gevolgen
die mogelijkerwijze zouden kunnen ontstaan door het toepassen van deze informatie niet door mij
gedragen kan worden.
http://pilliewillie.nl/
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Wie profiteert er van de open grenzen in de EU ? (video)
Geplaatst op 19 augustus 2016
Zou u ons deze vraag stellen, dan is het antwoord, de
mensensmokkelaars en hun cliënten , de in de meeste
gevallen jonge weldoorvoede mannen afkomstig uit landen
waar geen oorlog heerst en die aangelokt door de open deur
politiek van de EU leider in Berlijn, trachten mee te profiteren
van datgene wat u heeft opgebouwd.
Maar er is nog een klein select groepje mensen voor wie het
open grenzen beleid een ware zegen is. Niet dat zij, ondanks
dat zij uit Italië komen gelovig zijn en de Heer danken voor Brusselse bedenksels, nee het gaat om
de Maffia, die dankbaar profiteert van het Verdrag van Schengen dat het vrije verkeer van
personen en goederen in de EU moet garanderen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat er mannen
in strak gesneden pakken in Schengen aanwezig waren toen het verdrag door ver van de
werkelijkheid staande politici getekend werd, maar u ziet Don Corleone en zijn nazaten zijn niet stil
blijven zitten.
Een aantal jaren geleden ontstond in la bella Napoli een groot probleem met de huis- en
industrievuil afvoer. Niet omdat er geen vuilnismannen meer waren of de auto’s die het vuil op
moesten halen, maar gewoon omdat de vuilstortplaatsen inmiddels in vaste hand waren van een
een Maffia clan, die voor het laten storten van vuil steeds hogere prijzen vroegen, zodat slechts
diegenen die de hoogste prijs konden betalen van hun afval werden verlost. Toen de Maffia
eenmaal had ontdekt dat dit een gouden handel was, werden honderdduizenden tonnen vuil vanuit
het Zuiden naar het Noorden gebracht waar altijd tegen goede betaling nog wel een plekje te
vinden was.
Silvio Berlusconi, uiteindelijk indirect door de tandem Merkel / Sarkozy uit zijn macht ontheven, zag
kans om ook met betalingen deze stortvloed nog enigszins in banen te leiden, maar na zijn
afscheid uit de politiek, was dat afgelopen.
Inmiddels is Napels een kleintje vergeleken met de problemen in Rome en wil je de toeristen nog
enigszins naar de eeuwige stad laten komen zal je moeten zorgen voor een halfweegs nette en
schone stad. Dus sloeg ook daar de Mafia toe met als gevolg dat de Italianen het nu hebben over
la Mafia Capitale. Maar de Maffia gaat nu ook internationaal en komen er dagelijks vrachtwagens
vol met chemisch afval uit Duitsland via Oostenrijk naar Italië. U ziet waar open grenzen niet al toe
kunnen leiden.
Dermate ontevreden met de socialistische burgemeester van Rome, kozen de burgers voor een
nieuwe burgemeester Virginia Raggi van de 5 Sterrenbeweging geleid door Beppe Grillo. En als zij
kans ziet om het vuilnistij in Rome te keren, zou dat wel eens van doorslaggevende betekenis
kunnen zijn om de Italianen tijdens de volgende parlementsverkiezingen te laten kiezen voor een 5
Sterren Beweging.
Een wanhoopsdaad ? Ja, dat zou je kunnen zeggen, want of de ‘Grillini ‘ zoals de aanhangers van
Grillo zich noemen, de Augiasstal die de Italiaanse politiek is, kunnen schoonmaken, is nog maar
de vraag. Een voordeel hebben Grillo en zijn aanhangers, net als wij hebben zij een allergie voor
de bestaande politieke partijen, of beter gezegd, la Maffia Politica.
Maar misschien ook een buitenkansje voor de 150.000 asielparasieten die zich momenteel NOG
in Italië bevinden en waarvan het aantal dankzij bereidwillige zich op de Middellandse Zee
bevindende Taxidiensten van Libië naar Italië worden vervoerd en…. de rond 100.000 collega’s die
in Griekenland bivakkeren.
En om u een idee te geven hoe de situatie nu al is, deze in Sicilië opgenomen video die
een incident toont tussen asielparasieten en Italianen en die de oorlog inluidt.
https://youtu.be/kKQuQ20CisA
http://www.geennieuws.com/2016/08/wie-profiteert-er-van-de-open-grenzen-in-de-eu-video/
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Spuit niet langer chemicaliën op je lichaam. Maak nu je eigen natuurlijke zonnebrand!
Nadat een aantal flinke buien voor enige afkoeling hebben
gezorgd en de tuinen weer opgefrist zijn, belooft het kwik
aankomende week weer flink te gaan stijgen. En wat is er
lekkerder om, nu het toch vakantie is, heerlijk naar het strand
te gaan of bij een meer te vertoeven?
De enige plek waar ik me prettig voel, als het zo warm is, is
op het strand, of op de fiets. Gelukkig woon ik op fietsafstand
en kan ik er alle dagen heen, als ik zou willen.
Mensen smeren zich vooral in op het strand, maar doe dat niet alleen daar. Allen door het smeren
van zonnebrand crème, smeer je chemicaliën op de huid. Hoe beschermen we ons tegen de zon,
zonder giffen? Natuurlijke oliën bieden een bescherming van dit kunnen we goed gebruik maken
bij het zelf maken van een zonnebrandcrème.
Ingrediënten
– ½ half kop amandel- of olijfolie
– ¼ kop kokosolie
– ¼ kop bijenwas
– 2 eetlepels titanium dioxide (online verkrijgbaar)
Optioneel
1 theelepel vitamine E-olie
2 eetlepels Shea boter
enkele druppels essentiële olie of vanille extract
Zo maak je zelf natuurlijke zonnebrandcrème
Combineer alle ingrediënten, behalve de titanium dioxide, in een grote glazen pot. Vul een
middelgrote pan met een laagje water en plaats dit op zacht vuur. Doe losjes een deksel op de
glazen pot en zet deze in de pan met water. Als het water opwarmt, zullen de ingrediënten
smelten. Schud of roer af en toe om ze te mengen.
Wanneer alle ingrediënten gesmolten zijn, voeg je de titanium dioxide toe, goed roeren! Giet het
mengsel vervolgens in de pot die je als opslag wilt gebruiken voor je zonnebrandcrème. Let op:
een lotion pomp is niet geschikt voor dit mengsel. Roer het mengsel, terwijl het afkoelt, nog een
paar keer door.
Gebruik het mengsel zoals je dat ook met een gewone zonnebrandcrème zou doen. Door
natuurlijke zonnebrandcrème te gebruiken en goed te smeren, bescherm je jouw huid.
Er zijn ook verschillende oliën die van nature een een beschermingsfactor of Sun Protection Factor
(SPF) hebben. Kokosolie is daar inmiddels wel een bekend voorbeeld van. Dit reflecteert het
zonlicht enigszins. Ik vroeg mij af of er meer oliën zouden zijn met een SPF en ging opzoek.
Onderstaande lijstje vond ik hier.
Wortelzaadolie: SPF 38-40
Frambozenpitolie: SPF 28-50
Tarwekiemolie: SPF 20
Avocado olie: SPF 4-15
Kokosolie: SPF 4-10
Olijfolie: SPF 2-8
Macadamia olie: SPF 6
Amandelolie: SPF 5
Shea Butter: SPF 3-6
Jojoba olie: SPF 6-10
Een lagere factor betekent niet zozeer mindere bescherming, meer dat je je vaker moet insmeren.
Vind je dit nou een leuke tip? Vergeet het dan niet te delen met al je vrienden!
http://healthbytes.me/spuit-niet-langer-chemicalien-op-je-lichaam-maak-nu-je-eigen-natuurlijkezonnebrand/
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100 leugens. We worden bestuurd door geheime genootschappen
Volgens veel kritische media zijn er samenzweringen. Bij voorkeur van in het geheim opererende
genootschappen met een eigen agenda. Ik moet u hier teleur stellen. Ik kan niet bewijzen dat er
iets dergelijks niet bestaat. Dat zou alwetendheid van mijn kant veronderstellen. Pas altijd op als
iemand stellig beweert dat iets (bijvoorbeeld een god) niet bestaat. Het is heel lastig te bewijzen
dat iets dergelijks niet bestaat, ooit bestaan heeft of zal kunnen gaan bestaan.
Bij geheime genootschappen is het onthullen het einde van een geheime genootschap, dus ook
daar geldt een zekere tegenstrijdigheid. Iemand die het bestaan van een geheime genootschap
onthult draagt ertoe aan bij dat hij zijn eigen stelling ontkracht want het is niet langer een geheime
genootschap. Afijn, dit is een zekere muggenzifterij.
Wat kan wel worden beweerd? Het is zo goed als zeker dat er geheime genootschappen zijn. Het
is zeker niet uit te sluiten dat tot de doelstellingen van geheime genootschappen het vergroten van
macht en invloed behoort. Essentieel voor geheime genootschappen is het niet bekend staan als
geheime organisatie. De activiteiten van een geheime genootschap zullen indirect moeten worden
uitgevoerd. Dit maakt ze ongrijpbaar maar tegelijkertijd ook kwetsbaar.
Vandaar dat men vaak de Wereldbank, de BIS en andere belangrijke organisaties ziet als vehikel
in handen van deze geheime genootschappen. De vraag is dan wie er achter steken. Zijn het de
Rothschilds? Zijn het de Vrijmetselaars? Zijn erreptilians?
De vraag is niet of er geheime genootschappen zijn, of dat er genootschappen zijn die in het
geheim macht proberen te vergaren. De vraag is deze. Is het aannemelijk dat er een geheim
genootschap is dat een overwegende invloed heeft op de huidige wereld?
We weten uit de geschiedenis dat in het geheim opererende groepen van mensen zaken in
beweging hebben kunnen krijgen. Denk aan het verzet in de tweede wereldoorlog. Of de vele
acties die uiteindelijk het ancien regime in Frankrijk ten gronde richten. Of dat er in de Verenigde
Staten een groep mensen was die de revolutie wisten aan te stichten. Het lijkt dus mogelijk dat
mensen met een gelijk doel, niet noodzakelijkerwijze behorende tot 1 geheime organisatie, in staat
zijn de maatschappij in beweging te brengen.
De vraag is of er daarna een machtsgreep mogelijk is geweest. En dat is veel lastiger. Want de
meeste revoluties eten hun kinderen op. Het omver werpen van de macht is 1, het grijpen van de
macht en deze behouden is veel lastiger. En daar zit mijn belangrijkste overweging dat
we waarschijnlijk niet door geheime genootschappen worden geregeerd.
Eenieder die wel eens verantwoordelijk is geweest voor een organisatie weet hoe lastig het is
zaken van de grond te krijgen. Er zijn tal van pogingen geweest de wereld te verenigen en geen
van die pogingen bleek duurzaam. De katholieke kerk kan wellicht als meest succesvolle
organisatie worden beschouwd. Weliswaar niet als geheime organisatie. Maar als de
kerkgeschiedenis een ding duidelijk maakt is dat zelfs daar continue dynamiek was in een strijd om
de macht. Ordes kwamen op en verdwenen, er waren pausen en tegenpausen. De macht van het
Vaticaan bleek te beperkt om de reformatie tegen te gaan of de diverse orthodoxe
geloofsgemeenshappen te verenigen. Koningen rebelleerden geregeld tegen het Vaticaan. En
wonnen soms.
De adel wordt genoemd als ander machtsblok. Het is niet te ontkennen dat de adel en monarchie
tot op heden invloed hebbent. Echter leert de geschiedenis ons ook dat tal van onderlinge
conflicten binnen de adel optraden. Laten we het maar als familieruzies betitelen, gezien de grote
mate van inteelt. De geschiedenis van Europa is geschreven in het bloed van deze familie ruzies
en een overkoepelend geheim adelijk genootschap zou deze ruzies, zoals de eerste wereldoorlog,
wel hebben doen voorkomen. De laatste familie ruzie, de eerste wereldoorlog markeerde de
ondergang van de adel. Bovendien is de opkomst van de Verenigde Staten en Japan en China
moeilijk te rijmen met een adelijke elite die de wereld beheerst.
Blijft over de geldelite in haar diverse verschijningsvormen. De Federal Reserve en de BIS doen
zeker hun best om geheimhouding te garanderen. En ze hebben veel macht. Zoals ik in andere
artikelen zal aantonen geeft de combinatie van fractional reserve banking, fiat valuta en wettige
betaalmiddelen de sleutels van de samenleving in handen van de geldscheppers. Zou het dan toch
kloppen dat we worden geregeerd door een geheim genootschap van superbankiers? Dat kan ik
slechts beantwoorden na een verdere inleiding in de monetaire geschiedenis.
http://www.vrijspreker.nl/wp/2016/08/100-leugens-6-we-worden-bestuurd-door-geheimegenootschappen/#more-318206
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In welke zin de islam wel degelijk het probleem is
Een ingezonden stuk van dr. Koenraad Elst, oriëntalist
Het onderstaande artikel is een zeer kort antwoord op de jongste islam-artikels van Sacha Vliegen,
mooi opgesomd in zijn titelbewering dat “de islam het probleem niet is”. Maar het had evengoed
een reactie kunnen zijn op één van de vele stukken die daarover dag na dag in De Volkskrant en
de NRC, of De Standaard en De Morgen, verschijnen. Allemaal gaan zij uit van diezelfde
basiszekerheid: de islam is het probleem niet, als het al niet de oplossing is. Terwijl in werkelijkheid
de islam al veertien eeuwen een probleem is, zij het dat het nu voor ons acuter is kunnen worden
door de verschijning van, inderdaad, een ander probleem.
Besluiten dat iets “het probleem niet is”, zou kunnen nadat je het onderzocht hebt, ook het
beweerd problematische ervan, en dan na afweging ingezien hebt dat die verdenking niet vol te
houden is. Aangaande de islam wordt het echter gezegd zonder enige kennis van zaken, vooraf,
juist om het debat daarover de pas af te snijden, en dan het merendeel van je tekst te vullen met
pedanterie over punten en komma’s, of met niets terzake doend sociologenjargon, om tenslotte
wonderwel te concluderen dat “daaruit” de onschuld van de islam “blijkt”. Het is alles bijeen een
erg hoogmoedige bedoening: islamkritiek wegwuiven als beneden je niveau, terwijl je in
werkelijkheid nog nooit zelf tot op dat niveau geraakt bent. Ik daag al wie het islamprobleem
ontkent of wegwuift, uit tot een tegensprekelijk debat daarover. Tot nu toe heeft geen enkele
pleitbezorger van noch schouderophaler voor de islam die test doorstaan.
Egocentrisme
Stel, je bezoekt in het ziekenhuis je oude vader die daar aan zijn bed gekluisterd ligt en door het
venster alleen een streepje blauwe hemel kan zien. Jij daarentegen kan door het venster de hele
omgeving overschouwen. Hij vraagt jou om de boom daar aan de overkant van de straat te
beschrijven: of hij al in bloei staat? Dat beloof jij te doen. En je begint met het venster te
beschrijven waardoorheen de boom te zien is: het is van hout, gevernist, met zilverkleurige klink.
Ja maar, zegt hij, beschrijf nu toch eens die boom! En jij kijkt in de aangewezen richting, maar nu
begin je je bril te beschrijven waardoorheen jij de boom kan zien: een hip model, zwart montuur,
enzovoort.
Irritant, niet? Wel, dat is hoe de verenigde islam-afschermers het islamdebat voeren. Er mag
gezegd worden wat er wil, het mag over eender wat gaan, zolang het maar niet de islam betreft. Bij
voorkeur gaat het over iets veel nabijers, zoals het kolonialisme, duizend jaar jonger dan de islam;
of de discriminatie door die lelijke autochtonen, duizenden kilometers van Mekka; of het
Amerikaans imperialisme, of de zionistische entiteit. De Ander, nochtans de heilige van het
postmoderne wereldbeeld, mag wel in abstracto bezongen worden, maar mag in concreto niet echt
Anders zijn; ons eigen waardenkader moet in het centrum blijven, niet alleen van onze maar zelfs
ook (zo maken wij ons wijs) van hun wereld.
Geen boom daar in die oninteressante verte, je eigen lens is het ware middelpunt van het
progressieve wereldbeeld. Bijvoorbeeld: de bewering van de goedmensen dat moslims arm zijn en
alleen daarom geweld plegen, is niet alleen fout wat de beweegreden voor het geweld betreft (ze
stelt eigenlijk arm gelijk met gewelddadig, foei!), maar het verraadt ook een hopeloos
eurocentrisme. In sommige moslimwijken van onze grootsteden zou je een indruk van armoede
kunnen opdoen, maar wie wat verder kijkt, tot in de Saoedische paleizen, zal de islam zeker niet
met armoede vereenzelvigen. Onze progressieven zijn dorpers, provinciaaltjes die onder hun
klokkentoren willen blijven en de wereld in dorperstermen trachten te begrijpen. Zij noemen zich
wel kosmopolieten, alsof zij hun dorpje op de bonte wereld willen doen lijken; maar eigenlijk
projecteren zij alleen hun eigen kneuterigheid op de wereld.
Islam en agency
Wie moslims ernstig neemt, zoals wij islamcritici doen, erkent dat zij zelf agency hebben, dat zij
zelf een eigen overtuiging hebben die niet tot westerse of andere uitwendige factoren te herleiden
valt, en dat zij van daaruit kunnen handelen. De islam heeft van in het begin zelf aanvalsoorlogen
gevoerd die niet de schuld waren van de ongelovigen, de joden of de nog niet bestaande
kruisvaarders. Wat je verder aan de islam ook mag miszien, hij heeft zeker wel het vermogen om
zelf iets op touw te zetten.
Daartegenover heb je dan de islamvrienden met hun talrijke vormen van verkettering van
islamkritiek. Hun argumenten zijn van twee soorten. Enerzijds zijn er de aperte leugens,
bijvoorbeeld dat Mohammed de eerste feminist en slavenbevrijder was, of dat alle religies even erg
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zijn, of dat al-Andaloes een voorbeeldige multiculturele staat was, of (zegt de paus: ) dat de
djihaadstrijders “het maar voor het geld doen” en “de islam ook de liefde predikt”. Die leugens gaan
we hier niet met een bespreking vereren. Anderzijds zijn er de talrijke verstrooiingstactieken,
waarbij leugens over de islam vermeden worden door over andere zaken te beginnen, vaak
waarheidsgetrouw, en vervolgens te doen alsof zij iets over de islam impliceren.
Meestal hebben die verstrooiingstactieken de vorm van het bij theologen bekende motto: “Er staat
niet wat er staat.” Je ziet wel de islam, de terroristen roepen wel hoorbaar Allahoe Akbar, maar “in
werkelijkheid” zit er iets anders achter. Je liegende ogen bedriegen je: het lijkt bijvoorbeeld zo
evident dat de islam de beweegreden van de terroristen is, ze zeggen het tenslotte zelf, maar onze
sociologen en media-duiders weten het beter dan zijzelf. Tenslotte maken je ogen je ook wijs dat
de zon om de aarde draait, terwijl de gesofistikeerde verklaring luidt dat de aarde om de zon draait.
Volgens dat model geldt het dus als heel geleerd om de evidentie van je ogen te ontkennen, en dat
doen de islamvrienden dus met goed geweten.
Links zegt dat de “echte” beweegreden frustratie over het ervaren racisme is (alsof bv. de meeste
Syrië-strijders niet uit moslimlanden komen waar zij de dominante groep zijn en van discriminatie
geen last hebben), of armoede (alsof Osama Bin Laden geen miljardair was), of een hoogst
persoonlijke mentale stoornis. Het gaat dan om “gekken” of, zoals David Cameron gezegd heeft,
om “monsters”; en op de sociale media beweren velen van zowel links als rechts dat het om
“idioten” gaat. Dure woorden om te verbergen dat men intellectueel te vadsig of te onbekwaam is
om de meer ideologische beweegreden te ontleden.
Rechts zeggen onder meer de christelijke integristen en de Nouvelle Droite dat het allemaal door
de teloorgang van de eigen traditie komt, wat dan een vragende leegte schept die de islam graag
komt vullen. De nationalisten beweren dat het om vermomde etnische afrekeningen gaat, en
beschouwen desgevraagd de islam als de natuurlijke religie van de woestijnbewoners, waar niets
mee mis is zolang ze er maar mee in hun eigen land blijven. Allemaal, zowel links als rechts, willen
ze het graag over nabije factoren hebben, grotendeels over de eigen wereld. Degenen die zich
antiracist noemen, kunnen hier best eens beseffen dat juist zijzelf, in hun eigen terminologie, de
“witte supremacisten” zijn. Volgens hen kan een Arabier of Turk onmogelijk zelf iets doen, er moet
altijd een “witte” hand achter zitten. Rechts heeft daarvan zijn eigen variant:
samenzweringstheorieën waarin moslimfanatici allemaal handpoppen van de CIA en het
zionistisch wereldcomplot zijn.
Islamvrienden ten oorlog
De gemeenschappelijke noemer van de hele waaier aan islam-afschermende theorieën
is misdirection, het afleiden van de aandacht naar een eigen favoriet thema, eender welk, maar
vooral niet de islam. Een gevolg is dat men moedwillig blind blijft betreffende de eigen inhoud van
de islam, een thema dat in artikels als die van een Rik Coolsaet, een Els Keytsmans of inderdaad
een Sacha Vliegen dan ook volkomen buiten beeld blijft. Een ander gevolg is dat men
hedendaagse feiten omtrent de moslimwereld maar heel wazig kan duiden in hun verhouding tot
het islamprobleem.
Zo wordt, hier net als in talloze islamartikels, een band gelegd tussen de weerstand tegen de islam
(elders “islamofobie” genoemd) en de invallen in of bombardementen op moslimlanden. Onder
verstaan: zié je wel wat islamkritiek in de praktijk betekent. Zolang die kwakkel herhaald wordt, blijf
ik de moeite doen om hem te weerleggen.
Zonder één uitzondering hebben alle politieke leiders die sinds 11 september 2001 geweld tegen
moslimlanden bevolen hebben, de islam de hemel in geprezen. Geen woord islamkritiek is ooit
over hun lippen gekomen. Volgens onze binnenlandminister Jan Jambon, wiens manschappen
enkele djihaad-moslims hebben doodgeschoten en wiens regering aan de bombardementen tegen
het Kalifaat deelneemt, is “islamkritiek het slechtst denkbare antwoord” op islamterreur. Al de
betrokken politici hebben uitdrukkelijk verklaard niet tegen de islam te strijden. John Kerry heeft
zelfs beweerd ervóór te strijden, tegen de zogenaamde IS-vertekenaars van de “ware,
vredelievende islam”. Dat is dus: moslims gaan doden om de islam te verdedigen. Je ziet waar
islamofilie toe leidt.
Waar ligt het probleem dan wél?
Anderzijds lezen we wel een positieve boodschap in Vliegens beschouwingen over het
islamprobleem. Men moet die kwestie niet uit haar context los denken. Ze kan onze samenleving
maar in gevaar brengen door enkele nieuwe ontwikkelingen bij onszelf die in de vorige eeuwen
niet aan de orde waren.
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De eerste daarvan is toch weer een uitwendige factor, namelijk de lijfelijke aanwezigheid van de
islam in ons midden via miljoenen individuen die de islam aanhangen. Het is voor een groot deel
via hen dat de islamterroristen hier kunnen toeslaan. Het moderne luchtverkeer is al voldoende
voor enkele spectaculaire aanslagen als 9/11, maar aan het huidige permanente klimaat van
terreur in West-Europa hebben plaatselijke subculturen van ingeplante moslims meegewerkt, zie
Molenbeek. Die factor is niet de oorzaak van het islamprobleem maar wel een belangrijke
bijdrager. Angela Merkel loog glashard toen ze beweerde dat “de terroristen de toevloed van
vluchtelingen naar Europa willen stoppen”, alsof haar eigen open-grenzenbeleid een moedig
gebaar tegen de terreur zou stellen. Integendeel, het Kalifaat kan zijn geluk niet op met zulk een
onnozele geit die de sluizen openzet voor allerlei terreuragenten.
Een tweede factor heeft de eerste mogelijk gemaakt: de roes die van de Europese leiders bezit
genomen heeft en die het gevolg is van zeventig jaar vrede en welvaart, alsmede van intense
bewerking van de openbare mening door het cultuurmarxisme. Zij denken dat de wetmatigheden
van de internationale mensenmaatschappij voor hen niet meer gelden, en dat zij zich beleidslijnen
kunnen veroveren die doorheen de geschiedenis nochtans bewezen hebben, tot instabiliteit en
burgeroorlog te leiden.
Maar zelfs die beide factoren zouden niet zo dramatisch zijn als de Europeanen hun koers zouden
aanhouden. Onze voorouders leidden uit hun welkom voor een gegeven vreemdeling niet af dat
heel diens familie dan moet meekomen. Zij waren niet xenofoob of anderszins ideologisch
gestroomlijnd, maar hadden gewoon gezond verstand. Zij leidden uit gastvrijheid voor een
uitheemse religie niet af dat die hier haar normen mag opleggen, van halaal vlees en het
saboteren van lessen over de Armeense en de Joodse genocide, tot het verbod voor moslima’s
om met ongelovigen te trouwen, tot zelfs de vrouwenbesnijdenis en nu meer en meer ook de
veelwijverij. De inwijkelingen zouden de inheemse cultuur eerbiedigen als die zich deed
eerbiedigen, en om te beginnen zichzelf eerbiedigde in plaats van zich weg te relativeren.
Van deze orde is ook de ineenstorting van de Europese demografie. De groei van de
moslimbevolking zou minder vervaarlijk overkomen als de eigen bevolking nog groeide of minstens
stabiel bleef. Omgekeerd: het lage geboortecijfer is verdedigbaar want de wereld raakt
overbevolkt, maar dan volgt daaruit dat wij de overbevolkingsproblemen van landen zonder zulk
verantwoordelijkheidsgevoel niet moeten gaan oplossen. Zijn staan erg op hun postkoloniale
onafhankelijkheid en dienaangaande mogen wij hen op hun woord nemen: zorg zelf maar voor de
gevolgen van jullie bevolkingsexplosie. De Lage Landen zijn overvol en dichtgeslibd, er is nergens
inwijking voor nodig.
De beslissende en ergste factor tenslotte is de zelfhaat. Die maakt negatieve factoren noodlottiger
dan nodig en vergiftigt zelfs factoren die op zich positief hadden moeten zijn. Zo zou de eigen
ontkerkelijking ons juist sceptischer en ontoegankelijker voor de islam moeten maken (a contrario:
de weinige overgebleven post-conciliaire christenen, zoals de paus, zijn juist dhimmi-schaapjes ten
top), maar door de ingelepelde zelfhaat doen ook neo-vrijzinnigen onzalige toegevingen aan de
islam. Het toenemende bevolkingsaandeel van de moslims, nu een negatieve factor, had door een
nog steeds majoritaire, ongelovig geworden maar gezond gebleven inheemse gemeenschap
gerust opgevangen en geassimileerd kunnen worden. Omdat die meerderheid zich echter schaamt
voor zichzelf en zich allerlei schuldgevoelens heeft laten aanpraten, boezemt die voorlopig nog
beperkte moslimminderheid hen bezorgdheid in.
Besluit
Het probleem van de westerlingen is niet dat zij het geloof verloren zijn, zoals Angela Merkel
beweert. Dat is een goede en normale ontwikkeling, en in ieder geval het soort evolutie waar een
vrije samenleving recht op heeft. Ook vanuit islamstandpunt maakt het weinig uit welke soort
ongelovigen wij zijn: christenen of heidenen, of nog iets anders. Wij hebben immers in elk van die
gevallen geen recht op het aardrijk noch op de hemel, want beide zijn aan moslims voorbehouden.
De islam is uiteindelijk niets anders dan de grootheidswaan (specifieker: uitverkiezingswaan) van
Mohammed, met anderhalf miljard figuranten die zijn spel meespelen. De verdiensten of schuld
van de ongelovigen staan daar volkomen buiten.
Het probleem van de islam komt uit de islam zelf voort en heeft zich ongevraagd aan ons
opgedrongen. De islam maakt daarbij, in zijn autonome agressie, gebruik van de zwakke punten in
onze verdediging. Hij ziet dat zowel christenen als ongelovigen zich slecht verdedigen en ook niet
gemotiveerd zijn om zich te verdedigen. Christenen zijn sentimenteel en masochistisch, ze denken
dat het deugdzaam is, onnozel te zijn en zich te laten overrompelen. De meeste vrijzinnigen van
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tegenwoordig zijn te weinig gefocust, te hedonistisch, te onwetend omtrent elk religieus
wereldbeeld en in het bijzonder het islamitische.
Er zijn dus twee problemen: een uitwendige islamdreiging en een inwendige beschavingscrisis in
het Westen. Ter vergelijking: je kan maar Aids krijgen als je zelf “risicogedrag” vertoont én er een
Aids-virus door de omgeving waart. Libertijnen uit vroegere generaties vertoonden ongetwijfeld
volop risicogedrag, en toch kregen zijn geen Aids, want het virus bestond nog niet. (Ze kregen
gebeurlijk wel andere ziekten, net zoals onze samenleving vóór het islamprobleem met andere
kwalen te maken kreeg.) Omgekeerd zou de uitwendige dreiging van het virus geen gevaar
betekenen voor wie zich er niet via risicogedrag aan blootstelt.
Wie vindt dat “de islam het probleem niet is”, heeft gelijk. Net als de gezworen celibatair die vindt
dat “het Aids-virus het probleem niet is”. Voor hem is alle investering in Aids-onderzoek
weggegooid geld: de ziekte zal hem toch niet treffen. Maar wij leven niet in een ideale wereld. Wij
leven in een wereld waarin onze samenleving haar recht op verval, op zelfhaat, op verwarring door
cultuurmarxisme, ten volle uitoefent, en daardoor wel kwetsbaar geworden is voor binnendringing
door destructieve krachten. Zelfs zo’n onvolmaakte maatschappij als de onze heeft nochtans recht
op overleving, en daarom moet ze tegen haar belagers beschermd worden. Zoals elke
doeltreffende strategie begint die zelfverdediging door de belagers bij de naam te noemen. Eén
ervan heet de islam.
http://www.novini.nl/welke-zin-islam-wel-degelijk-probleem-is/

Klaag de mainstream media aan! Jongetje in ambulance is pure propaganda!
Geschreven door Nexus - Gepubliceerd: 21 augustus 2016
En weer moet Bovendien in de pen klimmen om de zoveelste
medialeugen het hoofd te bieden. Natuurlijk is het vreselijk om
kinderen en andere mensen gewond of dood te zien in een
hartverscheurende oorlog die nergens voor nodig is. De grote
vraag alleen is, waarom zoeken mainstreamjournalisten niet
uit wat er werkelijk gebeurde en wie de mensen zijn in afbeeldingen die getoond worden. Mogen
ze het niet of willen ze het niet?
De titel van dit artikel laat jullie meteen weten waarover wij het gaan hebben deze keer, het
gewonde jongetje in Aleppo waarvan de foto’s wereldwijd gebruikt werden door de mainstream
media om in de toekomst nog meer slachtoffers te kunnen maken in Syrië. Want als de VN en de
NATO hun zin krijgen, verdelen ze Syrië in twee gebieden ( plan B ), gebaseerd op een no-fly-zone
zoals deze eerder gebruikt werd om Libië met de grond gelijk te maken, ongeacht hoeveel
burgerslachtoffers daarbij vielen.
De zogenaamde reddingswerkers die de jongen in de ambulance helpen hebben twee weken
geleden nog een video geplaatst waarin ze een ander kind het hoofd afsneden. Onbegrijpelijk dat
mensen dit niet zien en nog onbegrijpelijker dat onze betaalde media zonder blikken of blozen
deze berichten als waarheid overnemen. En er over blijven liegen als hard bewijs het tegendeel
beweert! https://youtu.be/4iFYaeoE3n4
Dezelfde mensen die in de oorlog tegen Irak nog beweerden dat het waard was om 500.000
kinderen in Irak te offeren voor de belangen van het westen schreeuwen nu moord en brand en
gebruiken de getergde kinderen in oorlogssituaties wederom, nu middels propaganda om hun
doelen te behalen, opsplitsing van Syrië ten behoeve van de elitaire wens voor een Groot Israël.
De volgende beelden zijn niet geschikt voor kinderen en mensen met een zwakke maag. Het is
puur om jullie emoties te raken. Dat wordt gebruikt door mainstream om de zin van de elite door te
drijven. Deze keer lijken de beelden echt te zijn maar vaak zijn de onthoofdingen in scene gezet of
verklaringen van zogenaamde betrouwbare personen volledig uit de duim gezogen.
https://youtu.be/zJ9lAaVlHSE
Wij zagen dit voorheen ook in andere oorlogen waar grove leugens verteld werden door een
vermeende verpleegster die zou hebben gezien dat Iraakse soldaten baby’s uit couveuses gooiden
om te laten sterven op de koude vloer. Later bleek dat de verpleegster die dit verteld had, nota
bene ten overstaan van het US congres, de dochter was van een Koeweitse ambassadeur en in
samenwerking met enkele mediakanalen het hele verhaal in scene hadden gezet. Deze onthulling
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lieten onze nieuwskanalen achterwege, bang dat jullie er achter zouden komen hoe onze
mediakanalen jullie beliegen en bedriegen voor de belangen van die welbekende kleine club die
wij steevast de elite noemen. Vanaf 1.45 minuut kun je de hartverscheurende verklaring bekijken,
meteen daarna krijg je uitleg wie de jongedame werkelijk was en hoe en in samenwerking met wie
de video gemaakt werd. https://youtu.be/2PPiadun9Jo
De fotojournalist, van de jongen in ambulance, blijkt niemand minder te zijn dan Raslan. Dezelfde
Raslan die de foto maakte die de hele wereld over ging als propaganda tegen de Syrische regering
en het Russische leger blijkt dus goede contacten te hebben met de mensen die een andere
jongetje het hoofd afsneden op de achterkant van een pick-up. Elke onderzoeksjournalist zou hier
meteen werk van maken. Blijkbaar bestaan er geen echte journalisten meer en moeten de mensen
zoals wij de hete kastanjes uit het vuur halen.
Waar is Olaf Koens nu? Waar zijn de roeptoeters als ze echt
nodig zijn? Ik zou wel eens op hun bankrekeningen willen
kijken hoe ze betaald worden om de propaganda aangaande
Syrië, Assad en het Russische leger in stand te houden.
Journalisten zoals eerder genoemde Olaf Koens maken zich
in onze ogen medeschuldig aan massamoord tegenover het
Syrische volk, nog even los van de leugens die deze Koens al geschreven heeft over het MH-17
gebeuren, Oekraïne en andere conflicten. Liegende journalisten zijn de laagste soort op deze
Aardkloot wat Bovendien betreft. Achterbakse huichelaars die alles vertellen voor geld zouden
publiekelijk berecht moeten worden.
Hoe vaak kunnen en/of mogen de mediakanalen jullie voorliegen voordat jullie actie ondernemen?
Is er dan werkelijk geen mens in dit land die zich het leed van anderen aantrekt en de massale
leugens zat is? Wij wel. Wij zijn de leugens en propaganda behoorlijk zat maar blijven steken in het
aantonen van de leugens. Wat doet de gemiddelde lezer met deze informatie? Ze durven het
meestal geeneens aan anderen te vertellen. De gemiddelde burger is laf en egoïstisch, zolang die
ellende maar aan die kant van de Aardkloot blijft vinden ze alles goed. Bah, ik erger mij groen en
geel aan die verdomde gelatenheid die ik als verraad zie naar de hele mensheid!
Nog even terug naar Syrië en de aanteigingen van het westen aan het adres van Rusland en het
Syrische leger. Volgens westerse nieuwsberichten zijn de verwoestingen in Aleppo waarbij ook het
jongetje uit dit artikel bedolven raakte, het werk van de Russen en het Syrische leger. De Russen
en het Syrische leger hebben beiden echter geen luchtaanvallen op die wijken uitgevoerd. Uit de
schade aan de huizen in dat gedeelte van de stad is af te lezen met welke middelen dat
veroorzaakt werd.
Bron afbeelding en meer info ( Engels )
Gasbommen die met grote mortieren worden afgeschoten
door het voormalige El Nusra, tak van El Qaida ( wij weten
allemaal wie deze mensen betaalt en voorzien van wapens )
en raketwerpers, geleverd door de VS via allerlei kanalen en
volgens de laatste berichten op bevel van Hillary Clinton.
Kerry en Obama beloofden enkele weken geleden dat er een
oneindige oorlog zou komen als Assad geen afstand zou doen van zijn democratisch verworven
status, die belofte maken de beide heren, samen met Clinton meer dan waar! Ook het
Koerdenverhaal, dat de Koerden een eigen staat binnen Syrie willen is een opzetje van de elite, ze
proberen zo de publieke opinie weer op hun hand te krijgen.
KlagemauerTV over de vermeende aanvallen van de Russen en het Syrische leger op Aleppo.
Iedereen die dit leest zou zijn menselijke plicht moeten vervullen om deze informatie te
verspreiden. Nu zijn de Syriers het haasje, straks kunnen jij en ik het haasje zijn. Onderneem iets
en deel!
http://www.bovendien.com/laatste-nieuws/syrie/klaag-de-mainstream-media-aan-jongetje-inambulance-is-pure-propaganda
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Bloedige toekomst islamitische staat gewaarborgd door opzet gigantisch kinderleger
Posted on augustus 18, 2016 by Bolo
De Amerikaanse moslim President Obama was tijdens een
bijeenkomst op het Pentagon eerder deze maand nog
optimistisch door aan te geven dat de zelfbenoemde
islamitische staat wordt “teruggeslagen ” in Irak en Syrië en
tevens vertelde hij dat de leiders van deze terroristische groep
“weten dat ze gaan verliezen.”
De islamitische terroristen benadrukte hij , “blijken niet onoverwinnelijk te zijn” en “het is
onvermijdelijk dat ze worden verslagen” echter een kleine kanttekening : Een militaire nederlaag
zal niet genoeg zijn zolang hun achterlijke ideologie blijft bestaan gaat dit deze mensen aanzetten
tot geweld.
De islamitische terroristen draaien overuren om zelfs de jongste kinderen te hersenspoelen en aan
te zetten om mee te doen met deze achterlijke gewelddadige ideologie. Wij moeten ons zorgen
maken en ons serieus de vraag stellen over dat waarmee het Westen zal worden geconfronteerd
nadat het kalifaat is gevallen. Er staan dan niet enkel ‘lone rangers’ klaar om wraak te nemen, nee
het is nog veel erger en gevaarlijker dan dat er staat daar namelijk een leger van jongeren te
trappelen die zijn opgegroeid en onderworpen aan de wrede indoctrinatie lessen van de
terreurgroep die er enkel en alleen opgericht is om te vechten, moorden en verkrachten uit naam
van de islam.
Babies makin’ babies en met dat in het achterhoofd kunnen we concluderen dat de volgende
generatie nog veel gruwelijke gaat zijn als de huidige generatie en nu spreek ik over de volgende
generatie kinderen.
Van de “complexe” problemen waar we mee blijven zitten, zoals verwoord door Obama, is de
tragedie van de kindterroristen een van de meest moeilijke overwegingen in een uitgebreide anti
islamitische staat strategie, maar hier wordt veel te weinig over gesproken. Wat daarna komt? Wat
moet er gebeuren met elke gehersenspoelde islamitische kindterrorist uit Raqqa of Mosul? Moeten
deze kinderen worden opgesloten? Gedood? klinkt gruwelijk echter durf je deze kindterroristen los
te laten in de Verenigde Staten of in Europa? Mutti Merkel of moslim Obama waarschijnlijk
wel……..
De kinderen van het kalifaat zijn nu al een door andere kinderen gerespecteerde groep en ze
worden welpen genoemd. Er wordt ze verteld dat ze opgroeien tot “leeuwen” van het kalifaat. Ze
worden trots gemaakt en daardoor ‘willen’ andere kinderen dit ook. Volwassen rekruten worden
aangemoedigd om te fokken, om zo de islamitische staat te helpen. Hoe meer kinderen des te
beter. Vrouwen worden gelokt met het doel om nog meer welpen te fokken.
Gruwelijke video’s en fotoreportages doen de ronde om de gruwelijkheden van de islamitische
staat te tonen. Kinderen worden gedwongen om te kijken naar onthoofdingen, kruisigingen,
amputaties. Iedereen moet dit zien en toeschouwer worden naar voren gedwongen om de
gruwelijkheden goed te kunnen aanschouwen.
Del propaganda shows, de trots om welp te zijn en het lokken van kinderen met snoep, ijs en geld.
Terroristen lokken lokale kinderen met kermisattracties , spelletjes en lekkernijen. Ze staan te
popelen om een extra jeugdige kant van de zelfbenoemde islamitische staat te laten zien.
Kinderen paradeerden voor de camera met ogen die vaak een weerspiegeling van de angst en
onzekerheid van hun nieuwe werkelijkheid tonen
Het meest gruwelijke van dit isis kinderprogramma is niet eens het kijken naar de martelingen,
moorden en andere ellende. Het doen is het ergste. Het zijn de jonge jongens die gevangenen in
het hoofd schieten met een huiveringwekkende frons en een jubelende kreet. Het zijn kinderen die
schieten met een AK 47 in plaats van schieten met een Super Soaker waterpistool. Kinderen
worden onderworpen aan gruwelijke rituelen die hen, zelfs als ze bij de gelukkigen horen die gered
worden uit dit leven, hen voor altijd een ernstig litteken meegeven. Een litteken waar ze nooit meer
van zullen genezen.
De islamitische terroristen hebben beelden van kinderen laten zien waarvan velen zelfs nog niet
oud genoeg voor de lagere school. Het ondergaan van wapentraining en het leren van de Engels
bevat het lespakket. Het is geen toeval dat isis een voorliefde heeft voor kinderen en vrouwen met
een blanke huid. Europees lijkende “welpen” gehersenspoeld met de Koran en de Engelse taal
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machtig ter voorbereiding op hun eigen activiteiten die zich ooit op een dag over Europa zullen
ontplooien.
Afgelopen zomer bracht isis een video uit met hierop “welpentraining” in Mosul , met kinderen die
anders misschien achter een Pokemon aan zouden rennen in plaats van betrokken te zijn bij
schietoefeningen en zich gereed houden voor misbruik door hun volwassen trainers. Kinderen
worden mishandeld krijgen stokslagen zonder ook maar één spier te vertrekken, mannen lopen ver
hun borst terwijl ze op de grond liggen en een stapel tegels op de borst van een jongen wordt met
een slag van een voorhamer kapot geslagen, de jongen ondergaat dit zonder enig geluid. De
jongste tienerjongens werden in een kooi gegooid om te vechten in een ring omrand met zwarte
isis vlaggen terwijl de andere kinderen toekeken. Volwassenen met hun wapens over
de schouders kijken goedkeurend mee. Nog een andere oefening waarbij deze jongens moeten
kruipen over een pad van nep gras met hier onder een ronde metalen frame terwijl isis jihadisten
kogels afvuren langs hun pad.
In april kwam een video die werd gekenmerkt door een Franstalige jongen die te zien was
van ongeveer 10 jaar oud. De jongen zong een krijgslied ondertiteld in het Engels en Arabisch.
“Goed gewapende soldaten staan klaar om je te doden … Onze zwaarden worden geslepen, om
nekken door te snijden , ” zingt hij. ” Pas op, mannen staan klaar om zichzelf op te blazen .”
En al deze online propaganda richt zich op eenzaam jihadisten over de hele wereld. De
terreurgroep begint ze al jong te hersenspoelen middels downloadbare ‘kidsapps’ waarbij ze
kunnen schieten met cartoon raketten op westerse doelen .
Het Britse goede doel War Child schat dat ongeveer een kwartmiljoen kinderen worden gebruikt
als soldaten over de hele wereld. Ze zijn ontvoerd en worden gedwongen om aan de strijd mee te
doen of ze worden vrijwillig door hun familie aangedragen. De Amerikaanse regering heeft
het welp programma gebrandmerkt als een backup plan van isis aangezien er een gebrek lijkt te
komen aan volwassen terroristen. Dit kan wel kloppen echter moet er in acht genomen worden dat
deze welpen training een prioriteit van isis is sinds het begin van de uitroeping tot een islamitische
staat.
State Department perschef John Kirby vertelde verslaggevers in maart dat ze zagen dat isis steeds
vaker een beroep aan het doen is op kindterroristen voor de intelligentie en het uitvoeren van
zelfmoordaanslagen. “Nu krijgen we ook steeds meer rapporten over het gebruik van kinderen in
de werkelijke strijd zij aan zij met volwassen terroristen”, zei hij, eraan toevoegend “dat het een
aanwijzing is dat ze worstelen met hun vermogen om voldoende mankracht te werven en te
behouden.”
Maar ondanks dit alles en al zou islamitische staat kinderen meer en vaker in de directe strijd gaan
gebruiken dan is nog steeds de prioriteit om de welpen te misbruiken voor het doel van het
waarborgen van al- Baghdadi ‘s visie op de toekomst. Terwijl de meeste enkel de
bloedige terreur van isis zien is het systeem binnen de islamitische staat er nog steeds op gericht
om niet alleen kinderen uit de bezette gebieden te indoctrineren maar ook om letterlijk nieuwe
jihadisten te fokken.
De zelfbenoemde islamitische staat stort deze kinderen in een leven vol geweld en terreur op een
schokkend jonge leeftijd. Het breken of omkeren van deze cyclus zal niet makkelijk zijn en wellicht
zelfs onmogelijk blijken . Het is een ontnuchterende realiteit waarmee wij iedereen die deel
uitmaakt van de voortgang ten opzichte van de huidige islamitische terroristen in het veld van te
voren mee moeten confronteren. Het doodschieten van een kind is natuurlijk niet eenvoudig, je
moet het kunnen en je moet het doen om zelf in leven te kunnen blijven. Dit zijn wel de nieuwe
gruwelijkheden waar de mensen die tegen de islamitische terroristen vechten mee moeten kunnen
leven. Lijkt mij een ongelooflijke zware taak puur geestelijk gezien.
Artikel van Bridget Johnson geschreven voor The Observer
Vrije vertaling voor Fenixx door Bolo
https://fenixx.org/2016/08/18/bloedige-toekomst-islamitische-staat-gewaarborgd-door-opzetgigantisch-kinderleger/
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De Pokomon Go Demonen Club
Independence Day en Pokomon GO
Op 15 juli wordt Pokom Go in Washington DC gelanceerd op de Washington Mall voor Het
Washington Monument (Rituele Offer Fallus van Osirus) welke tegenover Het Capitool staat ofwel
De Baarmoeder Koepel van Isis.
In de film Independence Day ofwel 4th of July 2016, welke occulte betekenis uitvoerig uitgelegd
wordt in de EindTIJD Klok, zegt de Witte Bol ofwel Sphere dat het menselijke lichaam en ziel geen
bestaansrecht meer hebben op aarde en vernietigd zullen worden voor het grotere goed
(worldpeace) welke de transformatie van ons lichaam en ziel in een Holografische Clone Projectie
zal worden welke met Het Beest Verbonden is voor ons aller heil.
Het wordt in deze film heel duidelijk gemaakt dat De Witte Bol de echte vijand van de mensheid is
en niet de Holografische Aliens die niet eens bestaan.
Pokemon Logo in navolging van Independence Day Witte Bol.
Pok-Emon betekent in het Hebreeuws PIG-Demons ofwel de demonen die de (onreine)
varkens/mensen overgenomen hebben.
Recentelijk zijn 72 nieuwe Demonen aan de NU totale verzameling van 722 Pokemons
toegevoegd die zonder uitzondering uit het boek van de Nederlandse Johann Weyer genaamd: De
Praestigiis Daemonum et Incantationibus ac Venificiis afkomstig zijn.
Johann heeft deze demonen weer uit het boek van Koning Solomon ofwel de demonen waar
Koning Solomon mee worstelde om weer een op vrij mens te worden. We weten allemaal dat het
Koning Solomon niet gelukt is omdat net zoals Nimrods Toren van Babel en Herodes Tweede
Tempel in Jeruzalem ook Solomons Tempel met de grond gelijk gemaakt werd door God om hem
en de mensheid te behoeden voor totale zelfvernietiging.
Bent U al lid van De Pokomon Go Demonen Club van Het Beest? Dan draagt u al het
Holografische (Augmented Reality) Teken van Het Beest op uw VOORHOOFD. Jazeker!
Iedereen die Pokomon Go gedownload heeft op zijn Smart/Stupid Phone is officieel gebrandmerkt
als Beest/PIG ofwel 6. De Beesten in Het Leger van De Valse Profeet 66 en Het Grote Beest 666.
De Mens werd op de 6e dag gecreëerd waarbij het de bedoeling is om door 7 (je als christen
rechtvaardig en gewetensvol te gedragen c.q. zijn) op te staan uit 8 (lemniscaat gevangenis der
gevallen schepping en reïncarnatie) om daarna wedergeboren te worden in 9.
Daar staat het getal 69 ofwel De Crossing (Overgang) voor in de occulte geheime leer.
Kortom te transformeren van een Beest/PIG in een Waar Mens ofwel Adamas en later Adamas
Christus (Als Christus Zijn).
Op welke Vogelvrij Verklaarde Gemerkte Beesten U in de komende tijd legaal kunt/mag jagen als
u mee gaat in De 3e Val in De Holografische Transhuman Zombie Wereld wordt zo mooi verteld
en voor aangekondigd door de films die toevallig ook allemaal rond 15 juli 2016 wereldwijd
gelanceerd werden genaamd:
The Purge: Election Year
https://www.youtube.com/watch?v=gJIr1Xl1V7c
Gray State: The Rise
It Happenend While We Were Sleeping
https://www.youtube.com/watch?v=Gy7FVXERKFE
Clinton Cash Movie
http://www.breitbart.com/
Het zijn allemaal DECEPTIE films die u in een permanente staat van Angst, Verwarring en Twijfel
moeten brengen ofwel u af moeten houden van hetgeen er echt aan de hand is op de wereld.
EN DAT IS….
Dat de mensheid kan transformeren en kan OPSTaAN als volmaakte mens, ofwel kan zijn als
christus!
Dit is slechts een klein onderdeel van de informatie uit de EindTIJDklok. Je vindt deze op
onderstaande bronpagina:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
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Erdogan in handen Poetin gedrukt door het westen
18 augustus 2016
Ineens ontdekken de westerse media banden tussen
Erdogan en Salafistische terreurgroepen in Syrië en Irak.
Toen Poetin de vuile was buiten hing tijdens de G-20
ontmoeting in Istanbul, gaven ze ‘niet thuis‘. En voor de
banden tussen andere westerse bondgenoten en NAVOlidstaten, en terreurbewegingen in die regio, zijn ze nog altijd stekeblind.
Erdogan in handen van Poetin
De reden voor de ‘ontdekking‘ nu is evident. Erdogan is Poetin in de armen gevallen, en de NAVO
maakt zich grote zorgen over die ontwikkeling. Hier op mijn blog heb ik bij herhaling aandacht
besteed aan de banden tussen de ‘kliek‘ rond Erdogan en zijn familie, en ISIS en Al Nusra/Al
Qaida, en andere uitgesproken onfrisse terreurbewegingen die actief zijn in de regio. En ik neem
er geen woord van terug.
Overigens is het ook zeker niet zo dat de Russen nu als een ‘blad aan de boom‘ omdraaien, zoals
de westerse media en politici. De Russische ‘propagandazenders‘, zoals ze in het westen worden
genoemd, bevatten nog volop kritiek op Erdogan en Turkije, en waarschuwen voor een te groot
optimisme over het herstel van de relatie tussen Rusland en Turkije na de verijdelde coup, en
daaropvolgende ‘zuiveringen‘.
ISIS en Al Nusra
In mijn vorige bijdragen over Erdogan en zijn banden met ISIS
en Al Nusra benadrukte ik steeds dat daaruit vooral bleek dat
Erdogan geen scrupules had, en dat hij handelde om zijn
persoonlijke macht, rijkdom en invloed te vergroten. En van
Turkije het ‘centrum van de macht‘ te maken in het MiddenOosten. Hij is die ambitie niet kwijtgeraakt, maar realiseert
zich dat hij de bakens moet verzetten om niet ‘tussen de
wielen‘ te geraken.
Die omslag is als zodanig geen gevolg van een andere analyse van de verhoudingen in het
Midden-Oosten, of iets dat ervoor heeft gezorgd dat hij ‘van zijn geloof gevallen is‘, wat hem tot
nieuwe inzichten heeft gebracht. Die omslag is afgedwongen door die poging hem pootje te
lichten, en een ‘regime change‘ in Turkije te realiseren. Waarbij nagenoeg iedereen in Turkije, en
buiten de westerse invloedssfeer, de Verenigde Staten en haar bondgenoten in de NAVO ervan
verdenkt tenminste steun aan die poging te hebben gegeven. Velen in Turkije en daarbuiten gaan
verder, en weten het (voor zichzelf) zeker dat de Verenigde Staten het ‘brein‘ zijn.
Gedwongen afstand
Zoals ik eerder ook schreef, komt het op mij geloofwaardig over dat Rusland Erdogan heeft
gewaarschuwd voor de coup. Niet omdat men Erdogan zo’n fijne vent vindt. Maar omdat de
Russen genoeg hebben van al die ‘kleuren revoluties‘ en omwentelingen ten bate van de
neoconservatieve ambities in de wereld, die het ene na het andere land in een puinhoop
veranderen, en overal terroristische groeperingen van ‘vers bloed‘ voorzien. In het bijzonder dicht
bij hun landsgrenzen, en binnen hun ‘invloedssfeer‘.
De ironie is, dat door deze ontwikkeling Erdogan zich juist gedwongen ziet om meer afstand te
nemen van ISIS en Al Qaida, op een moment dat de westerse media zijn ‘dubbelspel‘ in het
recente verleden ‘ontdekken‘. Maar niet alleen dat. Het komt ook op een moment waarop westerse
media en politici ‘milder‘ worden over Al Qaida, en aansturen op een vertegenwoordiging van de
groep in ‘Genève‘ na de naamsverandering. En zich verzetten tegen pogingen om het oosten van
Aleppo te bevrijden van die plaag.
Koerden
Zelfs de Koerden mogen door de ommezwaai van Erdogan verwachten dat de oorlog tegen hen
minder intens wordt, en er zicht komt op een ‘onderhandelingspositie‘, al zou het kortzichtig zijn op
dit punt wonderen te verwachten, omdat Erdogan geen grondgebied prijs zal willen geven, of meer
autonomie voor de Koerden in het land te accepteren, omdat het zijn positie in Turkije onhoudbaar
zou maken. Maar het westen zit ook in haar maag met de Koerden als bondgenoten, nadat ze in
Manbij ‘orde op zaken‘ stelden. In de link hiervoor worden twee mogelijke redenen gegeven voor
de vernietiging van bestanden over eigendomsrechten in de recent bevrijde stad. Beide
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argumenten passen niet echt in het streven van het westen, dat de Koerden steunt. Een
‘onteigening‘ van Arabische en Turkmeense groepen ten bate van Koerden past niet in het ‘beeld‘
dat het westen staat voor een pluriforme samenleving in Syrië. En het ideaal van de Koerden, van
een samenleving waarin geen privé-bezit bestaat, daar moet je in het westen al helemaal niet mee
aankomen!
De recente ‘ontdekking‘ van Erdogan als supporter van Salafistisch extremisten is, in mijn optiek,
eerder een ‘geostrategische reflex‘ van wanhopige westerse politieke leiders, dan dat erover is
nagedacht. Tenzij het westen het idee heeft dat ze binnenkort nog een tweede kans krijgen om
Erdogan te wippen. Maar als dat de zoveelste misser zal blijken te zijn, omdat de zuiveringen dat
onmogelijk maken, en Erdogan behendig tussen de binnenlandse klippen door zeilt, wordt de
westerse wereld nóg kleiner.
Burgeroorlog
Mag ik u dan tot slot nog even wijzen op een analyse in de ‘American Herald Tribune‘, waarin
wordt beschreven hoe de burgeroorlog in Syrië tot stand kwam? In het westen een ‘onderbelicht‘
aspect, om het voorzichtig uit te drukken. Maar elders in de wereld is men wel wakker. En het blijkt
steeds weer dat je, als gemeenschap, het nakijken hebt als je een goede pers mist. De plannen
kunnen nog zo goed zijn uitgedacht, en met de laatste ‘weetjes‘ op het gebied van
massapsychologie zijn bijgeschaafd, maar de wereld wordt er niet ‘maakbaarder‘ door. En door
‘ongesynchroniseerde‘ verhalen de wereld in te sturen, zoals nu rond de band tussen Erdogan en
Salafistisch terreurgroepen, loop je de kans op een spectaculaire ‘klapband’, of ‘vastloper‘.
http://www.stopdebankiers.com/18/erdogan-in-handen-poetin-gedrukt-door-het-westen/

Nederlandse bankiers ontlopen straf voor fraude
Volgens het Financieele Dagblad zijn vier Rabobank
medewerkers die fraudeerden met de (Euribor) rente
veroordeeld tot kleine boetes van 750 tot 3000 euro per
persoon door de effectenbranche na een schikking.
Rabobank zelf betaalde na een schikking met het Openbaar
Ministerie, de Nederlandsche Bank en het Amerikaanse OM 774 miljoen euro. Hierdoor ontliep de
bank een vervolging en hoefde de bank geen schuld te bekennen!
Het Haagse gerechtshof vond het niet nodig om de betrokken werknemers van de bank te
vervolgen, omdat bij het verzamelen van bewijs door buitenlandse partijen fouten waren gemaakt.
Zij ontsprongen de dans en vier van hun komen nu weg met boetes die de grootte van
verkeersboetes hebben. Deze boetes zijn niet afkomstig van het gerecht, maar van een orgaan uit
de effectenbranche, namelijk het Dutch Securities Institute (DSI).
In de Verenigde Staten zijn echter wel twee Rabobankiers voor hun rol in de Euribor affaire
veroordeeld tot gevangenisstraffen. Dit jaar werden gevangenisstraffen uitgesproken van twee en
een jaar voor hun aandeel in de fraude. Daar kan het dus wel. In Nederland zijn banken blijkbaar
zo machtig dat ze niet gestraft kunnen worden.
Van het DSI zijn medewerkers in de beleggingsindustrie en financieel adviseurs lid, zij straffen
leden die in de fout gaan met een boete van maximaal 25.000 euro. Ook verstrekt DSI keurmerken
voor haar leden.
Euribor is de afkorting van Euro Interbank Offered Rate. Dit is de rente waartegen een groot aantal
Europese banken bereid zijn leningen in euro’s tegen elkaar te verstrekken. Euribor wordt ook
vaak als referentie gebruikt bij hypotheken en spaarrekeningen. Er zijn zelfs hypotheken waarbij de
rente bestaat uit een Euribor tarief plus een vaste opslag. De hoogte van deze rente beïnvloeden
heeft dus direct gevolgen voor de tarieven die met name consumenten voor hun (hypothecaire)
leningen aan rente moeten betalen.
Ook op een ander front wordt Rabo gesteund door het recht. Een rechtbank ging niet mee in de eis
van een particulier die de Rabo aansprakelijk wilde stellen vanwege geleden schade door een te
hoog krediet (gebaseerd op de Euribor rente).
Rob Vellekoop, 18 augustus 2016
http://delangemars.nl/2016/08/18/nederlandse-bankiers-ontlopen-straf-voor-fraude/
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Poetin: Het is begonnen – Rusland voert oorlog tegen de NAVO
Door Kraven – Aug 17, 2016
President Poetin heeft toestemming gegeven voor een ‘de
facto’ oorlog tegen de NAVO en bondgenoten die actief zijn in
Syrië, volgens een rapport van het Kremlin op vrijdag.
Volgens het rapport, vertelde Poetin zijn top Defense
ambtenaren: “Ik beveel [u] om keihard te handelen. Alle
doelen die Russische troepen of onze infrastructuur op de grond bedreigen moeten onmiddellijk
worden vernietigd. ”
Dit betekent dat Rusland gebruik zou kunnen maken van de kernwapens in hun arsenaal tegen de
NAVO-geallieerde landen in Syrië, mogelijk ontsteekt een derde wereldoorlog scenario.
Whatdoesitmean.com brengt verslag uit:
Deze nieuwste Federatie oorlog acties aansporend, legt het rapport uit, zijn Syrische slagveld
rapporten waaruit blijkt dat de Amerikaanse, Franse en Britse vliegtuigen die zijn ingezet in dit
oorlogsgebied straaljagers zijn bedoeld voor air-to-air combat, niet grondaanvallen, en dat deze
straaljagers niet worden ingezet om terroristische krachten van de islamitische Staat aan te vallen
op de grond, maar de Russische jachtbommenwerpers die de grond doelen bedreigen, en we
kennen de psychologie van president Poetin, het is altijd beter om als eerste toe te slaan dan als
de tweede.
Nog meer zorgwekkend voor MoD deskundigen, gaat dit rapport verder, is dat het Obama-regime,
zich ook voorbereid op een totale oorlog om deze in de Levant te ontketenen door het combineren
van 20.000 Amerikaanse NAVO-troepen met 80.000 soennitische Arabische troepen uit de naties
van Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Jordanië om zich te voegen bij
Turkse militaire troepen die al in Irak zijn binnengevallen.
Voor president Obama om deze totale oorlog beweging te rechtvaardigen, zegt dit rapport, steunt
hij in het Amerikaanse Congres het Kaine-Flake wetsvoorstel in de Senaat (het Rigell-Welch
wetsvoorstel in het huis van afgevaardigden), die bipartisan geldschieters in zowel het Huis en de
Senaat heeft die toestemde met de vorige oorlog in Irak met opties tot het machtigen van drie jaren
van conflict, en deze autorisatie te vernieuwen.
Met de minister van Defensie Sergej Sjojgoe die vandaag rapporteerde dat 4000 sorties door
Aerospace Forces meer dan 8.000 terroristische faciliteiten Islamitische Staat zijn vernietigd, en
hoewel deze barbaren nog steeds 70% van het grondgebied van Syrië in handen hebben, kunnen
enorme aantallen van strijdkrachten op geen enkele wijze hen verslaan. Omdat deze oorlog niet
alleen tegen mensen is, maar tegen de mentale-religieuze ideologie die hen controleert.
Bij het verklaren van deze mentale-religieuze mentaliteit, gaat dit rapport verder, moet worden
opgemerkt dat het online magazine van deze Islamitische Staat terroristen Dabiq wordt genoemd
en hun visie verwoord, en dat deze titel geen toeval is want het is een stad in het noorden van
Syrië die momenteel door hen bezet wordt gehouden, waar, volgens deislamitische profetie, “de
legers van Rome zullen samenkomen om de legers van de islam te ontmoeten”.
Vertrouwelijke opmerkingen over deze Islamitische staat mentale-religieuze mentaliteit, ook
gemaakt door generaal-majoor Michael K. Nagata, toenmalige Amerikaanse Special Operations
bevelhebber in het Midden-Oosten, wordt in dit verslag erop gewezen, dat deze opmerkingen zelfs
correcter waren dan het Westen hun volkeren laat geloven over deze ernstige bedreiging-en zoals
hij verklaarde: “We hebben het idee niet verslagen. We begrijpen het idee niet eens. ”
Ook moet worden opgemerkt over de Islamitische Staat, laat dit rapport grimmig weten, dat dit
soort kalifaten niet kunnen bestaan als ondergrondse bewegingen, omdat de territoriale
bevoegdheid een vereiste is. Maar neem haar bevel over het grondgebied weg, en die eed van
trouw is niet langer bindend-wat betekend dat door het Obama regime en zijn bescherming van
soennitische Arabische bondgenoten zeer zeker zal zorgen voor haar voortbestaan.
De vraag waarom het Obama-regime en haar bondgenoten een soennitische moslim wereld
ondersteunen waar degenen die “Hollywood waarden” met betrekking tot abortus, overspel en
homoseksualiteit omarmen hun hoofd zouden verliezen net zo snel als bekeerlingen tot het
christendom, gaat dit rapport verder, moet worden opgemerkt dat sommigen in het Westen het
gevaar beginnen te zien waar ze in zitten, in landen waar die soennitische moslims al in enorme
meerderheden te zien zijn, moet men zich terecht afvragen: Waar zijn de Joden? Waar zijn alle
christenen naartoe gegaan?
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Met landen als Japan en Israël (bijvoorbeeld) die nooit immigratie in hun landen door de volkeren
van het moslimgeloof toestaan, gaat dit rapport verder, hebben ze zichzelf beschermd tegen
interne islamitische vernietiging-in tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar de zeer invloedrijke
Amerikaanse imam en college professor, Yasir Qadhi, door een 2011 New York Times Magazine
essay beschreven als “een van de meest invloedrijke conservatieve geestelijken in de
Amerikaanse islam”, zijn volgelingen heeft verteld: “christenen zijn” door de noodzaak en per
definitie … de meest kwaadaardigen van alle kwaad. Net als alle “ongelovigen” en “polytheïsten,”
Christenen zijn “smerig.” Ze zijn “najusa” (uitwerpselen, urine) – “een smerige vuile onzuivere stof.”
En met deze westerse landen, zoals de Verenigde Staten, die het toestaan voortdurend te worden
binnengevallen door deze Islamitische Staat terroristen en hun aanhangers, concludeert dit
rapport, meer aanvallen tegen hen staan er binnenkort aan te-komen vooral wanneer bekeken in
het licht van Duitsland wat vandaag rapporteerde dat meer dan 400 van deze terroristen in hun
land zijn “klaar voor de aanval op elk moment“, en nieuwe rapporten afkomstig van de
Amerikaanse Midwest staat Missouri dat islamitische terroristen deze afgelopen week meer
dan 150 mobiele telefoons gekocht hebben ook, propaantanks aan het stelen zijn.
Bron

Trap niet in de bangmakerij van de media over het zikavirus
De angst voor het zikavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Er
zijn zelfs atleten die de Olympische Spelen in Rio de Janeiro
overslaan vanwege het virus, zo meldt de GlobalPost.
Waarom wordt de angst voor het virus zo absurd opgeklopt,
terwijl Braziliaanse doktoren van de daken schreeuwen dat
zika niet tot geboorteafwijkingen leidt? Waarom worden zij
niet gehoord?
“We vermoeden dat er naast het zikavirus nog een andere oorzaak is voor het grote aantal
ernstige gevallen,” vertelde Fatima Marinho van het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid
afgelopen week aan vakblad Nature.
Stijgt niet mee
Al maanden luidt het ministerie de noodklok over het zikavirus en artsen houden het
verantwoordelijk voor een piek in het aantal geboorteafwijkingen in het noordoosten van Brazilië,
met name microcefalie.
De mediastorm rond het virus leidde tot wereldwijde paniek. De Wereldgezondheidsorganisatie
riep de zika-epidemie uit tot internationale noodtoestand, er worden internationale
waarschuwingen uitgevaardigd en experts wilden dat de Spelen zouden worden afgelast.
Hoewel het virus zich door de Amerika’s verspreidt, stijgt het aantal gevallen van microcefalie niet
mee. In Colombia zijn duizenden zwangere vrouwen besmet met het zikavirus. Slechts 22
gevallen van microcefalie konden daar aan het virus worden gelinkt. In Brazilië zijn maar drie
gevallen bevestigd.
Geen sluitend bewijs
Daar komt bij dat de gegevens over microcefalie met een grote korrel zout moeten worden
genomen. Experts zijn het erover eens dat schattingen zeer onnauwkeurig zijn. Niemand kan met
zekerheid zeggen of het aantal gevallen van microcefalie in Brazilië überhaupt is gestegen.
Florence Fouque van de Wereldgezondheidsorganisatie vindt dat het volk veel te hysterisch
reageert op de zika-uitbraak. Topatleten zoals golfer Vijay Singh en wielrenner Tejay van Gaderen
laten de Spelen aan zich voorbij gaan vanwege de uitbraak en in Florida kregen toeristen te horen
dat ze niet in paniek moesten raken nadat het virus Miami had bereikt.
Epidemioloog Oliver Brady van de London School of Hygiene and Tropical Medicine liet weten: “Er
is geen sluitend wetenschappelijk bewijs dat het zikavirus geboorteafwijkingen bij mensen kan
veroorzaken.”
Wat inmiddels wel duidelijk is, is dat Amerika de zikamug gebruikte als biologisch wapen. [PRI]
http://www.ninefornews.nl/trap-niet-in-de-bangmakerij-van-de-media-over-het-zikavirus/
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Prikbord nr. 539 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Aantikken
Johan Cruijff had het kunnen zeggen: wie het eerste aantikt, heeft gewonnen. Dat geldt niet alleen
voor 10 km zwemmen, maar eveneens voor de tactiek van Erdogan. Telkens als eerste met een
nieuwe (ongegronde) beschuldiging komen, en je hebt al ‘aangetikt’ voordat iemand op het idee
komt deze te betwisten. Laat staan de vraag te stellen wie er nu werkelijk achter die knullige
staatsgreep zat, die voor Erdogan (en Poetin) zoveel ‘winst’ lijkt op te leveren, kennelijk gebaseerd
op een gereedliggend draaiboek. Zelfs de beschuldigden buiten Turkije worden in de verdediging
gedrukt, omdat Westerse overheden zich laten manipuleren en de ‘rust willen bewaren’. Een rust
die er allang niet meer is, behalve voor wegkijkers.
Flauwekul
Ondanks dat de voertuigcontroles rond Schiphol al meerdere keren zijn ontmaskerd als zinloos en
dus flauwekul, ging men gewoon door met deze kapitaalvernietiging. Want niet alleen de
Marechaussee-inzet kost geld (dat er niet is), maar ook de files en het missen van vluchten.
Daarbij is het risico bij files in de Schipholtunnel alleen maar groter geworden. Niet erg
geruststellend als het gaat om effectieve terreurbestrijding.
Migranten
Met welk beeld gelukszoekers naar Europa komen, is kennelijk nooit goed onderzocht. Want de
EU-‘voorlichting’ in de landen van herkomst faalt nog steeds. Doch ook de voorlichting hier en het
telkens getoonde gebrek aan ruggengraat – in combinatie met allerlei voorzieningen voor illegalen
en ‘reddingsacties’ op de Middellandse Zee – evenals absurde terugkeerregelingen, maken dat de
gelukszoekers blijven komen. Dat we daarbij de eigen asielregels negeren en liever met een
dictatuur zaken doen dan de grenzen te sluiten, heeft onze geloofwaardigheid definitief om zeep
geholpen. Indringers bepalen voortaan welke regels gelden, gesteund door Merkel, de
asielindustrie en mensensmokkelaars.
Resocialisatie
Gedetineerden met levenslang worden door belangengroepen na 25 jaar beschouwd als een soort
randdebielen die moeten ‘leren’ een buskaartje te kopen. Alsof ze al die jaren geen televisie
hebben gekeken, geen krant gelezen, de bibliotheek niet bezocht, geen boodschappen in de
gevangeniswinkel hebben gedaan, geen computer bij de leergroep hebben bediend, niet zouden
weten dat er eenvoudige mobieltjes bestaan, die altijd nog vervangen kunnen worden als ze t.z.t.
een i-Phone kunnen betalen, en geen bezoek of brieven hebben ontvangen. Ook geen gesprekken
hebben gevoerd met bewakers, coaches, medegedetineerden, maatschappelijk werkers, artsen en
cursusleiders of werkmeesters. Als dit allemaal waar zou zijn met als gevolg dat resocialisatie
misschien nodig is als de rechter na 25 jaar misschien beslist dat vrijlating over 2 jaar misschien
verantwoord is, wat zegt dit dan over het effect van detentie op de geestesgesteldheid van een
crimineel die aan het begin daarvan al niet spoorde. De (loze) argumenten over resocialisatie
zouden juist een reden moeten zijn dergelijke criminelen nooit meer vrij te laten. Want het gaat er
inderdaad om wat er tussen de oren zit en niet of ze straks recht hebben op vrijlating.
Schijnheilig
De Nederlandse regering zou nu pas hebben ontdekt dat Turkije terroristische organisaties steunt:
uit Duitse ‘geheime’ informatie. Hoe kan Den Haag dan denken te weten dat er in Turkije een
echte couppoging heeft plaatsgevonden. Bovendien is de politieke verontwaardiging tamelijk
schijnheilig, want ook Nederland, de EU en de VN steunen Hamas: direct of indirect. En in
Afghanistan vloeide er geld naar allerlei schurken, de EU steunt nog steeds de bende van Abbas,
die zich Palestijnse Autoriteit noemt, Soros waarmee Mabel samenwerkte, steunde allerlei
dubieuze organisaties (ook in ons land!), en onze ontwikkelingshulp en wapenexport waren niet
altijd kosjer. Zuid-Afrika, Indonesië, Cuba en Turkije zijn voorbeelden van landen waar Nederlands
geld werd gebruikt om (delen van) de bevolking te terroriseren en corrupte elites te sponsoren.
Duitsland geeft tenminste toe dat men noodgedwongen zaken blijft doen met een verwerpelijke
regering. En stuk minder ‘principieel’ dan bij de asielblunder.
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Niets is wat het lijkt… Het verhaal van Bogus, de zielige ijsbeer – kent u hem nog?
“Hoe is het mogelijk dat een getruukte foto van een ijsbeer op een ijsschots telkens weer opduikt
als ‘echt’? Het ongelooflijke verhaal van Bogus de Beer.”
(Wist u trouwens dat er de laatste jaren alleen maar meer ijsberen komen:
Het gaat prima met de ijsbeer –
en waarom zou dat niet zo blijven?
Een halve eeuw geleden waren er nog 8000-10000 ijsberen, vandaag de dag zijn het er 21.00027.000 en het aantal lijkt alleen maar toe te nemen. Het gaat goed met de ijsbeer.
http://www.groenerekenkamer.nl/grk/ijsberen/index.htm)
De avonturen van Bogus de Beer
Hoe is het mogelijk dat een getruukte foto van een ijsbeer op een ijsschots telkens weer opduikt
als ‘echt’? Het ongelooflijke verhaal van Bogus de Beer.
Daar was-ie weer, bij een beschouwing over klimaatfabels nog wel. De Ombudsvrouw van de
Volkskrant had een verstandig stuk geschreven over hoe de krant dient om te gaan met
schijnfeiten op klimaatgebied. Niet wetende dat de fotoredactie er vervolgens per abuis zo’n
schijnfeit bij zou zetten: een niet echt bestaande ijsbeer op een ijsschots.
Inderdaad, een nepijsbeer. Gemaakt door de Duitse
bruidsfotograaf Jan Will, zo blijkt na wat zoekwerk. ‘Het is een
fotocompositie’, verheldert Will desgevraagd. ‘De ijsschots en
de beer stonden op twee aparte foto’s die ik nam in de
poolzee. De lucht komt ook van een andere foto. Mijn
bedoeling was om een beeld met een stevige boodschap te
maken.’
Will zette de beer, in een kritisch commentaar ooit
gekscherend ‘Ursus Bogus’ genoemd, in de zomer van 2007
voor het eerst op zijn ijsschots. Een paar maanden later
stelde Will de plaat tegen betaling beschikbaar
viafotostockbureau iStock.
En toen gebeurde het ongelooflijke. Prompt werd Bogus de Beer door de buitenwereld op de
schouders gehesen als icoon van klimaatverandering. Kijk die arme, tot uitsterven gedoemde
ijsbeer daar nu eens op zijn smeltende plakje drijfijs staan!
De gevolgen waren enorm. Zo belandde Bogus in een rapport van ontwikkelingsorganisatie World
Vision, vond ik hem terug bij een reclame van duurzaam-multinational Sycada Green en dook hij
zelfs op in het statige Amerikaanse wetenschapsblad Science.
Je zou zeggen: onderhand weet men beter. Zeker
nadat Science zijn excusesaanbood, Bogus in de media
werdontmaskerd als nepijsbeer, iStock bij de foto zette dat het
hier om een collage gaat, en rechts Amerika niet gehinderd
door de feiten brieste: ‘De lunatic left heeft nu een bedrijfstak
gewijd aan het maken van nepbewijs van global warming. Van
onze gestolen belastingcenten!’
Het veranderde weinig aan Bogus’ populariteit. Ik heb het
eens geteld: dit jaar werd hij twee keer zoveel ingezet als in
het jaar dat Science over hem struikelde, en zelfs zeven keer
meer dan in zijn beginjaren. Bogus is booming. Je vindt hem
bij ABC News, in La Repubblica en in Het Laatste Nieuws. Je
ziet hem op talloze blogs en websites, verrassend genoeg haast even vaak op klimaatsceptische
sites als op webplekken voor milieuactivisten.
En overal wordt hij weer voor echt aangezien. ‘Een ijsbeer is erin geslaagd om op een van de
laatste ijsschotsen in de poolzee te komen’, luidt zijn fotobijschrift bij de Richard Sandbrook Trust,
een NGO gewijd aan duurzame ontwikkeling. ‘Eenzame ijsbeer op solitaire ijsschots’, luidt de
toelichting van nota bene de Universiteit van Otago.
En nu dus de Volkskrant. Al ruim 2900 keer werd de beer bij iStock gedownload. Bogus de Beer is
een wereldster.
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Meer nog dan voor de opwarming van de aarde is Bogus een metafoor voor de hedendaagse
doorgeefmaatschappij. Wat geeft het of iets nep is of echt, als het maar emoties oproept. Als men
het maar liket en tagt en tweet, gaat zo’n beer vanzelf de wereld wel over.
Gek eigenlijk. De echte Bogus zou allang door zijn
schots zijn gezakt. Of zijn weggezwommen, dat kan
natuurlijk ook. Naar een grotere ijsschots, of het
vasteland misschien. Want in alle drukte zou je bijna
vergeten: zó slecht gaat het nu ook weer niet, met de
witte beren van de noordpool.

Zionisten hebben Joden vergast
J.L. de Kreek — last modified 21-08-2016
Zelf de Joden vergassen is beter dan het Duitsers te laten doen. Duitsers zouden wroeging kunnen
krijgen en compassie kunnen tonen, zo vredelievend als het Duitse volk is. Het woord “Holocaust”
voor de Jodenvervolging van 1940-1945 betekent letterlijk dat de Joden de vergassingen vrijwillig
verzorgd en ondergaan hebben. De sonderkommando's in de kampfunctie blijken Zionisten te zijn
geweest. Het plan voor de Holocaust is bedacht door Zionisten. Hitler is betaald door Zionisten.
Auschwitz is gebouwd door Zionisten die ook het gas leverde. Anne Frank is vermoord door
Zionisten [Of omgekomen door een besmettelijke ziekte – nvdr].
Ook zijn er bij lange na geen zes miljoen Joden vergast.
Iedereen kan de feiten kennen. Door de authentieke
Zionistische publicaties te lezen die door de Zionisten en de
Mainstream media onder de pet worden gehouden. Personen
van wie Joodse leden van de familie zijn vergast op deportatie
en moord in Auschwitz en Sobbor mogen na deugdelijk
historisch onderzoek de feiten niet openbaren van de
Zionisten want de Zionisten vinden dat antisemitisme. De
Zionisten vinden het ltijd antisemitisme wanneer ze geen
gelijk krijgen.
Toevallig blijkt klip en klaar uit de publicaties van de
Zionistische leiders, die de helden van Wilders zijn, dat de
antisemieten de trouwste bondgenoten van de Zionisten zijn en dat de antisemieten zijn geaccrediteerd door de Zionisten
om Joden en hun rijkdommen te executeren. De Holocaust
stond en staat in het teken van machtsverkrijging en
zelfverrijking van de familie Rothschild. Meeste mensen weten
dit niet want de Zionisten bedreigen de Rechtspraak met “dire
consequences” en organisaties die dat verzorgen om de
feiten te ontkennen en negeren.
Ras-antisemiet Herman Loonstein van Federatief Joods Nederland en Loonstein Advocaten die
tevens Nasi is van de Joodse scholengemeenschap Cheider kan zijn antisemitisme niet voor zich
houden en spuwt zijn Jodenhaat over personen met Joodse achtergrond die de Nazistreken der
Zionisten ontmaskeren. Dat ras-antisemiet Herman Loonstein daarbij op Twitter de medaille
vertoont die officieel is geslagen door Goebbels om de innige samenwerking tussen de Zionisten
en de Nazi's te beklinken negeert hij voor het gemak.
Meeste mensen realiseren zich niet dat Herman Loonstein een Nazi-jood is. Dat is iemand die de
schijn wekt Joods te zijn terwijl hij feitelijk de Nazi-ideologie ondersteunt en de feiten verduistert die
bewijzen dat de Zionisten en niemand anders dan de Zionisten hoofdverantwoordelijk zijn voor de
Holocaust. De Jood Jezus Christus waarschuwt in Openbaring 2 vers 9 voor dit soort tuig: "ik weet
uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen,
dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans".
http://www.goedenieuws.nl/vandaag/2016/08/21/zionisten-hebben-joden-vergast
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Kolen exit – nul klimaatresultaat – maar wel een prijs. De hoofdprijs!
Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen.
Al enige tijd dringen partijen van het groene pluimage aan op
het sluiten van alle kolencentrales. Een vijftal oude zijn of
worden binnenkort gesloten, er is nog discussie over een
tweetal uit de jaren negentig en een drietal nagelnieuwe
kolencentrales. Die laatste drie behoren tot de schoonste ter
wereld en kunnen in tegenstelling tot ouderwetse exemplaren
ook deels ‘vraagvolgend’ werken.
De vraag is waarom zouden we kolencentrales überhaupt
willen uitfaseren en wat zou dat dan moeten gaan kosten? En
niet totaal irrelevant, wie gaat dat dan betalen?
Volgens Greenpeace, Milieudefensie en aan haar gelieerde
politieke partijen zoals GroenLinks, PvdA maar ook de
ChristenUnie zijn kolencentrales giftige fabrieken. Zij
produceren naast stroom vooral CO2 en fijnstof. In
tegenstelling tot wat de klimaat adepten u willen doen geloven
is CO2 geen milieuvervuiling (de wereld wordt er vooral
groener van). CO2 is een reukloos en onzichtbaar gas wat wij
vooral uitademen en de plantjes opnemen. De plaatjes van de zwart rokende schoorstenen die wij
met enige regelmaat voorgeschoteld krijgen stoten met name vooral het levensbedreigende
dihydromonoxide uit. Of te wel waterdamp. Dat deze waterdamp cosmetisch zwart is, is met name
te danken aan fotoshop of alternatieve beeldbewerkings-software welke onze milieu-adepten
veelvuldig gebruiken.
Denk daarbij ook aan de zielige ijsbeer op een eenzame
ijsschots van het Wereld Natuur Fonds. De ijsschots komt
waarschijnlijk uit het vriesvak en de ijsbeer uit de dierentuin.
(Zie Maarten Keulemans Bogus de zielige ijsbeer)
Het RIVM heeft allang geconstateerd dat er overal en nergens
fijnstof vandaan komt, maar nou net niet uit de energiesector
in het algemeen of kolencentrales in het bijzonder. De meest
recente milieu uitvinding van ‘nano fijnstoffen’ blijkt niets
anders te zijn dan zee-zouten. Verbazingwekkend genoeg
worden deze vooral aangetroffen aan de kust. De ‘fijnstof doden’ zijn dan ook al decennia zoek en
bestaan eigenlijk alleen in de statistiek van Milieudefensie e.c. (Waar liggen de fijnstof doden)
Al eerder heb ik aangetoond dat er op zijn minst een correlatie
bestaat tussen toenemende Nederlandse CO2 uitstoot en het
toenemende vermogen aan hernieuwbare capaciteit. Kort
gezegd
vervangt
weersafhankelijke
stroom
geen
zogenaamde baseloaden moet er dus bij meer wind- en
zonnestroom meer baseload als back-upbijgeplaatst worden.
Volgens sommige onderzoekers geldt zelfs dat voor elke
0,9% toegevoegd hernieuwbaar vermogen er 1% extra
‘klassiek’ vermogen moet worden bijgeplaatst. Of te wel zelfs
méér fossiele back-upcapaciteit dan dat er aan wind- &
zonnestroom wordt bijgeplaatst (Bridging the Gap: Do Fast Reacting Fossil Technologies
Facilitate Renewable Energy Diffusion?).
In Nederland zijn dat kolencentrales. Waterkracht kan niet, kernenergie willen we niet en
gascentrales zijn te duur en dus neemt de CO2 uitstoot van kolencentrales toe.
De primaire reactie van de milieupartijen bestaat vervolgens uit het simpelweg verbieden van CO2uitstoot door kolencentrales. Zelfs de opslag van CO2 wordt afgewezen. Niet omdat kolencentrales
dan opeens niet ‘CO2-neutraal’ zouden zijn, maar omdat CO2-opslag afleidt van de zo gewenste
weersafhankelijke stroomvarianten. Of eigenlijk zijn de milieuadepten niet eens vóór wind- en
zonnestroom, maar bovenal tégen kernenergie. Kernenergie stoot evident geen CO2 uit, maar
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wordt wel steevast in het rijtje ‘ fossiele’ energie geplaatst. Waterkracht trouwens ook, een
stuwmeer is ‘killing’ voor de biodiversiteit etc.
Het sluiten van grofweg 3,5 GigaWatt aan back-up kolenstroom vermogen, moet dus vervangen
worden door nieuwe baseload. En wel voordat die kolencentrales worden uitgefaseerd, anders
gaat het licht uit zodra het niet waait. Dat zou technisch rustig kunnen door Nederlandse
gascentrentrales die momenteel in de mottenballen liggen. Alleen economisch niet, het gas is te
duur – meer dan 50% van de gascapaciteit is inmiddels stilgezet. Zelfs wanneer we goedkoop
Russisch gas importeren, is dat in vergelijk met kolen veel te kostbaar. Opmerkelijk is, dat de
voorstanders van gasimport opeens het groene argument ‘Russische energie-afhankelijkheid’
terzijde schuiven. Russische afhankelijkheid als gelegenheidsargument dus.
De enig resterende mogelijkheid om na het uitfaseren van kolencentrales het licht aan te houden,
is het importeren van baseload. De Franse en Belgische baseload bestaat voornamelijk uit
kernenergie en nog geen decennium geleden importeerden we dat ook massaal. De
Duitse baseload bestaat – net zoals in Nederland voornamelijk uit (bruin)kool centrales en Poolse
steenkoolcentrales. Sluiten we de Nederlandse kolencentrales gaan de Duitse- & Poolse centrales
overuren draaien. Alleen is dat niet gratis. Verre van dat zelfs.
Het sluiten van Nederlandse kolencentrales heeft geen effect op fijnstof noch op CO2. Het heeft
enkel effect op de leveringszekerheid – of bij import van stroom-baseload – op de prijs daarvan.
Het willen sluiten van deze kolencentrales is een groene politieke actie voor de Bühne -eéntje met
een prijs, de hoofdprijs wel te verstaan.
Minister Kamp heeft het ECN laten uitrekenen wat het effect zou zijn op de marktprijs voor stroom.
Niemand heeft dat rapport nog gezien, maar de hoofdlijnen zijn wel uitgelekt. Een bedrag van €7
miljard doet de ronde. Alleen zegt dat bedrag niets, zonder te weten over hoeveel jaar dat gaat. De
totale kosten voor het stroomverbruik van het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse
consument zouden jaarlijks met circa €500 miljoen toenemen. Door stijgende marktprijzen voor
elektriciteit. Aangezien het bedrijfsleven die kosten doorberekent in haar producten is uiteindelijk
de consument degene die de rekening betaalt.
Overigens is een stijgende stroomprijs door een kolenexit nog maar zeer de vraag. Een verdere
daling lijkt meer voor de hand te liggen door het fenomenale surplus aan wind- & zonnestroom.
Vanuit Duitsland en Nederland. Bij een verder dalende stroomprijs én een Nederlandse kolenexit
gaat óf het licht uit (black-out) óf de prijs van de Duitse back-upomhoog. Het is dan ook niet voor
niets dat de Duitse overheid juist kolencentrales wil verplichten om open te blijven en zelfs bereid
is de eventuele verliezen vanuit de staatsruif aan te zuiveren. Wanneer het groene smaldeel van
de bevolking beweert dat de fossiele industrie gesubsidieerd wordt, kon zij – wrang genoeg – nog
wel eens gelijk krijgen ook.
Nu maakt de marktprijs voor stroom maar 15% uit van de stroom energierekening voor
consumenten, de rest zijn belastingen en (duurzame) opslagen. De marktprijs voor stroom is circa
3 cent per kWh, de consument betaalt daarentegen 19 cent. De Rijksoverheid gaat echt niet de
energiebelastingen verlagen omdat de marktprijs voor stroom gestegen is. Een macro stijging van
de marktprijs met €500 miljoen leidt tot additionele energiebelasting voor bedrijfsleven en
consumenten van een veelvoud daarvan (grofweg nogmaals €1,5 miljard per jaar).
Het sluiten van 3,5 GigaWatt aan kolencentrales kost de Nederlandse belastingbetaler in het ECN
scenario dus grofweg €2 miljard per jaar extra. Dat is nog zónder de schadeloosstelling voor de
eigenaren/aandeelhouders van die centrales. Die centrales staan voor circa €6 miljard in de
boeken. Daar komt nog bij de NCW (netto contante waarde) van het verlies aan toekomstige
revenuen over het restant van de afschrijvingstermijn – zeg 30 jaar.
Ik ken de details van die investeringen natuurlijk ook niet, maar een ‘ Internal Rate of Return’ van
10% over de boekwaarde van €6 miljard lijkt redelijk. Maar rekenen we met 5% ivm de
geïmplodeerde marktprijzen voor stroom door het overaanbod van groene varianten, gaat het nog
steeds over circa €1,5 miljard. Daarmee kost de kolenexit de Nederlandse belastingbetaler
tenminste €7,5 miljard ineens en tussen de €0,5 en €2 miljard per jaar (30 jaar lang).
Dat is een slordige €1.000,- per huishouden ineens en tenminste €150,- per jaar extra. Dat klinkt
toch echt anders dan de €10,- jaarlijks per huishouden waarmee de firma Greenpeace en
companen schermen.
Het sluiten van kolencentrales ipv het moderniseren daarvan, heeft geen enkel effect op de CO2
uitstoot of fijnstof. De gascentrales komen ook niet uit de mottenballen. Wel zullen wij de hoofdprijs
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betalen voor Duitse- & Pools kolenstroom. En natuurlijk per huishouden €1.000,- plus de rest
armer zijn. Groene devotie heeft zo haar prijs en in dit geval de hoofdprijs.
Aldus Gert-Jaap van Ulzen.
http://climategate.nl/2016/08/17/58953/

Schrikbarend hoog aantal ouderen heeft financiële zorgen
Wij leven in één van de meest welvarende landen ter wereld en als er in dat land toch 80 procent
van de ouderen zich financiële zorgen maakt, dan is er iets niet goed.
Uit een door ANBO gehouden onderzoek onder 1700 oudere mensen blijkt dat ook hier weer één
van de grootste zorgen de eigen bijdrage voor de zorgverzekering is.
In de praktijk komt de oudere leeftijd vaak ook met meer gebreken en logischerwijze zal je deze
mensen dan ook wat vaker aantreffen in de wachtkamer bij een huisarts of specialist. Dus, in feite
zijn de meeste ouderen in de praktijk gewoon die 385 euro extra per jaar kwijt.
Waarmee we dan een groep hebben die slecht voor zichzelf kan opkomen, toch heel vaak grote
financiële zorgen heeft en jaar na jaar in koopkracht achteruit gaat.
Waarmee je dan ook op de vraag terecht komt van: Hoeveel ouderen sterven er ieder jaar
voortijdig omdat ze niet of veel te laat naar een dokter gaan omdat ze het geld voor de eigen
bijdrage niet kunnen missen?
Zoals de zaken er nu voor staan, zullen zij de komende jaren, in vergelijking met werkenden, nog
verder achteruit gaan en zoals de ANBO terecht zegt: “Dat is onaanvaardbaar, want de kosten
voor zorg en levensonderhoud stijgen elk jaar flink. Dit tij moet gekeerd!”
De regering is inmiddels begonnen met onderhandelen over de koopkracht van alle Nederlanders,
maar of daar voor de ouderen daadwerkelijk iets uit komt, waar ze ook echt iets aan hebben, dat is
natuurlijk nog maar de grote vraag.
Wat de ANBO graag zou zien is een verlaging van de eigen bijdrage van 385 euro naar 285 euro.
Ook 70 procent van de ondervraagde ouderen zou graag iets dergelijks zien.
Sinds de invoering van het huidige zorgverzekeringsstelsel is de hoogte van het eigen risico
jaarlijks gestegen. In 2008 was dit bedrag nog 150 euro en is in 8 jaar tijd gestegen naar 385 euro.
Nu wil minister Schippers de kosten dus in een jaar fors ophogen.
In 8 jaar tijd is de eigen bijdrage voor de zorgkosten meer dan verdubbeld.
We hebben de afschaffing van het ziekenfonds natuurlijk ook te danken aan de partij van de
huidige Minister van Volksgezondheid, Edith Schippers:
De VVD was zo’n 10 jaar geleden ook mede verantwoordelijk voor de afschaffing van het
ziekenfonds, omdat de partij het onrechtvaardig vond dat mensen met een hoger inkomen ook
meer zorgkosten moesten betalen. Toen werd het zorgverzekeringsstelsel geprivatiseerd met als
doel om de zorg goedkoper te maken.
Dat dit niet heeft gewerkt, moge duidelijk zijn uit het volgende:
Nederland kent al jaren fors stijgende zorgkosten die hoger liggen dan de jaarlijkse stijging van het
Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit is op de lange termijn niet houdbaar. Indien de trend van de
afgelopen tien jaar wordt voortgezet stijgen de zorgkosten van circa 12% naar 31% van het BBP in
2040. Meer dan een verdubbeling. De vergrijzing heeft in deze stijging maar een beperkt aandeel.
Met dat alles is de conclusie duidelijk en dat is dat wanneer je de zorg commercieel gaat maken,
natuurlijk de kosten hoger zullen worden, want al die zorginstellingen willen allemaal steeds meer
“omzet scoren”.
De enige manier om de zorgkosten beheersbaar te houden en de mensen met weinig geld ook die
zorg te geven die ze nodig hebben, is een snelle terugkeer naar het oude en vertrouwde
ziekenfonds.
http://guldentijd.nl/index.php/2016/08/19/schrikbarend-hoog-aantal-ouderen-financiele-zorgen/
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De ‘criminele’ onderneming van de Clintons
Dit bericht werd gepost on 16 augustus 2016 by Sietse Werkman
De ‘criminele’ onderneming van de Clintons..
2016 © WantToKnow.nl/be
De Clintons zijn al heel lang bezig met ‘crimineel ondernemen’..
Daarbij gaat het vooral om fraude en het witwassen van geld.
Sinds heel erg lang al.. Het gaat helemaal terug naar hun dagen in Arkansas, waar het stel ging
wonen, na hun studie. De fraude strekt zich uit van het instituut dat ‘Arkansas Development
Finance Authority’ heet, tot de hedendaagse ‘Clinton Foundation’. En natuurlijk gaat dat allemaal
onder een camouflage-deken van een stichting, onder het ‘goede-doelen’-motto.
En geloof het of niet, deze stichting kreeg van ‘onze’
Nederlandse Postcode Loterij (NPL) ook een behoorlijk
bedrag
toegestopt..
(zie HIER)
Kennelijk
in
de
veronderstelling dat het voor ‘een goed doel’ was. Maar even
verder kijken, had de NPL een boel ellende kunnen besparen.
Want het is telkens hetzelfde patroon in de manier van
opereren van deze ‘Clinton Foundation’.. 90% voor ‘mij/ons’
en 10% voor het camouflage-doel..
1. creëer een organisatie die ‘goede dingen doet’
2. zorg dat er bergen geld binnen komen
3. zorg dat het geld vervolgens verdwijnt/wordt besteedt
4. zorg voor een heel goede ‘boekhouding’.
En wie denk je dat de structuren van deze manier van fraude
en witwassen heeft bedacht? Bill zelf? Nee, Bill is wel de
ideale frontrunner. Op die wijze bleek hij ook in staat om in
Nederland, bij onze Nationale Postcode Loterij, een bedrag
van méér dan US$ 25.000,- op te halen. Maar degene die
achter de schermen van deze oplichterspraktijken zit, is..
Hillary Rodham Clinton.
De laatste versie van hun scam-trukendoos.
De Clinton Foundation (CF) heeft aanzien gekregen, door hun vermogen om tegen betaling te
kunnen lobbyen bij elk onderdeel van de Amerikaanse overheid, groot of klein, voor bijna elk
omschreven ‘goed doel’, binnen- of buitenlands, maakt niet uit. De groei van het vermogen van
deze CF explodeerde, toen Hillary Clinton John Kerry opvolgde als Minister van Buitenlandse
Zaken. Tijdens de eerste ambtsperiode van Barack Obama,
als president van de VS.
Anonieme klokkenluiders geven continue informatie vrij,
vanuit moeilijke posities en bijna niet meer anoniem, waarbij
zij al de orders van de CF ontwijken, door het verplichte
zwijgen
over
CF-zaken,
doorbreken.
Maar
deze
klokkenluiders hebben genoeg informatie aangereikt, die niet
alleen de CF zou opdoeken, maar de hele regering
Obama…!! Mensen hebben niet door hoe groot deze
misdadige oplichtingspraktijken feitelijk zijn, aldus deze
informanten.
Óf het tot een juridische procedure komt, zal sterk afhangen,
ook weer volgens deze klokkenluiders, van andere betrokken
personen en hún bereidheid naar voren te komen met de
waarheid.. De meest interessante anonieme klokkenluider is
echter een FBI-insider, die vertelt dat het hele verhaal van het verraad van en de moord op de
Amerikaanse ambassadeur in Benghazi-Libië, totaal niet gaat over het e-mail verkeer dat Hillary
gehad zou hebben via haar privé-computerserver.
Deze FBI-insider heeft het over het FEIT dat uiterst belasterende e-mailverkeer is gevonden,
rondom de CF, op de mailserver die in de ambassade stond en die in de VS is onderzocht. “Pas
toen begrepen we, dat de situatie rondom de CF veel heftiger is, dan we voordien door
hadden”, aldus de FBI-informant.
N I E U W S B R I E F 2 5 4 – 2 9 A U G U S T U S 2 0 16 – P A G . 6 2

De Clintons weten té veel..
Het lijkt op de Nederlandse zaak met Joris Demmink, waar al jaren wordt gefluisterd, dat Demmink
continue in staat is, de juridisch dans te ontspringen, vanwege zijn ‘archief’, waarin genoeg
explosief materiaal zit, in de zin van belastende informatie, om de hele Nederlandse politiek op te
blazen.. Dat is in het geval van de Clintons ook de reden, dat een lange lijst van uiterst verdachte
overlijdens van personen, die rond de Clintons werkzaam waren, niet verder is onderzocht tot nu
toe. Maar hoe lang kan dit goed gaan..?
Want ook de uiterst goed gedocumenteerde smokkel van
verdovende middelen (cocaïne/heroïne) in Arkansas, onder
toeziend oog (=goedkeuring) van Bill Clinton, toenmalig
gouverneur van de staat Arkansas, bleef en blijft onbestraft..
De rest van de wereld en de goed-ingelichte burgers van de
VS, kijken in opperste verwondering toe, hoe de Amerikaanse regering en het juridische systeem,
niet in staat is deze oplichters en witwasserij te bestraffen voor het plegen van ernstige misdaden.
Er is veel onrust gerezen, de afgelopen weken, toen bleek dat
het Amerikaanse ministerie van Justitie het verdomd om het
verzoek in te willigen van de FBI, om de onwelriekende
luchtjes rondom de CF te onderzoeken. En hoewel het niet de
eerste keer zou zijn, dat onderzoekers zo dicht op de Clintons
zitten, blijkt het echtpaar, waar inmiddels hun dochter Chelsea
aan
is
toegevoegd,
bijna
immuun
voor
deze
rechtszaakdreigingen.. Maar de documenten die de FBI aan
het DoJ (Department of Justice – Ministerie van Justitie) heeft overhandigd, zullen een eigen leven
gaan leiden, wanneer er niets mee gedaan wordt..!
Bijvoorbeeld de zaak met de berg e-mails, die correspondentie laten zien tussen de CF en met
name Hillary Clinton en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, zouden meer licht kunnen werpen
op de dubieuze business van de Clintons. Het zou gaan om een berg van 300 pagina’s van overen-weer-mails, waarin met name zou blijken, dat hogere medewerkers van de Clinton Foundation
(CF) op zoek waren naar ‘speciale voordelen’ en ‘connecties’ voor welgestelde donors van de
stichting..
Donaties aan de CF, een verhaal apart..
De zaken rondom de vermeende fraude en witwasserij lopen
al lang. In januari van 2011 berichtte Fox News al over de
FBI-inspanningen om hun onderzoek naar de banden tussen
de CF en het Ministerie van Binnenlandse Zaken uit te
breiden, teneinde te controleren of reguliere wet- en
regelgeving was gevolgd. (HIER). En een rechtbank gaf
Hillary Clinton opdracht om maar liefst 55.000 pagina’s met
kopieën van e-mailverkeer te openbaren, in het kader van de Fredom of Information Act.
En toen begin september 2012, Chris Stevens, de Amerikaanse ambassadeur in Benghazi-Libië
werd vermoord, kreeg Hillary Clinton de wind van voren over het bieden van té weinig
bescherming als eind-verantwoordelijke minister van Buitenlandse Zaken. De e-mailserver van de
ambassade bleek heftiger informatie te bevatten over de strapatsen die Clinton had uitgehaald,
dan goed was voor haar reputatie.. Eind juni 2016 kreeg hetzelfde ministerie het vonnis aan hun
broek van een rechtbank om gedetailleerde verslagen te openbaren, van de 14 overzeese trips die
Hillary Clinton had gemaakt als minister.
Wat toen aan het licht kwam, is dat ze in de functie van
minister, ontmoetingen had met tientallen donors van de CF,
die niet in de officiële agenda van het ministerie stonden..
Toen was het persbureau AP, dat erin slaagde nóg meer van
hetzelfde te onthullen. Ook tijdens andere gelegenheden
bleek mevrouw Clinton haar privé-zaakjes, met betrekking tot
de Clinton Foundation, een stuk beter op orde te hebben, dan
in haar functie van minister van Buitenlandse Zaken.
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De reputatie van Hillary Clinton staat overigens al sinds de dagen van het Watergateschandaal onder druk. Hillary Clinton maakte toen (1974!) deel uit van het onderzoeksteam,
dat president Nixon’s (wan)daden onderzocht. Ze was net (1973) van Yale-university
gekomen, waar ze als rechtenstudent haar studie had afgerond. Jerry Zeifman was haar
mentor in dit onderzoekscommittee en zag uiteindelijk geen andere uitweg, door Clinton te
ontslaan, wegens ‘liegen en onethisch gedrag’. Een mooie start van een juridische carrière,
die mogelijk een presidentschap als sluitstuk gaat kennen..
De democratische presidentskandidaat Hillary Clinton, die als minister haar mond regelmatig vol
had over de corruptie in Afrikaanse landen, heeft nu heel simpel ZELF een heel ethische kwestie
aan haar juridische kont hangen. En steeds maar weer krijgt ze vonnissen van rechtbanken aan
diezelfde kont, om informatie rondom haar gedrag openbaar te maken. Uit
deze informatie bleek keer op keer, dat de CF en het zg. ‘Global Initiative’
kennelijk een speciale toegangsdeur hadden naar en binnen het Ministerie
van Binnenlandse Zaken. Deze zaak gaat ongetwijfeld nog een staart
krijgen, want hier is absoluut geen sprake meer van ‘een staartje’…
http://www.wanttoknow.nl/politiek/de-criminele-onderneming-van-de-clintons/

Het 9-punten-plan om Duitsland nog te redden
(Door: Petra Raab – Vertaling: Theresa Geissler)
Het is voor Duitsland vijf voor twaalf, maar nog steeds
valt het tij te keren. Wij kunnen er nog in slagen
Duitsland te redden, maar alleen als wij daar nú mee
beginnen en consequent dit 9-punten-plan handhaven,
anders zullen de Duitsers binnen maximaal 20 jaar hun
land hebben verloren. Dan heerst in Duitsland de
islam, ook als de meeste Duitsers dat thans nog niet
voor mogelijk houden. Het zijn echter altijd de meest gewelddadige die de regie in handen hebben
en dat zijn mensen die een afslachter van ‘ongelovigen’, onderdrukker van vrouwen en
ontmaagder van kinderen als profeet volgen. Daarom hebben de Duitsers dan ook geen enkele
kans als het tot een botsing komt, aangezien geweldplegers sluwer, gewetenlozer, mensverachtender, leugenachtiger, geraffineerder, gewelddadiger en doortrapter zijn dan vreedzame
mensen. Juist om deze reden hebben geweldplegers altijd de overhand, vooral als de vreedzame
mensen denken dat geweldplegers zich laten beïnvloeden door hún goede voorbeeld.
Dat dit, in het bijzonder bij moslims, niet het geval is, blijkt met name doordat de vroegere
bewoners uit de inmiddels 57 geïslamiseerde landen evenmin invloed op de moslims konden
uitoefenen. Moslims hebben totaal niet de wil zich van de geweldpleger=profeet te bevrijden,
integendeel. Ze willen dat ieder land over de hele wereld deze geweldpleger als profeet volgt.
Ieder mens die dat niet wil, is een belediging voor Allah en daarmee ook voor hèn. Moslims
kennen wat dat betreft geen enkele genade en elke Duitser die beweert dat ze toch tot nu toe
geïntegreerd en vreedzaam waren, begrijpt niet dat ze op de eerste plaats, als ze een
geweldpleger als profeet volgen, nooit vreedzaam wáren en op de tweede plaats zich slechts zó
lang ogenschijnlijk aanpassen tot ze in het land de meerderheid vormen. Dan gaat het hard tegen
hard. Dan hebben de christenen, atheïsten en Joden in dit land niets meer te lachen, maar worden
ze onteigend en het land uitgesmeten, behalve als ze zich tot de islam bekeren. Slechts met
behulp van dit geweld kon de islam zich zo over de hele wereld verspreiden, omdat velen hun land
en hun huizen niet wensten op te geven. Dat is de enige reden waarom de islam zich zo enorm
heeft uitgebreid. Niet, omdat hij de harten van de mensen beroerd heeft, maar omdat hij geweld
heeft uitgeoefend. Op het moment dat men moslim is, wordt men door de moslims met rust
gelaten. Velen volgen liever een geweldpleger als profeet dan dat ze hun bezit en hun land ervoor
moeten opgeven. Daardoor verraadt men echter gezamenlijke mensenrechten. Zoals men ze ook
verraadt wanneer men moslims zijn land binnenlaat. Aldus oogst een ieder die de islam steunt of
diens profeet volgt, vroeg of laat, wat hij zaait: Het verlies van zijn mensenrechten.
Zo is het de bewoners in de 57 geïslamiseerde landen eveneens vergaan. Het is een drogreden
om te beweren dat moslims zich op de één of andere manier wel aan de mensenrechten zullen
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aanpassen, want ze passen de mensenrechten aan hún mens-verachtende wetten van de islam
aan. Daarvoor, geloven ze, komen ze in het Paradijs. Dat wordt ze vanaf hun geboorte zo
aangepraat door middel van hersenspoeling. Precies om deze reden kon de islam zich dusdanig
verbreiden. Omdat de “ongelovigen” er van uitgaan dat dat de islam een normale religie is, die het
goede en het edele in de mens stimuleert, maar de islam is precies het tegendeel daarvan. Door
de islam worden alle mensenrechten in het land vernietigd.
Het geweld in de islamitische landen wordt niet veroorzaakt, omdat de mensen zich eenvoudigweg
nog moeten ontwikkelen, maar omdat de mensen daar denken dat dit reeds de hoogste vorm van
menselijkheid representeert. Ze hebben totaal niet de wil zich verder te ontwikkelen. Ze denken
met deze vorm van samenleven reeds het summum van menselijkheid te hebben bereikt. In plaats
daarvan houden ze alle mensenrechten voor niet navolgenswaardig. Moslims zijn nooit van plan
vrouwen meer rechten te geven en zich van een geweldpleger als profeet te ontdoen, maar
houden dat ook nog voor de hoogste vorm van het mens-zijn.
Aldus hoeft men als “ongelovige” bij de moslims ook niet met mensenrechten aan te komen. Als
moslims iets om mensenrechten zouden geven, zouden ze überhaupt geen geweldpleger als
profeet volgen. Zodoende is hun schijnbare geweldloosheid alleen maar voorgewend. Niet echt. Zij
spreekt de islam tegen, die een geweldpleger als profeet volgt. Daarom kunnen vreedzamere
gebieden op deze aarde zich slechts dan voor de islam redden als ze de volgende punten
aanhouden, anders zal de islam ze onder de voet lopen.
Punt 1: Onmiddellijk verbod van de islam.
Punt 2: Waarheidsgetrouwe voorlichting van de westerse landen over de islam en zijn
geweldpleger als profeet. Zijn diepe vrouwen- en mens-verachtende handelingen en wetten
inbegrepen.
Punt 3: Afbakenen.
Punt 4: Alle vormen van de cultus van verheerlijkers van een geweldpleger uit Duitsland
verbannen.
Punt 5: Vluchtelingen worden alleen bij uitzondering opgenomen, aangezien het in geen geval
meer echte vluchtelingen zijn, daar ze reeds een veilig derde land hebben doorkruist. Als in het
buurland van Duitsland een oorlog uitbreekt, mogen christenen, Joden, boeddhisten, hindoes,
esotherici en atheïsten naar Duitsland tot in hun land de vrede weer hersteld is. Vluchtelingen zijn
geen migranten.
Punt 6: Migranten mogen zich alleen in Duitsland vestigen als zij aantoonbaar een goede
schoolopleiding hebben en dat ook door examens kunnen bewijzen. Verder hebben ze een goede
beroepsopleiding nodig, wat men ook door deskundig personeel kan controleren. Iedere migrant
krijgt de eerste 20 jaar geen uitkeringen van staatswege en moet in Duitsland zelf voor zijn
onderhoud zorgen. Migrant blijft hij echter altijd, behalve als hij een Duitse vader of een Duitse
moeder heeft.
Punt 7: Iedere Duitser, van wie de voorouders reeds in 1940 in Duitsland waren, krijgt een
onvoorwaardelijk basisinkomen van € 1000,- per maand alsmede een gratis lidmaatschap van een
ziektekostenverzekering.
Punt 8: Voor ieder nieuw geboren Duits kind is er een premie van € 20.000,Punt 9: Iedere migrant die op welke manier dan ook gewelddadig wordt tegen een Duitser of
ingaat tegen Duitse wetten moet onmiddellijk het land verlaten. Kan hij zich in verband hiermee zijn
land of zijn juiste naam niet meer herinneren, of neemt zijn vaderland hem niet meer op, dan wordt
hij naar een speciaal, door de staat aangekocht eiland verbannen met slechts het
allernoodzakelijkste om te overleven, tot hij zich zijn juiste staatsburgerschap weer herinnert en hij,
net zoals hij naar Duitsland kwam, weer terug weet te keren naar zijn geboorteland teneinde zich
daar voor democratische wetten in te zetten.
Bron: http://petraraab.blogspot.nl - Door: Petra Raab
Vertaald uit het Duits door: Theresa Geissler
https://ejbron.wordpress.com/2016/08/18/het-9-punten-plan-om-duitsland-nog-te-redden/
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DCLeak: Documenten Oekraïne Soros op straat
16 augustus 2016
Honderden interne documenten van organisaties die door
miljardair en ex-nazi collaborateur George Soros gerund
en gefinancierd worden zijn door hackers online gezet.
Deze 2.576 bestanden zijn te vinden op de website
DCLeak.
Van Soros’ Open Society Foundation zijn de meeste
documenten te vinden in de “leak”. De bestanden beslaan zo ongeveer de hele wereld, tot en met
“the President’s Office”. De docuemten beslaan de periode 2008 – 2016. In juni waren er ook al
documenten van de Open Society Foundation gepubliceerd op DCLeaks. Bloomberg meldde toen
dat de stichting melding had gedaan van de hack, bij het Federal Bureau of Investigation, de FBI
dus.
We lezen op de website van Zerohedge [1] o.a. het volgende:
Last Thursday, as Bloomberg was gingerly setting the stage, and the preemptive damage control
for what was about to be a historic leak, it did everything in its power to deflect attention from the
key topic, namely that prominent liberal billionaire and Hillary supporter, George Soros had been
hacked and countless documents were about to be leaked, and instead focus on the alleged
identity of the hackers, the so-called DCLeaks, which – like all other “experts” – it positioned as yet
another Russian government-sponsored operation.
To this we had one retort: “Far more important than the inane speculation on the hackers’ identity,
is the now official disclosure – and warning – that Soros himself was hacked. Bloomberg writes
that Open Society Foundations, the Soros group, reported the breach to the Federal Bureau of
Investigation in June, according to spokeswoman Laura Silber, who added that an investigation by
a security firm found the intrusion was limited to an intranet system used by board members, staff
and foundation partners.”
And, sure enough, over the weekend that is precisely what DCLeaks revealed as it disclosed over
two thousand internal documents from groups run by George Soros were leaked online Saturday
after hackers infiltrated the groups. The 2,576 files were released by DCLeaks.
Voor een positieve kijk op het verdorven karakter van Soros kunt u naar de website van Quote [2].
We hebben vaker over het in en in slechte figuur George Soros geschreven [3], en de gehackte
documenten bevestigen alleen maar de eerdere verhalen.
George Soros, financier van het internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten,
Hillary Clinton, de staatsgrepen van de CIA zoals die in Oekraïne van 2004/2005 en 2014 en een
waslijst van ngo’s zoals Human Rights Watch. De spin in het web.
Op de website GeenStijl [4] staat een uitgebreid artikel te lezen. De redactie keek ook even naar
Soros’ invloed in Nederland. Zo financiert de miljardair allemaal dubieuze clubjes in de strijd tegen
“islamofobie” in ons land, wordt er een boel geld gepompt in onderzoek naar etnische profilering,
krijgen “democratische” instanties geld om kiezers te beïnvloeden en trekt Soros al jaren miljoenen
uit voor grote en kleine pro-islamitische projecten in ons land.
Ook bleek dat Soros een compleet rapport liet opstellen over wie hun organisatie allemaal goed
gezind is in het Europees Parlement. Nederlandse MEPs die door Soros’ club met naam en foto in
het rapport zijn gezet (pagina 74 t/m 79) en als “betrouwbare bondgenoten” gezien worden, zijn
Dennis de Jong (SP), Sophie in ’t Veld (VVD66), Agnes Jongerius (PvdA), Anne-Marie Mineur
(SP), Kati Piri (PvdA), Judith Sargentini (GroenLinks), Marietje Schaake (VVD66), uiteraard Hans
van Baalen (VVD66), Cora van Nieuwenhuizen (VVD66) en Lambert van Nistelrooij (CDA).
Ook de manier waarop Rutte bij het Oekraïne-referendum werd bespeeld door Soros en hoe de
Oekraïense campaigners zich moesten gedragen om zich niet al te opzichtig te bemoeien met de
Nederlandse democratie, lekten allemaal maanden geleden al uit en zijn hier [5] na te lezen.
Goed bekeken is Soros’ Open Society Foundation (OSF) niets anders dan een gigantisch
doorsluisfonds om te streven naar open grenzen, multiculti en globalisme. Nationalisme staat ook
erg in de belangstelling van Soros. Wie tegen zijn agenda zijn worden “Nazis” genoemd waarop
“denazificatie” toegepast met worden. Ook blijkt dat de Amerikaanse president Obama precies dàt
doet wat Soros graag wil. Hij is één van de acteurs die een plaats in het draaiboek van Soros
hebben gekregen.
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In de gehackte documenten worden veel namen genoemd, en in dit artikel gaan we knippend en
plakkend een aantal zaken aanhalen.
Er schijnen veel gelden te stromen naar de Black Lives Matter beweging en andere groepen die
het racisme te pas en te onpas gebruiken om hun denkbeelden uit te dragen, vredig of met
geweld. De NoVo Foundation heeft in maart bijvoorbeeld aangekondigd dat het over een periode
van zeven jaar $90 miljoen wil steken om de “structurele ongelijkheden” te bestrijden van
gekleurde jonge vrouwen in de VS, en krijgt Google $ 5 miljoen voor het Racial Justice Initiative.
Ook blijkt Soros achter de transgenderbeweging [6] in de VS te zitten.
Er zijn ook talrijke verwijzingen naar betrokkenheid met de racistische La Raza organisatie. Het
gevecht tegen “racisme” en “het verspreiden van haat” wordt vooral gevoerd door het Center for
American Progress, America’s Voice, Center for New Community, Southern Poverty Law Center
en de National Council of La Raza. Soros blijkt nogal de hand te hebben in de binnenlandse
aangelegenheden in de VS. Neem bijvoorbeeld de gebeurtenissen in twee staten, Louisiana en
Texas, “delen van het land die al lang (door de OSF) worden beschouwd als het epicentrum van
racisme, armoede, ongelijkheid.” Waren de rassenrellen in Dallas en Baton Rouge, waarbij de
politie en zwarten waren betrokken, geregisseerd? Absoluut, en zo vinden we meer onthullingen.
Trouwens de twee genoemde staten zijn ook het mikpunt van méér migratie. Dat soort plannen
worden uitgewerkt en uitgevoerd door internationale organisaties die banden met Soros hebben.
In response to the surge in migrants fleeing violence in Central America, grantees are supportive of
the State Department’s recently announced efforts to expand the refugee program for people from
the Northern Triangle and set up screening centers in the region with the help of the United
Nations. We are also exploring the prospect of collaborations with Arab, Muslim, Middle Eastern
and South Asian partners. Grantees, the National Immigration Law Center and the ACLU’s Texas
chapter have brought lawsuits in defense of embattled refugees, and America’s Voice and the
Refugee Council USA have provided communications support.
* Gewapende migratie: “Deze invasie wordt enerzijds uitgevoerd door mensensmokkelaars, en aan
de andere kant door (mensenrechten)activisten, die overal steun aan verlenen wat landen kan
verzwakken.”
Er is een migratiedoctrine uitgedokterd door George Soros, waarbij OSIFE, IMI an andere collega’s
inspelen op de crisis op en rond de Middellandse Zee en die er aan werken dat migranten die geen
identieficatiepapieren hebben sneller hun weg krijgen binnen Europa. trouwens, eerder berichtten
wij over deze materie door te melden dat migranten zelfs (ook van de Verenigde Naties) instructies
krijgen aangereikt dat het vaak beter is géén reisdocumenten te hebben, en hoe daar mee om te
gaan.
* Politiek beleid en verkiezingen: OSF wil in de VS tegen het jaar 2020 fundamentele
hervormingen hebben bewerkstelligd. Staten als Arizona, Georgia en North Carolina veranderen in
ijltempo op het demografische vlak en nemen op het politieke vlak in belangrijkheid toe.
I* n een bestand van februari 2016 vinden we dat de stochting van Soros minder geld steekt in het
brede politieke veld. Afgelope zomer meldde de MacArthur Foundation dat zij het democratische
landschap zou verlaten. Daardoor ontstaat er een gat van jaarlijks $1 miljoen in de begrotingen
van organisaties die het financiert.
* Het doorduwen van misbruik bij presidentiële uitvoerende opdrachten: er wordt verwezen naar
het constante gebruik van in het buitenland geboren of eerste generatie Amerikaanse speciale
agenten.
* Wapencontrole en wetgeving m.b.t. zelfverdediging: Soros wil af van de “Stand your Ground”
regelgeving, ook wel “line in the sand” of “no duty to retreat” wetgeving genoemd, wat mensen het
recht geef zichzelf te beschermen en verdedigen tegen bedreigingen of vermoede bedreigingen.
* Buitenlands beleid: hiervoor verwijzen we nog even naar ons artikel over de bemoeizucht van
Soros bij de politieke situatie in Albanië, waarbij hij Clinton aangaf dat er een aantal dingen moest
gebeuren [3].
* Migrantencrisis: er zijn o.a. documenten aangetroffen waarin vermeld staat dat Somaliërs in
Europese steden financiële gunsten diienen te krijgen.
* Midden-Oosten: er wordt een blik achter de schermen “gegund” van pogingen om de netwerkactiviteiten in Israël en de Palestijnse gebieden te verbergen, waarbij miljoenen dollars – elk jaar
weer – worden verstrekt aan organisaties die uitermate kritisch staan tegenover de Joodse Staat –
zelfs een aantal organisaties die zelf beweren niet te bestaan.
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Volgens een bepaald document, bijvoorbeeld, de Arab Regional Office Presidential Portfolio
Review van 6 augustus 2015, heeft het Soros netwerk een bedrag van $2.688.561 sinds 2001 (in
14 tranches) verstrekt aan Adalah [7]. Een zelfbenoemde “onafhankelijke mensenrechtenorganisatie” die vooral bekendheid kreeg in
internationale forums bij het beschuldigen van Israël
van oorlogsmisdaden bij verschillende gebeurtenissen,
Adalah heeft regeringen opgeroepen [8] hun
diplomatieke betrekkingem met Israël te verminderen of
te verbreken.
Een extra $1.083.000 is sinds 2003 (in 9 tranches)
gegaan naar I’lam [9], een in Nazareth gevestigd
Palestijns mediacenter. In een publicatie uit 2014 over
Nakba [10] – de naam die Palestijnen geven aan de
creatie van de staat Israël (wat letterlijk “ramp”
betekent) beschuldigde dit centrum Israël van etnische
zuiveringen. Andere gelijkdenkende organisates
hebben soortgelijke vergoedingen gekregen, soms via
een andere Soros-organisatie, het New Israel Fund, wat
veel van dezelfde NGO’s heeft gefinancierd.
Bij de documenten troffen we ook het volgende aan:
Vooral de laatste alinea bevestigt dat wat al jaren wordt
gezegd over Soros’ activiteiten.
Vooralsnog hebben wij in de belangrijke media in
Nederlands niets over dit onderwerp gelezen.
http://www.stopdebankiers.com/16/dcleak-documentenoekraine-soros-op-straat/

Oorlogsverklaring China
Terwijl wij massaal met vakantie zijn en zo niet: thuis dag en nacht naar de Olympische Spelen
van Rio zitten te kijken, gaat de echte wereld gewoon door.
Bij het vieren van de 75e verjaardag van de Chinese communistische partij hield president Xi
Jinping een memorabele redevoering. Het is uiteraard fantastisch wat er sinds 1941 is verbeterd in
de Volksrepubliek China. De schattingen van het aantal doden wat dat heeft gekost lopen uiteen
van 60 miljoen tot 300 miljoen.
President Xi verklaart in feite het Westen onverbloemd de oorlog – voor een goed verstaander en
als steun in de rug voor Rusland. Het Kremlin wordt door het Westen onder regie van de
Verenigde Staten onevenredig onder druk gehouden door middel van het opstoken van conflicten
in haar grensgebieden en het uitoefenen van economische boycots, zoals gebruikelijk de voorloper
van de zo gewenste oorlog tegen het Derde Rome met haar bodemschatten.
De president sprak onder anderen het volgende uit.
De wereld staat op het punt radicaal te veranderen. We kunnen zien dat de Europese Unie gaat
verbrokkelen en dat de Verenigde Staten economisch aan het instorten zijn. Het instorten van het
Westen zal eindigen in de vestiging van een nieuwe wereld orde. Derhalve zal er over een jaar of
10 een wereldorde zijn gevestigd, zoals die nog nooit is gezien. De sleutel van die wereldorde zal
onvermijdelijk het nieuwe bondgenootschap van Rusland en China zijn.
We zijn thans getuige van de aggiessieve en provocerende acties van de Verenigde Staten tegen
Rusland en China. Ik ben ervan overtuigd dat Rusland en China nu een sterk militair verbond
moeten aangaan, in vergelijking waarmee de NATO machteloos wordt en er een eind wordt
gemaakt aan de imperialistische aspiraties van het Westen in het algemeen.
Xi spreekt over de “Chinese wijsheid” in zijn rede. We nemen de vrijheid dit te interpreteren als
“Chinese dominantie”.
China zal samenwerken met alle mensen en landen in het streven naar een nieuwe wereld orde,
waarbij Chinese wijsheid een belangrijke contributie levert aan de totstandkoming ervan. China zal
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altijd de weg van ontwikkelingen volgen welke leidt tot een win-win situatie voor alle partners. Onze
buitenlandse politiek zal altijd gericht zijn op het bestendigen van vrede en veiligheid en het
stimuleren van samenwerking op allerlei gebied.
President Xi doet ook een plechtige belofte om landen te verleiden tot samenwerking.
Wij zijn geenszins van plan onze invloedssfeer uit te breiden. Wij bevorderen wederzijdse
ontwikkelingen waar mogelijk met alle landen. Wij zijn niet bezig met het inrichten van onze
achtertuin, maar een openbaar park voor iedere aardbewoner.
Iedereen heeft volgens Xi Jinping recht op gelijke behandeling en het recht op zelfbeschikking. Alle
volkeren hebben het recht hun eigen weg te kiezen. Ook Saudi-Arabië…..
Het Westen dreigt twee sleutellanden te verliezen aan het nieuwe
machtsblok: Turkije en de Philippijnen. Turkije door eigen
toedoen, namelijk het entameren van een staatgreep omdat
Erdogan aansluiting zocht bij Rusland en de Syrische grens
hermetisch af te sluiten. De Philippijnen, omdat de nieuwe
president Duterte twee doodzonden heeft begaan die de
Amerikanen in de portemonnee raken. Er is een landelijke
massale militaire razzia tegen de drugshandel aan de gang en
Duterte wil de Amerikanen niet tegen de expansieplannen in de
Chinese Zuidzee helpen. Het is vragen om Gladio-21 in Manilla. De jihadisten van dienst hebben
in de Philippijnen al een reputatie opgebouwd. Ook Japan heeft volgens president Duterte de
neiging om de confrontatie met China niet meer aan te gaan en de route van Turkije te volgen.
Kanttekeningen
Enige kanttekeningen bij dit alles zijn wel op hun plaats.
China en Japan zijn inmiddels via het BRICS-bank systeem volledig onder controle van het
internationale neurotenkartel in hun eeuwige jacht op goud. In een eerder artikeltje toonden wij al
aan, dat de poppetjes dan misschien veranderen, het systeem is identiek aan het monetaire
systeem in het Westen. De BRICS-kopstukken zijn stuk voor stuk opgeleid volgens dit systeem.
Ter opfrissing van uw geheugen:
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/07/06/brics-bank-wie-bestuurt-dezealternatieve-bank/
Het feit dat China uitspraken gaat doen over een “Nieuwe Wereld Orde” en een militaire unie met
Rusland aandurft, wil zeggen dat iemand ergens de seinen op groen heeft gezet. Als we ervan
uitgaan dat de wereldgoudvoorraden in veiligheid zijn gebracht onder de obelisk, dan mogen we er
ook van uit gaan, dat die obelisk nu ergens in de regio Beijing-Sjanghai-Hongkong staat. Waar die
obelisk staat, daar wordt de macht uitgeoefend. Dit is geen geheimtaal, maar het volgen van de
overheersende machtsfactor. Van Rome via Amsterdam naar London, naar Corporate D.C.
Inmiddels dus naar China, maar altijd op doorreis.
De verbazingwekkende opmars van Russische militaire kennis en technologie kan geen toeval
zijn. Net zoals het ook geen toeval is dat China in een paar decennia tijd het Westen is
voorbijgestreefd. De kaarten liggen thans geheel anders, zo lijkt het. Rusland levert het militaire
apparaat en de energie, China de mensen en de productie.
Zal Rusland de Centrale Bank loskoppelen van het Internationale bankenkartel? Dit jaar is een
cruciaal jaar, even ter opfrissing van ons geheugen:
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/12/06/rusland-waarom-2016-cruciaal-isvoor-de-wereldvrede/
Het slagveld zal wederom Europa zijn.
Het is interessant om te volgen of het Grote Plan op schema ligt of niet. Nergens zijn de EénWereld-activisten zo goed vertegenwoordigd als in India en Japan. China is volledig onder controle
gebracht van datzelfde sectarische kartel en vaart er wel bij. Dat Grote Plan ligt wel degelijk op
schema. Als het fout dreigt te gaan is dat direct te zien aan het uitschakelen van een persoon of
een heel land. Het heeft ALTIJD te maken met het geldmonopolie, wat koste wat kost in stand
moet worden gehouden, daar kan geen religie tegenop.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2016/08/16/oorlogsverklaring-china/
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Gemiddelde IQ van de bevolking daalt door immigratie
Uit maar liefst veertien studies uit de periode 1884-2004
maakten onderzoekers Michael Woodley, Jan te Nijenhuis en
Raegan Murphy op dat de gemiddelde reactiesnelheid bij eht
maken van IQ-tests is opgelopen van 194 naar 275
milliseconden. Volgens de auteurs staat dat gelijk aan een IQdaling van 14 punten. Hun verklaring luidt: hoogopgeleiden
krijgen gemiddeld minder kinderen dan lageropgeleiden en
immigranten.
Mensen met een hoog IQ krijgen gemiddeld minder kinderen. De reden daarvoor ligt voor de hand
volgens de onderzoekers. Acceptatie van abortus en anticonceptie is veel breder bij de
hoogopgeleide vrouw. Ook de feminisering van de maatschappij is veel sterker bij hoogopgeleide
autochtone vrouwen. Deze stellen veelal hun carrière boven het krijgen van kinderen.
Om een voorbeeld te geven: in Duitsland krijgt 40 procent van de vrouwen met een universitaire
opleiding geen kinderen. Dit terwijl de miljoenen immigranten veelal niet eens kunnen lezen maar
wel veelvuldig kinderen krijgen en opgroeien in culturen waar vrouwen wordt ontraden om te
excelleren in hun capaciteiten.
Dit resulteert in een steeds kleinere blanke zeer hoogopgeleide Europese bovenlaag in de
maatschappij die voor alle innovatie en ontwikkeling in de maatschappij moet zorgen. Ook is het
die slinkende bovenlaag die de steeds grotere financiële druk op het sociale bestel zal moeten
bekostigen.
KM

De eeuwige West-Europese vrees voor Rusland en de daarvan profiterende islam
In de Russisch-Turkse Oorlog van 1787 tot 1792 was de zesde van uiteindelijk elf oorlogen in de
periode 1676-1917 tussen het Russische Rijk en het Ottomaanse Rijk.
Deze zesde oorlog tussen de Russische Beer en het islamitische wereldrijk werd begonnen door
de Turks-Ottomaanse Sultan. De Ottomanen probeerde eerder verloren gegane gebieden tijdens
de Russisch-Turkse Oorlog van 1768 tot 1774 te heroveren. De oorlog liep echter voor Turkije uit
op een totale mislukking, waarbij de Russen hun grondgebied nog verder konden uitbreiden met
gebieden in de huidige Oekraïne, ook werd het schiereiland de Krim wederom van Rusland.
De Russen wonnen zo totaal van de Turken dat ze aan het optrekken waren naar Constantinopel
(wat nu Istanboel heet) om het islamitische Rijk volledig te vernietigen en het Christelijk
Byzantijnse Rijk in ere te herstellen.
De enige reden dat dit mislukte was omdat Engeland en Frankrijk de Turken gingen helpen in hun
oorlog tegen de Russen. De Russen konden tegen deze alliantie niet op en namen genoegen met
hun veroverde gebieden.
Na deze oorlog zou het Ottomaanse Rijk echter weer in macht en omvang toenemen. De Russen
zouden nog vijf maal in oorlog raken met de moslims maar nooit meer zouden de Russen zo
dichtbij de totale overwinning komen. En hoewel de Russen meerdere keren delegaties
afvaardigde naar de West-Europese mogendheden om gezamenlijk de islamitische vijand te
verslaan zouden ook in die latere oorlogen de West-Europese landen telkens de kant van de
Turken tegen de Russen kiezen.
De West-Europeanen volharden hier zo erg in dat ze tot tweemaal toe haast zelf veroverd werden
door de Turken. En ondanks dat de geschiedenis heeft uitgewezen dat de moslims meerdere
keren hebben geprobeerd Europa te veroveren en te islamiseren en de Russen dit nog nooit
geprobeerd hebben is tot op de dag van vandaag de anti-Russische aversie springlevend en is
Turkije NAVO-lid en EU-kandidaat-lid.
KM
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Kosovo
Op ons eigen Europese continent is er een klein in 1999 illegaal door president Bill Clinton
gecreëerd staatje dat een etnische/religieuze zuivering uitvoert.
Het staatje met 1.8 miljoen inwoners was een provincie van het orthodox-christelijke Servië maar
de moslims in de provincie (de meeste zijn nazaten van de Turken die het gebied beheersten ten
tijden van het Ottomaanse Rijk en toen koloniseerde) kwamen in opstand tegen de Servische
regering. Toen Belgrado troepen stuurde om de opstandige moslims in het geheel te houden
bombardeerde Amerika het land totaal kapot en eiste het zelfstandigheid voor deze provincie zodat
een kleine islamitische staat op het Europese continent kon ontstaan, dit tot grote ergernis van
Rusland. Sinds het ontstaan van dit landje is de islamitische regering het land aan het 'zuiveren'
van christenen. Nu zijn ze daar na zo'n 17 jaar aardig in geslaagd en krijgt het land een nieuw
Verdrag door de Europese Unie aangeboden zodat de inwoners van dit land binnenkort visumvrij
kunnen reizen naar alle EU-lidstaten. Nadat dit bekent werd gemaakt werd Kosovo nog geprezen
om haar "voortgang aangaande de mensenrechten".
Overigens wordt Servië nog altijd geweigerd tot dit soort samenwerking met de EU. Dit ondanks
dat zij duizenden vluchtelingen hebben moeten opnemen uit hun vroegere provincie.
KM
Reactie
De Albanezen in Kosovo begonnen zelf met het uitroepen van
deze illegale staat, en criminelen vielen de politieposten aan.
Daarop stuurde Servië het leger, dat net klaar was in de
Bosnische oorlog. Daarop liet oorlogsmisdadiger Clinton
(onder NAVO paraplu) o.a. Belgrado bombarderen, en
dreigde met meer bombardementen op Servië.
Milosevic stapte aan de onderhandelingstafel om zijn volk te
beschermen, en nam de duizenden Kosovaarse vluchtelingen
op, die door criminelen vervolgd werden. Nu in 2016 (!) is
Milosevic eindelijk vrijgesproken, (expres zo laat, om de
oorlogsmisdaden van de Amerikanen te verbloemen) en zit Europa er met weer een roversstaat
bij. Van mij moet de EU Kosovo weer bij Servië voegen (alleen al vanwege het feit dat Servië daar
haar bestaan aan te danken heeft), en de moslimbevolking terugsturen naar Albanië, waar ze
thuishoren.

Helmut Kohl de dictator die ons de euro bezorgde
Helmut Kohl wordt vandaag de dag uit een soort vals
nostalgisch verlangen naar vroegere tijden door veel mensen
als een goed politicus of zelfs staatsman gezien. Wel de
realiteit over deze man is een stuk dubieuzer en duisterder
dan vele zich zullen beseffen. Om dat aan te tonen zal ik de
man letterlijk citeren omtrent zijn handelen bij het creëren van
de problematische Europese eenheidsmunt.
Citaat 1 "Ik wist dat ik een referendum over de euro nooit zou
winnen. Dat was duidelijk. Ik zou verloren hebben met zeven tegen drie.”
Citaat 2 "Verkiezingen zijn onvoorspelbaar en representatieve democratie werkt enkel wanneer
een leider zijn bestaan verbindt aan een politiek project. Om iets door te voeren heeft een
bondskanselier macht nodig en dient hij te weten wanneer de tijd rijp is. Ik gedroeg me als een
dictator in het geval van de euro.” Op de foto oud-bondskanselier Helmut Kohl en de mede door
hem opgeleide en voorgeselecteerde huidige bondskanselier Angela Merkel.
KM
Reactie
Kohl hoort bij de generatie Pan-Europa-aanhangers die ons deze ellende bezorgd hebben. Ze
hadden het tij mee: koude oorlog, grote welvaartsgroei en een diep gewortelde angst voor
"herhaling van WO II". Daardoor konden figuren als hij lang genoeg aan de macht blijven om ons
met de monsterlijke EU op te zadelen en EUropa vol te laten stromen met gelukszoekers.
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De verzwegen genocide op blanke in Zuid-Afrika
In 1994 werd na 46 jaar het apartheidsregime in Zuid-Afrika officieel afgeschaft. Zuid-Afrika moest
het nieuwe toonbeeld van de multiculturele heilstaat worden: gelijkheid voor blank, bruin en zwart,
allen verenigd onder dezelfde vlag. Uiteraard is deze utopische droom ook in dit land uitgelopen op
een volslagen deceptie. De genocidale moorden op blanken hebben zelfs door hun grote omvang
eigen benamingen gekregen. Zo worden ze Boerenmoorden of Plaasmoorde genoemd.
De Boerenmoorden zijn geen gewone misdaden, maar bevinden zich in een context, waarin de
communistische ANC-regering uit politieke redenen af wil van de blanke Boeren. Vooral om het
eigen falen te camoufleren hebben ze de blanken tot eeuwige zondebok gemaakt, daarnaast
speelt blind anti-blank racisme een hoofdrol. Daarmee gaat het dus om volkerenmoord en om een
misdaad tegen de menselijkheid”, zo zei de Zuid-Afrikaan Henk van de Graaf, vicepresident van de
Transvaal Agricultural Union (TAU) in 2015 op een internationale conferentie in het Europese
Parlement. Afgevaardigden van het Vlaams Belang, de FPÖ en de Lega Nord hadden deze
georganiseerd om hun zorg uit te drukken over de geweldsexcessen in Zuid-Afrika. Daarbij werd
de regering ertoe opgeroepen om eindelijk veiligheidsverhogende maatregelen te nemen. Iets dat
de communistische ANC regering structureel weigert. Het zijn vooral blanke boeren die slachtoffer
worden, maar soms ook de woonwagenkampen van straatarme blanken, die nauwelijks werk
kunnen krijgen door de anti-blanke wetten die het ANC invoerde. De aanvallen worden in het
Afrikaans de Plaasmoorde genoemd. Hierbij worden boerderijen van blanken binnengedrongen en
leeggeroofd, waarna de bewoners verkracht en vermoord worden, meestal met extreem geweld,
zo worden blanke baby's veelal levend in kokende pannen gegooid.
Naar officiële schatting zijn er sinds 1991 maar liefst 3500 blanke boeren vermoord, ook al geven
zelfs regeringsfunctionarissen toe dat het in werkelijkheid nog veel hoger is.
Op bescherming hoeven ze niet te rekenen en zelfstandige initiatieven ter bevordering van de
veiligheid worden door de regering zelfs tegengewerkt.
Hoewel de Plaasmoorde als sinds 1991 gaande zijn, besteden de media er weinig tot geen
aandacht aan. Zo nu en dan vragen partijen als het Vlaams Belang of de PVV aandacht voor de
zaak, maar dit soort initiatieven kunnen op weinig steun rekenen. Zuid-Afrikaanse boeren, waarvan
er overigens veel een Nederlandse achtergrond hebben, staan er alleen voor. Niemand lijkt zich
om hun lot te bekommeren. De moorden zijn niet zonder gevolgen gebleven. Veel blanke ZuidAfrikanen, die overigens slechts 8.4% van de bevolking uitmaken, hebben het land verlaten. Zo
zou de blanke bevolking sinds 1991 met bijna een miljoen mensen zijn afgenomen. Een
soortgelijke situatie is gaande in Zimbabwe, waar de blanke gemeenschap bijna is verdwenen. Dit
heeft dramatische gevolgen gehad voor de economische situatie van het land.
Zonder pessimistisch te zijn maar gewoon realistisch is de conclusie dat blanke Zuid-Afrikanen
geen toekomst meer hebben in hun thuisland waar ze al eeuwen wonen. Het probleem is alleen
dat de meeste niet wegkunnen. Die 1 miljoen blanken die al reeds vertrokken zijn waren veelal
middenklasse mensen die nog iets aan financiële middelen
hadden. Maar nu wonen er alleen nog superrijke (die zichzelf
kunnen laten bewaken) en miljoenen superarmen die
geeneens eten hebben. De meeste blanke vrouwen in de
blanke sloppenwijken verkopen hun lichaam aan de zwarte
mannen om hun kinderen überhaupt eten te kunnen geven.
Zij kunnen niet emigreren door armoede. Daarnaast heeft de
EU bepaald dat de blanke Zuid-Afrikanen geen
vluchtelingenstatus hebben. Die beslissing zorgt ervoor dat er
ook geen reddingsactie op touw gezet wordt. Alleen de
christelijke blanke niet-EU landen Armenië en Georgië
hebben wat blanke boeren opgenomen omdat het geweldige
agrariërs zijn en die landen dat nodig hadden, maar ook zij
zijn er inmiddels weer mee gestopt.
Het is een intriest iets, want de blanken worden nu
uitgemoord en de wereld keurt het goed. En ook de
cultureelmarxistische EU weet het maar staat het oogluikend
toe.
KM
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Hoe het nihilisme de islam bevordert
Het nihilisme zal in de nabije toekomst een absoluut
hoogtepunt bereiken, de totale vervlakking en uitwissing van
alle waarden. Nihilisme in Nietzscheaanse zin is het punt van
totale onverschilligheid waar de platoons-christelijke traditie
instort. Na de periode van nihilisme volgt een omslag door
een hernieuwde drang naar traditie, religie en orde.
Na het losgeslagen hedonisme wat tot een maatschappij
zonder roots en waarden verwordt zal een samenleving
terugverlangen naar meer zekerheden en absolute
overtuigingen. Omdat de wetenschap voor de meeste mensen te verwarrend en te klinisch is, zal
men meer gaan zoeken naar spirituele zingeving.
Omdat het cultureel-marxisme zeer succesvol de platoons-christelijke samenleving en haar cultuur
heeft aangevallen en zodoende heeft gedecimeerd en belachelijk gemaakt, zal er gezocht worden
naar tradities en religieuze zingeving die nog wel aanzien genieten. Dat zal men in toenemende
mate gaan vinden in de islam, omdat deze religie nooit is beschimpt in haar eigen cultuur.
Daardoor heeft zij nog het ouderwetse aanzien van een dominant richtsnoer voor religieuzespirituele zingeving, dat het platoons-christelijke wereldbeeld is kwijtgeraakt. Het nihilisme heeft in
haar leegheid niet alleen de oude Europese cultuur en normen en waarden vernietigd. Zij heeft ook
het pad geëffend voor een nieuwe opleving van religie, maar deze keer van een uitheemse
oorsprong, die vrijwel in alles haaks staat op alles dat er eerder werd gewaardeerd in Europa.
Deze gebeurtenis zal als uitwerking hebben dat de huidige hedonistisch-nihilistische tijd van korte
duur zal blijken te zijn en uiteindelijk vervangen zal worden door een monotone islamitische
cultuur.
KM

De ware reden waarom Duitse overheid wil dat de bevolking gaat preppen
Het allerlaatste dat men waarschijnlijk in Duitsland had verwacht, is dat de overheid wil dat de
bevolking voor minstens tien dagen voedsel in huis heeft.
Sinds de Koude Oorlog zijn dit soort berichten niet meer voorgekomen en men vraagt zich dan ook
af wat hier achter kan zitten?
Wij verkondigen al jaren dat het absoluut geen kwaad kan om
een basisvoorraad van een aantal zaken aan te leggen, maar
dat een overheid zoals de Duitse dat nu ook doet, is toch wel
verrassend te noemen.
Het bericht verscheen afgelopen zondag in de Frankfurter
Allgemeine en daarin werd de bevolking geadviseerd om
voedsel en water in te slaan, in geval van een vijandige
aanval of een ramp.
Opvallend is natuurlijk wel de timing na een tweetal
islamitische aanvallen op Duits grondgebied, maar of dat er iets mee te maken heeft, is niet
duidelijk. Volgens Merkel hebben dat soort aanslagen in ieder geval helemaal niets te maken met
de enorme stroom vluchtelingen. Dit verklaarde ze afgelopen week glashard op een
verkiezingsbijeenkomst.
De boodschap tot preppen schijnt afkomstig te zijn van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
daarin wordt gezegd dat het verplicht wordt voor de bevolking om voedsel en water voor minimaal
tien dagen in huis te hebben. Een verplichting gaat heel wat verder dan een advies.
Volgens een woordvoerder van het Ministerie zal het plan deze woensdag worden besproken door
het kabinet, waarna later die middag het plan door de Minister zal worden gepresenteerd. Hij wilde
niet ingaan op verdere details op dit moment.
Er zijn momenteel tegenstrijdige berichten, waarbij het ene zegt dat het een verplichting wordt om
voor vijf dagen water en voedsel in te slaan en andere spreken van tien dagen.
Er staat onder andere de volgende onheilspellende zin in het bericht:
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“…voorzorgsmaatregelen die eisen dat de bevolking zich adequaat voorbereid op een ontwikkeling
die ons voortbestaan kan bedreigen en die in de toekomst niet categorisch kan worden
uitgesloten”.
Verder wordt gezegd dat het leger meer ondersteuning nodig heeft van de bevolking.
Maar, zoals men bij Zerohedge schrijft: “Afgezien van het feit dat men voor tien dagen voedsel en
water moet inslaan en het leger moet gaan ondersteunen tegen een bedreiging van “ons
voortbestaan”, is alles kits achter de rits bij tante Merkel en haar vluchtelingenbeleid.
Men gaat er in de mainstream media vanuit dat deze maatregel is gebaseerd op de angst voor nog
veel meer aanslagen in de nabije toekomst of een soort invasie van een vreemde mogendheid en
dan met name natuurlijk Rusland.
In het eerste geval zou men niet spreken van een “bedreiging van het voortbestaan” en de tweede
reden lijkt helemaal onwaarschijnlijk. Natuurlijk zijn er wel wat strubbelingen met Rusland, maar
Duitsland zal echt niet verwachten dat die binnenkort op de stoep staan.
Waar wij ook al heel lang over schrijven, is dat we nu zo langzamerhand op een punt komen waar
de bevolking wordtvoorbereid op het bestaan van een tweede zon.
Steeds vaker komen er nu ook meldingen van mensen die zeggen dat ze een planeet nabij de zon
hebben waargenomen en niet alleen door de lens van een camera, maar ook zijn er steeds meer
mensen die met het blote oog een soort tweede zon waarnemen.
Een zon die behoort bij het mini zonnestelsel Nibiru en dat bij de komende passage voor de nodige
consternatie op aarde gaat zorgen.
Een passage die volgens de Zeta’s gepaard zal gaan met een zogenaamde poleshift of omkering
van de polen. Niet alleen de magnetische polen, maar ook de fysieke polen, waarbij na de
passage de wereld er heel anders uit zal zien. Iets dat uiteraard bekend is bij overheden,
waaronder de Duitse.
Het grote probleem voor veel delen van onze planeet zullen de geweldige overstromingen zijn die
plaatsvinden.
Op het volgende kaartje van de Zeta’s zie je hoe de nieuwe wereld er ongeveer zal uitzien en
welke delen van de aarde onder water zullen lopen.
Net zoals de remote viewer Ed Dames binnenkort zijn laatste
optreden doet en zich dan wil voorbereiden op de dingen die
gaan komen, zo begint nu ook Nancy Lieder van de Zeta’s
mensen aan te sporen om nu toch echt wel iets te gaan doen.
Naar aanleiding van een artikel enkele dagen geleden over de
noodzaak om toch wel wat te gaan preppen, ontvingen wij de
volgende e-mail van een lezer (dank!):
Eén van de voorbereidingen wat ik heb gedaan: een 20 liter plastic waterreservoir, wat klein geld,
gedroogde bonen, aardappelpuree (poeder), groenten en bonen in glas, blik corned beef. Ik moet
nog een zwemvest (van kurk) kopen, 2-pits kookplaat en gasfles. Wat klein geld betreft, heb je niet
zo veel aan als de prijzen met 1000% of meer duurder worden. Nederland ligt onder zeespiegel.
Dus als Nederland onder water ligt, heb je niets aan een kookplaat, wel een zwemvest.
Kameran Faily heeft drie interviews gegeven aan Kerry Cassidy (project Camelot). K.F. spreekt
over natuurrampen, aardbevingen, Niburu. Niburu zou een lange staart van vuil, gruis meesleuren,
waardoor veel stof, zand neerdaalt op aarde. Je merkt o.a. dan dat het vuil op je auto valt. Er zou
ook een soort ring (zoals bij Saturnus) rondom de aarde ontstaan. Deze ring wordt gevormd door
de buitenaardsen om de aarde te ontdoen van het vuil.
Ik heb veel webinars van Sheldan Nidle in mijn bezit. Hij spreekt ook over o.a. aardverschuivingen
waardoor de mensheid naar de binnenaarde kan verhuizen.
Andere websites spreken erover dat het allemaal mee valt. De buitenaardsen met hun enorme
schepen (honderden kilometers lang) zouden dan de negatieve gevolgen van de passage kunnen
keren. Ik heb geen notities gemaakt welke websites het zijn.
We merken pas als het allemaal ook echt gebeurt. We wachten af en maken voorbereidingen.
In de hiernavolgende video van eind vorig jaar geeft Nancy Lieder een aantal handige tips die van
pas kunnen komen tijdens de passage van de planeet Nibiru en haar metgezellen.
https://youtu.be/ydFvqYwsvUA
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11013:de-ware-redenwaarom-duitse-overheid-wil-dat-de-bevolking-gaat-preppen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Italië op rand van asielzoekers crash
Corsica: Straatgevechten tussen bewoners en Marokkanen – Roemenen in Engeland vallen
moslims aan nadat die gehoorzaamheid aan Sharia eisten
Moslimmigranten hebben Calais en de (snel)wegen veranderd
in één grote gewelddadige chaos. Dagelijks worden tientallen
auto’s en vrachtwagens aangevallen, vernield en beroofd.
Iedere week komen met actieve hulp van de EU en de NAVO
duizenden nieuwe Afrikaanse migranten in Italië aan, dit jaar
al zo’n 102.000. De autoriteiten in Rome zijn volledig
overbelast, en hebben geen idee meer waar men al die
nieuwkomelingen moet onderbrengen. In Como, boven Milaan, is net als in Calais –dat dankzij
migranten een poel van totale chaos en gewelddadige anarchie is geworden- een groot kamp voor
(illegale) asielzoekers ontstaan, en in Milaan zelf is het tot de eerste ernstige ongeregeldheden
gekomen tussen migranten en Italianen. Oostenrijk en Zwitserland vrezen een stormloop op hun
grenzen, en hebben voorbereidingen getroffen om deze af te sluiten. Terwijl de focus van de
Europese immigratiecrisis vooral ligt op Duitsland, lijkt het in Italië nog eerder helemaal mis te
gaan.
De Oostenrijkse ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken rekenen op een verdere
escalatie van de asielzoekerscrisis, en kunnen binnen enkele uren de Brennerpas hermetisch
afsluiten. Inmiddels zitten vele tienduizenden Afrikanen vast in het noorden van Italië, omdat ze
noch naar Frankrijk, noch naar Zwitserland, noch naar Oostenrijk kunnen.
‘Dammen zullen breken’
‘Het is slechts een kwestie van tijd voordat in Italië alle dammen doorbreken, en duizenden
Afrikanen een uitwijkroute richting Duitsland willen nemen, over de Brenner, naar Tirol,’ verklaarde
een official in Wenen. De Oostenrijkers hopen –waarschijnlijk tegen beter weten in- dat de
Italiaanse regering de situatie nog iets langer onder controle kan houden.
Eén ding is duidelijk: mochten er tienduizenden migranten over de Brenner richting Duitsland
trekken, dan zullen die niet langer automatisch worden toegelaten. Dat betekent dat Tirol de
grootste ‘wachtkamer’ voor asielzoekers van Europa dreigt te worden. (1)
Chaos en geweld in Calais
Om te zien wat dat voor gevolgen zal hebben, hoeven we alleen maar naar Calais te kijken, waar
een enorme illegalen’stad’ is ontstaan. Dagelijks vallen vele tientallen moslims tegelijk zomaar
auto’s en vrachtwagens aan, vernielen ruiten, bedreigen en mishandelen bestuurders, en stelen
alles wat ze kunnen vastpakken. Veel inwoners van Calais mijden daarom de doorgaande
(snel)wegen, en waarschuwen anderen hetzelfde te doen. (2)
Corsica: Straatgevechten tussen bewoners en Marokkanen
Ook op Corsica is te zien waar het pro-islamitische massa immigratiebeleid in heel Europa op zal
uitdraaien. Onlangs vonden daar opnieuw massale straatgevechten plaats tussen autochtone
bewoners en Marokkanen, wier criminele bendes de straten al jaren onveilig maken. De
Corsicanen zijn dat spuugzat, en beginnen in verzet te komen. De gevechten vorige week
ontstonden nadat moslims agressief werden omdat Fransen op het strand foto’s aan het nemen
waren. (3)
Roemenen in Engeland komen in verzet tegen Sharia
In Engeland moet het verzet tegen de onderdrukkende islamitische Sharia wetten uitgerekend van
andere Europeanen komen. In Luton bestormde een groep Roemenen met knuppels een moslim
kapsalon, en sloegen de eigenaar, Mohammad Abbas-Khan, het ziekenhuis in. In het afgelopen
jaar waren de spanningen tussen beide groepen hoog opgelopen, omdat de moslims van iedereen
de naleving van de Sharia in hun wijk eisen, en bijvoorbeeld het drinken van alcohol op straat
verbieden.
Moslims vallen steeds vaker politie aan
In steeds meer stadswijken heerst de Sharia dan ook reeds, en hebben Engelsen er nauwelijks
meer iets te vertellen. Zelfs de politie niet; op dit filmpje is de dagelijkse praktijk in Groot Brittannië
te zien, waar moslimbewoners agenten aanvallen. En dat komt omdat ze nog altijd volop de ruimte
krijgen om hun racistische, discriminerende, haatzaaiende en gewelddadige religieuze ideologie na
te volgen en te verspreiden. Nu moslims op deze wijze in steeds meer plaatsen in Europa zelfs de
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politie beginnen te trotseren, is het moment van een grote maatschappelijke crisis met de islam
vermoedelijk niet ver weg meer.
Xander - (1) Krone, (2) Nunez Report, 3) Breitbart, (4) The Muslim Issue (via Shoebat)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/08/Itali-op-rand-van-asielzoekers-crash

Misdadige ‘Nep en Fop Staatsloterij’ treft geheime schikking met BN-er of politica
(van onze VVD Klasse Justitie redactie)
AMSTERDAM-NOIR- Nep&Fop-Staatsloterij’ van ‘Loterij-Gangster Poelmann’ voor de rechter
gedaagd. Poelmann is de ‘Capo di tutti capi(Video)‘ van
de ‘Goeden-Maffie-Doelen‘! Hij is wellicht de succesvolste
‘Biljonair-Gangster’ van Nederland.
De ‘Nep en Fop Staatsloterij’ heeft vorig jaar in het diepste
geheim 4250 euro betaald aan een man/vrouw die ook misleid
was door de ‘Oplichting-loterij- pluk de massa kaal’. Waarom
mag deze oplichting ‘s bende feitelijk het predicaat Staats
voeren? Wie is daarvoor omgekocht? Wij hebben die vraag
voorgelegd aan Transparency-NL, maar die beriepen zich
weer op hun zwijgrecht. De schikking is opmerkelijk
aangezien nog 200.000 loterijdeelnemers om dezelfde reden
terecht geld willen zien van de ‘Staat-loterij misdaadgroep’.
Was het wellicht een snuivende BN-er(Video) die dreigde
openbaar te maken dat de Top van de directie het doet met te
jonge jongens en zich te pletter snuift en declareert naast hun
‘Mega-altijd prijs salaris’? Of is het een corrupte Top Politica
die dreigt openbaar te maken dat de Staats Loterij stiekem de ‘War Mongol Hillary Clinton’ en
‘Pedo Bill’(Video) met miljoenen en miljoenen steunt? Dat laatste ligt voor de hand,want de PvdA
COW Miss Sharon Dijkstra heeft ook 5 miljoen belasting’s geld van ‘Jan met de Pet’ cadeau
gedaan aan de ‘Maffiafamilie Clinton’.
Na Staatsloterij blijkt ook KPN van CDA-er Kees de Jager burgers te Neppen en Foppen.
„Deze Amsterdammer dreigde met allerlei (afpers en
chantage) procedures en wilde naar de Stem van de Straat(
Video)stappen met z’n verhaal, terwijl we juist in
onderhandeling waren met ‘Nep en Fop claimstichtingen’. We
hebben toen besloten om met hem/haar individueel een
regeling te treffen omdat hij/zij het proces verstoorde”,
bevestigt de extreme oplichter directeur ‘Nep en Fop
communicatie Arjan van ’t Veer’ van de loterij de gisteren
uitgelekte schikking. Onderdeel van de regeling met de man
was een geheimhoudingsclausule, met een boete van 5000
euro. De eveneens extreme Oplichter Ferdy Roet,van
claimstichting Loterijverlies stelt dat nu dus alle domme
deelnemers hun inleggeld terug moeten krijgen. ‘Maffioso Van
’t Veer’ is het daarmee oneens en weet zich gedekt door
bepaalde Top politici : „Bij deze ene meneer of mevrouw was sprake van andere omstandigheden
en werden andere argumenten gebruikt en wij doen niets anders dan het Kabinet en de Tweede
Kamer die foppen en neppen het Nederlandse ‘Klootjesvolk ‘ook dagelijks, ha,ha,ha,ha. Bij
Loterijverlies moeten we nog maar kijken of er überhaupt sprake is van schade bij de deelnemers,
want we nemen ze natuurlijk al jaren in de maling en hun centjes af en lokken de domoren die bij
ons gokken met een stoet van derderangs valse, verslaafde BN-ers als reclame”. Wat het
opvallendste aan deze Mega ‘Nep en Fop opliching’s’ zaak is dat de ‘verwarde’ Top van de
Staatsloterij en Ferdy Roet van de claimstichting nog niet in de cel zitten wegens fraude,
Witwassen en Oplichting. Is dat VVD-Klasse Justitie?
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/08/22/misdadige-nep-en-fop-staatsloterij-treftgeheime-schikking-met-bn-er-of-politica/
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Duitse regering adviseert burgers voorraad aan te leggen voor grote crisis
Amerikaanse militaire basis in Duitsland raakt grote hoeveelheden wapens ‘kwijt’
De financiële en politieke Westerse elite is de laatste jaren
druk bezig met het in gereedheid brengen van veilige
vluchthavens in verre oorden, waar ze in alle luxe kunnen
wachten totdat een nieuwe wereldbrand is uitgewoed.
Nu afgelopen week bekend werd gemaakt dat op een
Amerikaanse militaire bases in Duitsland een grote
hoeveelheid wapens is verdwenen (3), vindt de Duitse
regering Merkel het klaarblijkelijk tijd om de burgers te gaan
voorbereiden op de komende, doelbewust door de elite uitgelokte islamitische terreuroorlog tegen
de Europese bevolking. Aanstaande woensdag besluit het kabinet over een plan waarin de Duitse
bevolking dringend wordt opgeroepen om een voedselvoorraad van zeker 10 dagen aan te leggen
(1)(2). Om te zorgen dat er tot de crisis nog zoveel mogelijk moslimmigranten het land in kunnen
worden gehaald, wordt er wel bij gezegd dat het advies niets te maken heeft met de vele
terreuraanslagen in Duitsland en Europa.
Bankencrisis, terreur, oorlog
Het is voor het eerst sinds het einde van de Koude Oorlog dat de bondsregering een oproep aan
de bevolking doet om ‘in het geval van een ramp of bewapende aanval’ te zorgen voor een
voedselvoorraad van tenminste 10 dagen, en een drinkwatervoorraad voor tenminste 5 dagen.
Tevens wordt aangeraden om voldoende medicijnen, brandstof en contant geld achter de hand te
houden, vermoedelijk omdat pinautomaten enige tijd niet meer zullen werken als er een
bankencrisis ontstaat, of als er aanslagen op de energievoorziening worden gepleegd. Ook een
‘hete’ oorlog op Duits grondgebied wordt niet uitgesloten.
Burgers mogen zichzelf niet verdedigen
Hoewel de overheid het ‘onwaarschijnlijk acht dat er een een aanval komt die een conventionele
landverdediging vereist’, oftewel een klassieke oorlog uitbreekt, is het volgens Berlijn verstandig
dat de Duitsers hier toch rekening mee gaan houden. Desondanks wordt de burgers geen vrijheid
gegeven zich ook daadwerkelijk met eigen wapens te kunnen verdedigen tegen bijvoorbeeld
terroristen. Hieruit blijkt dat het plan een wassen neus is, en vooral bedoeld lijkt om de Duitse
bevolking zo lang mogelijk in het ongewisse te laten, zodat ze geen enkel verweer hebben zodra
de terreuroorlog losbarst.
Elite zorgt dat ze zelf veilig zijn
In het 69 pagina’s tellende plan zorgen de politieke en financiële beleidsmakers vooral voor hun
eigen veiligheid door in het geval van een crisis naar een ‘beschermde (uitwijk)plaats’ te vluchten.
Wij denken dat die ‘uitwijkplaats’ wel eens permanent kan worden, omdat men verwacht dat de
crisis dermate ernstig zal zijn, dat het mogelijk nooit meer goed komt. Niet voor niets is zowel de
Europese als Amerikaanse elite al jaren in alle stilte bezig om op ver weg gelegen eilanden privé
resorts te bouwen, waar men het jaren zonder hulp van buitenaf kan uithouden, en het uitwoeden
van de volgende wereldbrand in alle luxe kan worden afgewacht. (4)(5)(6)
Rusland weer de vijand?
Wellicht veelzeggend is het feit dat de bondsregering onlangs zijn militaire strategie heeft
veranderd, en Rusland weer als de grote vijand beschouwt. Ook de NAVO acht een Russische
aanval op Europa voor mogelijk. Als u onze berichten van de afgelopen jaren hebt gevolgd, dan
weet u dat de echte agressors, en dus onze echte vijanden, niet in Moskou, maar in Brussel,
Berlijn en Washington zetelen. Daar heeft men onder andere een pact gesloten met de radicale
islam, dat niet alleen tegen het orthodoxe Rusland, maar ook tegen de autochtone Westerse
bevolking is gericht.
Politici sturen samenleving op afgrond af
Net als de Duitsers kunnen ook de meeste Nederlanders maar niet geloven dat er een even ruw
als abrupt einde kan komen aan het relatief gemakkelijke leven dat ze gewend zijn. Ze kunnen zich
al helemaal niet indenken dat het ‘onze’ eigen politieke leiders zijn die onze samenleving willens
en wetens met massa immigratie, met de agressieve oorlogsretoriek aan het adres van Rusland,
en het met miljarden overeind houden van de falende EU en eurozone op de afgrond afsturen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Süddeutsche Zeitung, (3) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (4) Infowars, (5) Infowars, (6) Infowars
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VS haalt kernbommen allerijl uit Turkije weg
Duitse veiligheidsdienst BND beschouwt Turkse president Erdogan als grote terreursponsor –
Kernbommen VS naar Roemenië verplaatst, dichter bij Oekraïne
De NAVO luchtmachtbasis bij Incirlik.
Dat de betrekkingen tussen de militair gezien twee grootste
NAVO lidstaten almaar verder verslechteren blijkt opnieuw nu
de Verenigde Staten in allerijl is begonnen de op de Turkse
luchtmachtbasis Incirlik opgeslagen kernbommen weg te
halen. Zo’n 20 bommen zouden al in Roemenië zijn
aangekomen, waar ze op Amerikaanse bases worden
geplaatst. Eergisteren kwam er een rapport van de Duitse veiligheidsdienst BND in de media,
waarin staat dat Turkije een ‘centraal actieplatform’ voor moslimterroristen is geworden, en de
Turkse president Erdogan actief islamitische terreurorganisaties zoals Hamas en de Moslim
Broederschap ondersteunt.
Washington besloot zijn kernbommen deels uit Turkije weg te halen omdat de onderhandelingen
over de vrijlating van de 1500 op de nog altijd omsingelde basis gegijzelde Amerikanen na een
maand op niets zijn uitgelopen. De Amerikaanse militairen werden ingezet bij bombardementen op
doelen van ISIS in Syrië, dat op slechts 112 kilometer afstand ligt.
De gesprekken mislukten omdat Erdogan na zijn ‘false flag’ staatsgreep de controle over de 50 tot
70 –volgens andere bronnen mogelijk 90- kernbommen eist. De Amerikanen weigeren dit, waarop
de Turken de basis afgrendelden. Het tekent het onvoorspelbare en gevaarlijke karakter van
Erdogan dat hij vervolgens uit wraak de banden met Rusland aanhaalde, en zelfs van plan is om
de Amerikaanse militaire toestellen op Incirlik te vervangen door Russische.
Omdat dit proces nu inderdaad begonnen is, heeft de VS in het geheim al zeker 20 tactische B61
kernbommen van de basis weggehaald en naar Roemenië overgebracht. (1) Daar bevinden ze
zich dichter bij een ander crisisgebied: Oekraïne. (3)
Duitse BND: Turkije is centraal terreurplatform
Spanningen zijn er ook met Duitsland. In een ‘zeldzaam’ genoemd rapport van de veiligheidsdienst
BND wordt Turkije een ‘centraal actieplatform’ voor islamitische terreurgroepen genoemd. Met
name de Palestijnse Hamas –dat overigens jaarlijks een half miljard euro van de EU, en ook van
Nederland, krijgt-, de Moslim Broederschap en de jihadgroepen in Syrië (niet bij name genoemd,
maar zoals bekend zijn dit Al-Nusra/Al-Qaeda en ISIS) worden vanuit Ankara ondersteund.
Fractievoorzitter Katrin Göring-Eckardt van de Groenen zei dat het hiermee duidelijk is dat de
vluchtelingenafspraken met Turkije zijn mislukt. CDU buitenlanddeskundige Roderich Kiesewetter
vindt dat de onderhandelingen over visumvrijheid voor de Turken niet langer kunnen worden
voortgezet. Het is onduidelijk of de regering Merkel alle verontrustende signalen, nu ook vanuit de
eigen BND, alsnog serieus gaat nemen. (2)
Xander - (1) DEBKA, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/08/VS-haalt-kernbommen-allerijl-uit-Turkije-weg
Zuurstoftekort speelt rol bij groei tumoren
Afgelopen week werd bekend dat een aantal Belgische wetenschappers hebben ontdekt dat
zuurstof een belangrijke rol speelt bij de groei van tumoren.
Een voor hand liggende oplossing voor dit probleem wordt echter niet genoemd, want
wetenschappers zijn vastbesloten het wiel opnieuw uit te
vinden.
Het volgende bericht was enkele dagen geleden in
de mainstream-media te lezen:
Twee Belgische onderzoekers hebben een belangrijke
ontdekking gedaan in de strijd tegen kanker. Het duo ontdekte
dat extra zuurstoftoevoer naar kankercellen de groei van de
tumoren afremt. De kans is groot dat een nieuw medicijn
tegen de ziekte wordt ontwikkeld.
Zuurstoftekort speelt een belangrijke rol bij de groei van
tumoren. Door de zuurstoftoevoer naar de kankercellen via het bloed te herstellen, kan de groei
N I E U W S B R I E F 2 5 4 – 2 9 A U G U S T U S 2 0 16 – P A G . 7 8

worden tegengegaan. Dat concluderen onderzoekers Diether Lambrechts en Bernard Thienpont
van de Katholieke Universiteit van Leuven op basis van onderzoek op 3000 tumoren bij patiënten.
Ook deed het tweetal proeven op muizen.
Volgens de onderzoekers zou de methode de bestaande behandelingen met chemotherapie
compleet maken, zo meldt het Belgische nieuwsplatform VTM.
Dus, samengevat, hoe meer zuurstof het lichaam in staat is op te nemen, des te groter is de kans
dat de tumorcellen niet verder zullen groeien. Op zich logisch, want het lichaam is tenslotte
ontworpen met de gedachte dat het over voldoende zuurstof zou beschikken. Een gegeven wat al
lange tijd bekend is onder de alternatieve medici.
Dan staan er twee dingen in het bericht, waarvan je haren recht overeind gaan staan:
De eerste is dat de kans groot is dat er een nieuw medicijn wordt ontwikkeld. Dat betekent dus
voor de zoveelste keer dat er straks een chemische pillenfabrikant komt die een middel in elkaar
sleutelt wat dan het zuurstof in het lichaam moet gaan verhogen.
Tweede is dat dit nieuwe middel dan de bestaande behandelingen met chemotherapie compleet
moet maken.
Dus, we gaan eerst het immuunsysteem vernietigen met chemo en dan gaan we het
zuurstofniveau van het lichaam verhogen met een ongetwijfeld gepatenteerd chemisch middel met
423 bijwerkingen, waar we dan weer “andere medicijnen” voor hebben om dat recht te zetten.
Er is een hele simpele oplossing voorhanden, die ook bijwerkingen heeft, maar juist aantal hele
gunstige, die je graag wilt.
Het natuurlijke middel dat je hiervoor wilt gebruiken is chlorofyl. Wat doet dit middel zoal? Volgens
de website Gezonder Leven:
Het consumeren van chlorofyl biedt enkele uitstekende gezondheidsvoordelen. Zo kan deze
“wonderbaarlijke” substantie het functioneren van bepaalde organen ondersteunen. Laten we eens
kijken naar enkele van de voordelen van het consumeren van chlorofyl.
Het werkt ontgiftend en voorziet het lichaam van zuurstof
Het regelmatig eten van voedingsmiddelen die chlorofyl bevatten voorziet je bloed van meer
zuurstof, waardoor de celvorming toeneemt, wat gunstig is voor het hart.
Enkele van de bijwerkingen van dit zuurstof verhogende middel:
Chlorofyl kan schadelijke gifstoffen die de ontwikkeling van dodelijke ziektes als kanker
vergemakkelijken, uit het lichaam verwijderen. Deze schadelijke gifstoffen kunnen het lichaam
binnenkomen via voedsel of luchtvervuiling. De grote hoeveelheden vitamine A, C en E die
chlorofyl bevat, maken de stof tot een krachtige antioxidant en een perfect middel om ontstekingen
te remmen.
Chlorofyl stimuleert de oestrogeenproductie (het “vrouwelijk hormoon”) en hierdoor kunnen
eierstokcystes, stolsels en onregelmatige, erg pijnlijke of heftige menstruaties worden voorkomen
en behandeld. Ook kan chlorofyl vaginale infecties bestrijden.
Je weet inmiddels al dat chlorofyl bloedcellen voorziet van zuurstof. Maar wat je misschien niet
weet is dat chlorofyl hierdoor uiterst geschikt is voor mensen die last hebben van luchtweginfecties
of –ziektes. Ook is het een goed middel tegen verkoudheid of hoest.
Chlorofyl kan een slechte adem verhelpen en je er een frisse adem voor in de plaats bezorgen.
Ook kan de stof parodontitis behandelen. Dit is een ernstige ontsteking van het tandvlees, die
uiteindelijk kan leiden tot tandverlies.
Waar vind je dit wondermiddel chlorofyl?
Je treft het aan in alle groene bladgroente, waarbij spinazie de meeste chlorofyl bevat.
Maar, ben je bijvoorbeeld ziek, heb je net chemo achter de rug, wil je snel op een natuurlijke
manier weer over meer zuurstof beschikken of gewoon je lichaam in topconditie houden, dan is er
nog een ander middel waar veel chlorofyl in wordt aangetroffen en dat is chlorella.
Chlorella bevat percentsgewijs het hoogste gehalte aan bladgroen van alle planten op aarde. Deze
stof, genaamd "Chlorofyl" stelt planten in staat om zelf uit zonlicht voedingsstoffen te produceren.
En wanneer je dan kiest voor chlorella, wees dan voorzichtig, want hoewel alle chlorella groen is,
zijn ze toch niet allemaal hetzelfde.
Mike Adams van Natural News heeft de bijzondere chlorella van de Nederlandse
gezondheidswebwinkel Orjana als beste getest en verkoopt deze in Amerika.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11005:zuurstoftekort-speeltrol-bij-groei-tumoren&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Officials: ISIS heeft eigen geheime dienst in AZC’s, al honderden terreurteams opgericht
Inlichtingendiensten: Moslimterroristen plannen aanslagen op christelijke begrafenissen en andere
christelijke doelwitten - Sky News journalistenteam ontdekt massale smokkel vuurwapens van
Oekraïne via Roemenië naar terreurgroepen in Europa
Een team van het Britse Sky News reisde naar Roemenië,
waar leden van een smokkelbende bevestigden hoe kinderlijk
eenvoudig het is om via de nog altijd wijd openstaande EUgrenzen vuurwapens aan terroristen in Europa te leveren.
‘Dag X’ of ‘Uur U’, de dag waarop er in heel Europa
tegelijkertijd honderden islamitische terreuraanslagen op de
autochtone bevolking moeten worden gepleegd, met de
bedoeling vele duizenden slachtoffers te maken, komt steeds
dichterbij nu hoge officials in Duitsland hebben toegegeven dat ISIS in alle grote AZC’s een eigen
geheime dienst heeft opgebouwd, en alleen al in Duitsland op meer dan 100 locaties terreurteams
en slaapcellen heeft klaarstaan, wachtende op bevel om in actie te komen.
Abu Muhammada al-Adnani, de leider van de geheime dienst van ISIS, is verantwoordelijk voor de
snelle opbouw van het inlichtingen- en terroristennetwerk onder de zogenaamde ‘vluchtelingen’ in
Duitse en Europese AZC’s. Auteur en onderzoeksjournalist Udo Ulfkotte waarschuwt dat ISIS
hierdoor inmiddels beter op de hoogte is van alle ontwikkelingen en gebeurtenissen, dan de Duitse
instanties. ISIS doet dan ook exact waar het al begin vorig jaar mee dreigde, namelijk het sturen
en werven van grote aantallen terroristen, bedoeld om massaal aanslagen te gaan plegen, die het
openbare leven in Europa volledig lam moeten leggen. Parijs, Brussel, Nice, München, Ansbach –
het waren slechts de eerste testen voor de geplande terreuroorlog tegen de Europese bevolking.
Al in honderden plaatsen ISIS terreurteams aanwezig
Dat is al lang geen complottheorie meer. Manfred Hauser, vicepresident van het Beierse ministerie
van Veiligheid (lett. Verfassungsschutz: grondwetbescherming) erkende tegenover de BBC dat
ISIS inmiddels in veel Duitse plaatsen ‘hit squads’, terreurteams, heeft opgericht. Daar is zelfs
zoveel bewijs voor, dat men alle tips een aanwijzingen onmogelijk tijdig kan nagaan.
ISIS werkt naast de eigen geheime dienst (die van de Duitse BND de codenaam EMNI heeft
gekregen) ook aan de opbouw van eigen elite eenheden zoals de Amerikaanse Navy Seals en
Britse SAS. Behalve in Duitsland vindt de opbouw en strakke structurering van ISIS inlichtingenen terreurgroepen in ieder geval ook plaats in Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en België, en mogelijk
ook in andere Europese landen. Eerder werden in Libanon, Tunesië, Bangladesh en Maleisië op
vergelijkbare wijze omvangrijke terroristennetwerken opgezet.
Aanslagen op christelijke begrafenissen en andere christelijke doelwitten
De Europese geheime diensten verwachten in de komende maanden autobomaanslagen,
gijzelingen en slachtpartijen bij manifestaties waar veel mensen op afkomen, zoals feesten en
concerten. De inlichtingendiensten hebben tevens communicatie onderschept waaruit blijkt dat
moslims zelfs dodelijke aanslagen willen plegen op christelijke begrafenissen, als boodschap dat
niemand in Europa meer veilig is, en vooral christenen niet.
De moord / onthoofding van de priester van een katholieke kerk in Frankrijk, alsmede ook de
zoveel mogelijk door de media verzwegen moorden op christelijke geestelijken in Groot Brittannië
en België, vonden plaats om uit te testen hoe eenvoudig het is om dergelijke aanslagen op
christenen en kerken te plegen. De verontrustende conclusie luidt dat de autoriteiten volledig
hulpeloos zijn om dit soort aanslagen te voorkomen.
Desondanks weigert men in Berlijn, Brussel, Parijs en Den Haag nog steeds ook maar een
seconde serieus te overwegen het open-grenzen welkomsbeleid op te geven, de grenzen te
sluiten voor nog veel meer potentiële moslimterroristen, en de religieuze ideologie die deze haat
en terreur voedt en mogelijk maakt, de islam, te verbieden. Ulfkotte: ‘Wat steekt hierachter? En
hoe hulpeloos is de regering nu echt?’
Sky News team bevestigt massale wapensmokkel Oekraïne naar Europa
Een journalistenteam van het Britse Sky News besloot onlangs om zelf polshoogte te gaan nemen
op de Balkan, en te zien wat er klopt van de verhalen dat criminelen en terroristen in Europa
massaal illegale vuurwapens inslaan. Na maanden onderhandelen stemde een Roemeense bende
erin toe om de journalisten te ontvangen en filmopnames te laten maken.
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De Roemeense bendeleden bevestigden dat het kinderlijk eenvoudig is om voor weinig geld
halfautomatische AK-47 geweren (slechts € 1700,-) en ander vuurwapentuig uit Oekraïne naar
Europa te (laten) smokkelen. Vooral (moslim)terroristen in de EU weten zich op deze simpele wijze
tot de tanden toe te bewapenen. Criminelen maken volgens de bende namelijk nauwelijks gebruik
van AK-47’s.
Afgelopen week werd ook bekend dat Oekraïne in het geheim ruimte biedt aan ISIS
trainingskampen. De moslimterroristen zouden in eerste instantie vooral tegen Rusland moeten
worden ingezet, maar kunnen via de nog altijd vrijwel volledig open grenzen op de Balkan (met
uitzondering van Hongarije en Oostenrijk) ongehinderd naar de EU reizen.
Xander - (1) KOPP, (2) Sky News
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/08/Officials-ISIS-heeft-eigen-geheime-dienst-in-AZCs-alhonderden-terreurteams-opgericht

Marokkanen en hun Nederlandse slaven
Veel Nederlanders en zeker inwoners van Noord-Holland
werkten in de zestiende eeuw in de zeevaart, dit was echter
gevaarlijk werk, mede door de islamitische slavenhouders die
de Europese kusten afvoerde op zoek naar Europese slaven.
Zo vonden vele Westfriezen in de zestiende en zeventiende
eeuw werk in de zeevaart. Er werd handel gedreven met veel
landen, ook rondom de Middellandse Zee. Op de
handelsroutes, ook langs de Atlantische kust,waren Barbarijse
kapers uit Noord-Afrika actief. Zij veroverden veel Westfriese
schepen en verkochten de bemanning als slaaf. Dit lot
overkwam veel mannen en soms ook vrouwen. De familie in Nederland kon eventueel de slaven
vrijkopen, maar voor gewone burgers was dit meestal veel te duur. De islamitische kapers en
eigenaren van de slaven verdienden hier bergen met geld aan.
Een voorbeeld van zo'n Nederlandse jongen die in moslimhanden viel en slaaf werd is Jan
Cornelisz Dekker uit het dorpje Zwaag nabij Hoorn.
Jan Cornelisz Dekker is nauwelijks 13 als zijn schip, waarop hij als scheepsjongen meevaart, in
1715 gekaapt wordt door een Marrokaans kaperschip. Vanuit de plaats Meknes schrijft Jan een
indrukwekkende brief aan zijn moeder. De brief is gedateerd, 19 dec. 1724, negen jaar na de
kaping. Jan schrijft zijn moeder dat het niet meer dan zijn plicht is zijn lieve moeder te informeren
over zijn toestand. Hij geeft aan dat hij hoopt dat zijn moeder, zussen en vrienden ook in goede
gezondheid verkeren, anders zou dat hem leed doen. Uit een eerdere brief van thuis heeft de
jongeman begrepen dat zijn oom Jan-Dirk inmiddels is overleden.
Hij vertelt zijn moeder dat hij langere tijd niet heeft kunnen schrijven, omdat hij nu hier en dan daar
is, “dan hijer en dan daer moet swerven door de Mooren haar Landt”. Hij vertelt dat het
slavenbestaan geen pretje is. De lappen vel hangen aan zijn voeten. Hij moet zich behelpen met
wat er op het veld wast, en krijgt nog slagen toe. Hij vraagt hulp aan zijn moeder en andere lieve
mensen, als dat tenminste mogelijk is. Hij is graatmager en heeft wat geld nodig om te kunnen
overleven. Hij realiseert zich dat zijn vrijheid, net zoals dat voor andere slaven gold, veel geld zal
kosten. Het vrijkopen zal 3000 gulden kosten. Een gigantisch bedrag voor die tijd, Eeen som geld
die bij de consul in Cadiz bezorgd moet worden. Die regelt een mogelijke vrijlating van de slaven.
Heel sterk maar ook triest is de volgende passage van de jongen: “Als zijn moeder hem niet kan
helpen, dan zal hij, zo zegt hij, geduld moeten hebben tot dat God hem zal helpen, of de StatenGeneraal”. De onderhandelingen omtrent zijn vrijlating verliepen niet goed. Hij kwam pas vrij in
1743. Toen was zijn lieve moeder al jaren overleden.
Van de belevenissen van Jan is een boek verschenen: Een Westfriese zeeman als slaaf in
Barbarije.
KM
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Duizenden Europese christenen vluchten voor oprukkende islam naar Hongarije
Ontstaat er een omgekeerd IJzeren Gordijn: Geïslamiseerd, chaotisch, verarmd en gewelddadig
West Europa, tegen een islam-vrij, stabiel, democratisch en welvarend Oost Europa? – Ook
Nederlandse makelaars actief in Hongarije – Toerisme uit Verre Oosten naar Duitsland met 40%
gedaald als gevolg van moslims en terreuraanslagen
Veel te duur, denkt u? Welnee, niet in Hongarije. Voor de prijs
waar u hier b.w.v.s. amper een schuur voor koopt, € 110.000,, wordt deze vrijstaande villa met buitenzwembad uw
eigendom. Tal van huizen zijn echter nog veel goedkoper.
Steeds meer christenen in West Europa, en vooral Duitsland,
voelen zich niet langer veilig, nu de regering Merkel in Berlijn
miljoenen moslimmigranten binnenhaalt, wat naast enkele
bekend gemaakte terreuraanslagen een complete explosie
aan criminaliteit heeft veroorzaakt. Christenen vinden in Oost
Europa, en vooral in Hongarije, een nieuw en veilig thuis, omdat dat land er in zeer korte tijd in
slaagde de grenzen te sluiten. Bovendien is het er extreem goedkoop wonen, zeker vergeleken
met de nog altijd krankzinnig hoge huizenprijzen in Nederland, en is de levensstandaard in het
land in veel opzichten op West Europees niveau gekomen.
Duizenden vluchten voor ‘agressieve moslimmigranten’
Hungary Today besteedde afgelopen week ruim aandacht aan het proces dat inmiddels
‘omgekeerde migratie’ wordt genoemd. Rond het bekende Balaton meer, maar ook verder naar het
zuiden, zijn huizen te koop vanaf slechts € 14.000,-,. Steeds meer Duitse christenen zien de bui in
hun land al langer hangen, en vrezen vervolgingen door de miljoenen moslims die reeds tot hun
land zijn toegelaten, en de miljoenen die nog gaan komen. ‘Mensen zeggen dat ze het zat zijn dat
het in Duitsland steeds erger wordt. Ze roemen het beleid van (premier) Orban,’ gaf de Duitse
makelaar Ottmar Heide als commentaar. In weerwil van Brussel en Berlijn besloot Orban om de
Hongaarse grenzen hermetisch af te sluiten voor moslimmigranten. Orban bewees op nog een
ander gebied het totale ongelijk van de politici in West Europa, door eveneens binnen luttele dagen
de straten van Budapest te zuiveren van agressieve en criminele asielzoekers.
Volgens Heide vlucht 80% van zijn klanten uit Duitsland voor het open-deuren welkomsbeleid van
Angela Merkel. Inmiddels wonen er al zo’n 30.000 Duitsers bij het Balaton meer, een forse
toename vergeleken bij 2015. ‘Wij zijn christenen, en wij willen geen moslimburen,’ zeiden Valentin
en Jennifer Duräder, die onlangs naar Hongarije emigreerden, tegen de Duitse publieke zender
ZDF. ‘Zij hebben een andere cultuur en zijn agressief. Dat kunnen wij niet accepteren.’
Duits gezin vraagt asiel aan in Rusland
Een Duits gezin reed zelfs 2250 kilometer naar Moskou om asiel aan te vragen in Rusland. Andre
Griesbach legde uit dat ‘wij niet langer voelen dat Duitsland een veilige plek voor ons is, om onze
kinderen groot te brengen.’ De prominente Zweedse priester Annika Borg waarschuwde vorige
maand dat Europa ‘wakker moet worden’ voor het feit dat islamisten het christendom de oorlog
hebben verklaard.
Toerisme uit Azië naar Duitsland met 40% gedaald
Sinds mei 2015 is het toerisme uit landen zoals Japan, Zuid Korea en Taiwan naar Duitsland met
een enorme 40% gedaald. Vooral de verkrachtingsepidemie in en na ‘Köln’, de diverse kleine en
grotere terreuraanslagen, en de geëxplodeerde criminaliteit doet veel Aziaten besluiten om een
andere bestemming te kiezen. (1)
Hongarije ook voor Nederlanders steeds aantrekkelijker
Ook voor Nederlanders is Hongarije inmiddels een erg aantrekkelijke uitwijkmogelijkheid
geworden. Nederlandse makelaars hebben zelfs speciale websites met veel informatie en te koop
aangeboden huizen, zoals Eigen Huis Hongarije en Ik Vertrek Hongarije (met een item dat werd
uitgezonden door omroep Max). Voor € 110.000,- euro, waar u hier bij wijze van spreken amper
een schuur voor koopt, betrekt u in Hongarije een moderne vrijstaande villa met buitenzwembad.*
Voor de prijs van een wat ouder 2e hands autootje wordt u al de eigenaar van een eenvoudig
vakantiehuisje. Voor zo’n 50.000 tot 100.000 euro koopt u een woning die van alle gemakken is
voorzien. Kortom: als het zo doorgaat, als ‘onze’ leiders hun gang kunnen blijven gaan door de
islam steeds meer ruimte te geven, dan zou er wel eens een nieuw IJzeren Gordijn kunnen
ontstaan, maar dan omgekeerd. Dan is het voormalige West Europa straks volledig geïslamiseerd,
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waardoor het tot chaos, geweld en armoede zal zijn vervallen, en zal Oost Europa de nieuwe
veilige, stabiele, welvarende islam-vrije haven zijn.
* Voor de duidelijkheid: Ik heb geen enkel financieel belang bij het noemen van deze sites.
Xander - (1) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/08/Duizenden-Europese-christenen-vluchten-vooroprukkende-islam-naar-Hongarije
Competitievervalsing door politieke correctheid
Het IOC schafte voor de Olympische Spelen in Rio de tot dan
toe verplichte operatie voor transgender-atleten af
De transgender-atleten mochten aan deze Olympische
Spelen en andere sportevenementen meedoen zonder eerst
een operatie tot geslachtsverandering te ondergaan, aldus het
Internationaal Olympisch Comité. Dit houd in dat er
'vrouwelijke' atleten aan de start verschijnen in de vrouwelijke
disciplines die een penis tussen hun benen hebben hangen.
Transgenders met het vrouwelijke geslacht die zich man
voelen, komen door de nieuwe richtlijnen in aanmerking om deel te nemen aan de Olympische
Spelen zonder eerst een medische ingreep te moeten ondergaan, dit omdat zij het in hun nieuwe
competitie juist veel moeilijker gaan krijgen.
Mannen die zich vrouw voelen moesten zich dus eerst nog laten ombouwen en langdurig
oestrogeen tot zich nemen maar ook deze al redelijk slappe wetgeving is nu nog verder verslapt.
Bij de 'oude' regels die nog maar van 2003 waren bleef er al discussie ontstaan omdat mannen
een dichtere botstructuur hebben, procentueel minder lichaamsvet, meer rode bloedlichaampjes,
sterkere spieren en grotere handen (wat bijvoorbeeld bij boksen een voordeel is). Maar het
grootste verschil tussen mannen en vrouwen is het grote verschil in testosterongehaltes. Mannen
maken dit van naturen in grote getale aan en vrouwen nauwelijks.
Transgenders, hermafrodieten en andere mensen die zich niet, of niet helemaal, thuisvoelen bij de
uiterlijke geslachtskenmerken van hun geboorte, moesten volgens de vorige richtlijnen van het IOC
eerst een operatie tot geslachtsverandering ondergaan alvorens ze mochten deelnemen aan
sportwedstrijden van hun geslachtsvoorkeur. Met andere woorden: een man die zich meer vrouw
voelt, en daarom aan de vrouwelijke wedstrijden wil deelnemen, moest daarvoor eerst van
geslacht veranderen. Ook moesten transgenders volgens de richtlijnen van het IOC, die in 2003
werden goedgekeurd, na hun operatie twee jaar hormoontherapie ondergaan voordat ze aan
Olympische wedstrijden mochten deelnemen. Echter is dit nu allemaal vervallen en mogen
biologische volledige mannen lichamen nu aan vrouwenwetstrijden meedoen zodra de man zegt
dat hij zich innerlijk een vrouw voelt.
Zo ging deze Olympische Spelen zowel het goud als het zilver en het brons naar een biologisch
gezien mannelijke atleet bij de 800 meter 'vrouwen'.
De winnares Semenya domineert al het hele seizoen. Ze stond elf keer aan de start van een
wedstrijd en won elf keer. Dit keer in een toptijd van 1.55,28. Het zilver ging naar Francine
Niyonsaba uit Burundi (1.56,49), het brons was voor de Keniaanse Margaret Wambui (1.56,89).
Al jaren is Semenya het middelpunt van discussie. De Zuid-Afrikaanse liep in 2009 als onbekende
18-jarige naar de wereldtitel. Haar verschijning riep veel vragen op. Destijds lekte uit dat de
internationale atletiekfederatie IAAF haar tot een seksetest had gedwongen. Het duurde elf
maanden voor Semenya officieel als vrouw werd aangemerkt.
Semenya zou, volgens artsen, meer dan dubbel zoveel mannelijke hormonen produceren dan
gebruikelijk is bij een vrouw. Dat zou niet alleen verklaren waarom haar postuur mannelijk oogt,
maar ook waarom ze zo ontzettend hard loopt.
Saillant detail is trouwens dat meerdere vrouwelijke Russische deelneemsters niet aan de Spelen
mochten meedoen omdat ze mannelijke testosteron hadden ingenomen en dit te boek staat als
doping, echter is bekent dat zelfs als een vrouw dat inneemt het nog steeds de mannelijke
testosterongehaltes niet evenaart van de biologische deelnemers die wel aan de
vrouwentoernooien mochten en mogen deelnemen.
KM
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Oekraïne probeert opnieuw namens NAVO oorlog met Rusland uit te lokken
Oekraïense leger verplaatst grote hoeveelheden tanks, artillerie en raketwerpers naar grenzen met
de Krim – 1000 Amerikaanse mariniers in Odessa voor ‘false flag’ operaties tegen Rusland – ISIS
trainingskampen in Oekraïne
Gezien de massale militaire opbouw langs de Krim lijkt het
erop dat het regime in Kiev groen licht uit Brussel en
Washington heeft gekregen om opnieuw te proberen een
oorlog met Rusland uit te lokken.
Het door de EU, de VS en de NAVO gesteunde illegale
fascistische regime in Kiev heeft afgelopen week opnieuw
geprobeerd een oorlog met Rusland uit te lokken, door met
zwaar bewapende terroristen en tanks het vuur te openen op Russische grenstroepen. In de
Westerse media werden de gebeurtenissen zoals gebruikelijk verdraaid voor het zoveelste staaltje
leugenachtige anti-Putin propaganda. Bovendien zijn er berichten dat Oekraïne plaats biedt aan
ISIS trainingskampen, zodat de islamitische terroristen straks ook tegen de Russen kunnen
worden ingezet. De door Westerse globalisten geplande oorlog met Rusland is hiermee opnieuw
een stap dichterbij gekomen.
Massale militaire opbouw bij de Krim
De aanhouder wint, zullen de Amerikaanse marionetten in Kiev denken. Na diverse mislukte
pogingen met totaal ongefundeerde beschuldigingen van een Russische invasie een oorlog te
ontketenen, is het eventjes stil gebleven. Sinds afgelopen week wordt het hele circus echter
herhaald, in de hoop dat er deze keer een krachtige Russische militaire reactie komt, zodat
Brussel en Washington valselijk het Kremlin van het starten van een oorlog kunnen beschuldigen.
Diverse onafhankelijke media baseren zich op inwoners van Mikulaev en Xerson, die verklaarden
al dagenlang massale Oekraïense militaire transporten richting de Krim te hebben gezien. Het ging
daarbij om zware tanks, troepenverplaatsers, artillerie en meervoudige raketwerpers, die enkel
geschikt zijn voor een militair offensief. Naast troepen van het Oekraïense leger werden ook
meerdere neonazi bataljons van DUK (onderdeel van de Rechtse Sektor), ASOW en ‘Asker &
Volki’ gesignaleerd.
1000 Amerikaanse mariniers actief in Oekraïne
Vermoedelijk werd het moment waarop Oekraïense terroristen probeerden onder dekking van
tankbeschietingen (2) de Krim binnen te dringen niet toevallig uitgekozen: 7 en vooral 8 augustus,
de dag waarop in 2008 Rusland militair reageerde op de Georgische aanval op Zuid Ossetië. Die
overigens ook door de Westerse propagandamedia als ‘agressie’ van Rusland werd voorgesteld,
terwijl achteraf bleek –en werd erkend- dat het Georgië was dat in opdracht van de VS de oorlog
tegen Zuid Ossetië en Abghazië was begonnen. Als Putin had gewild, had heel Georgië binnen
luttele dagen veroverd kunnen worden. Hij beperkte zich echter louter tot strikt noodzakelijke
defensieve acties. Niet geheel toevallig werd de Georgische leider die in 2008 de mislukte aanval
op Rusland inzette, Saakashvilli, door de VS als gouverneur van het Oekraïense Odessa
aangesteld. Bovendien kwamen zo’n 3 weken geleden ongeveer 1000 Amerikaanse mariniers met
hun oorlogstuig in Odessa aan, vermoedelijk om de Oekraïense oorlogsvoorbereidingen te
ondersteunen. Mogelijk nemen ze ook deel aan eventuele ‘false flag’ terreuraanslagen op oif rond
de onafhankelijkheidsdag op 24 augustus, waarvan ongetwijfeld Rusland door het Westen de
schuld in de schoenen geschoven zal krijgen.
Aanslagen op Russen, infrastructuur en toeristen voorkomen
Na de afgeslagen aanval op de Krim, waarbij twee Russen om het leven kwamen, arresteerde de
Russische geheime dienst FSB acht gevluchte terroristen, allen Oekraïense staatsburgers die voor
het leger werken. Degene met de hoogste rang is Evgenie Panov, die voor de Oekraïense
inlichtingendienst werkt. Eén van de gearresteerden is een Rus die op de Krim woont, en
vermoedelijk behoort tot de radicale Krim-Tartaren, voornamelijk moslims die onder andere door
NAVO lid Turkije worden ondersteund.
Inmiddels is duidelijk dat de terroristen aanslagen wilden plegen op de veerverbinding tussen het
Russische vasteland en de Krim, Russische militaire bases, infrastructurele werken zoals
waterleidingbedrijven, en zelfs op de toeristische stranden aan de Zwarte Zee. Omdat de bevolking
van de Krim zich na een democratisch referendum met meer dan 90% voorstanders vrijwillig
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aansloot bij de Russische Federatie, kwam in Moskou de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om
over de feitelijk zoveelste indirecte Oekraïense oorlogsverklaring te praten.
Luchtaanvallen op Oekraïense leger niet langer uitgesloten
President Vladimir Putin heeft het regime in Kiev inmiddels openlijk beschuldigd van terrorisme, en
zei dat het doden van twee Russische militairen niet onbestraft zal blijven. Kringen rond de
Russische militaire leiding zeggen dat luchtaanvallen op doelen van het Oekraïense leger niet
langer worden uitgesloten. Ook werden geplande gesprekken met vertegenwoordigers van Kiev
tijdens de G20 top in China afgezegd.
Zoals we van hem gewend zijn uitte Putin zich zeer diplomatiek, en vroeg hij het Westen concrete
maatregelen te nemen om het regime in Kiev in bedwang te houden, omdat dat klaarblijkelijk niet
in vrede is geïnteresseerd. De Russische president weet echter heel goed dat de Oekraïense
acties niet zonder instemming van Brussel en Washington konden plaatsvinden. (1)
In de Westerse media krijgt Rusland zoals gebruikelijk opnieuw valselijk de schuld van de
oplopende spanningen. In het Duitse Die Welt wordt de NAVO zelfs opgeroepen om ‘Putin
eindelijk te stoppen’, en het Oekraïense leger met nog meer wapens te versterken (5).
ISIS trainingskampen in Oekraïne
Wat u hier niet zult lezen is dat ook ISIS terroristen aan de noordelijke grenzen van de Krim zijn
samengetrokken. De vicepremier van het schiereiland, Ruslan Balbek, wijst erop dat de
Oekraïners daar trainingskampen aan ISIS ter beschikking hebben gesteld, hoogstwaarschijnlijk
om de moslimterroristen in te zetten voor het plegen van terreuraanslagen op Russische doelen.
Er schuilt nog een ander groot gevaar in de samenwerking tussen het regime in Kiev en ISIS:
Oekraïne beschikt namelijk over kerncentrales. Het is daarom eveneens mogelijk dat ISIS het land
chanteert met mogelijke aanslagen op deze centrales. Een grote kernramp zou een gevaar voor
zowel Rusland als Europa zijn.
En weer een stap dichter bij geplande oorlog met Rusland
‘De ontwikkelingen in Oekraïne wijzen erop dat er spoedig militaire activiteiten zullen komen,’
waarschuwt onderzoeksjournalist Peter Orzechowski. ‘De aanwezigheid van IS huurlingen en
sabotagegroepen in het grensgebied met de Krim is een eerste teken.’ In het Westen staat de
‘agressor’ al bij voorbaat vast: Putin. De reguliere media hebben maar weer eens het fabeltje van
een Russische invasie van Oekraïne van stal gehaald.
Maar als de NAVO, EU en VS maar lang genoeg blijven provoceren en dreigen, dan zou zo’n
Russische militaire reactie er inderdaad wel eens kunnen komen. De vraag of wij Westerse
burgers door ‘onze’ leiders in een mogelijke Wereldoorlog met Rusland willen worden gestort, kan
natuurlijk alleen maar met ‘nee’ worden beantwoord. En toch lijkt dit precies waar de globalisten in
Brussel, Washington en Berlijn al jaren op uit zijn.
Xander - (1) Quer-Denken ; (2) KOPP, (3) KOPP, (4) Infowars, (5) Die Welt
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/08/Oekrane-probeert-opnieuw-namens-NAVO-oorlogmet-Rusland-uit-te-lokken

Trump: ‘Hillary net zo catastrofaal voor VS als Merkel voor Duitsland’
Trump wil samen met Putin ISIS, ‘dat dankzij Obama en Clinton kon opkomen’, vernietigen –
Russen gaan vanuit Iran ISIS bombarderen – Trump eerste kandidaat ooit die campagne opent in
Israël, als steun voor de Joodse staat
Als ‘team’ kunnen beide vrouwen de vernietiging van het vrije
en welvarende Europa en Amerika versnellen en voltooien.
Dat de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump
weinig op heeft met de Duitse bondskanselier Angela Merkel
bleek vorig jaar al, toen hij haar open-grenzen beleid voor
miljoenen moslimmigranten ‘krankzinnig’ noemde. Nu heeft hij
in een toespraak over zijn geplande veiligheidsbeleid Duitsland opnieuw als afschrikwekkend
voorbeeld aangehaald. ‘Hillary Clinton wil de Angela Merkel van Amerika worden. Zij weet wat voor
een catastrofe de massa immigratie voor Duitsland en het Duitse volk is.’ Trump wees onder
andere op de aanrandings- en verkrachtingsgolf die onze oosterburen heeft overspoeld, en wil
voor alle migranten naar de VS een ‘gezindheidstest’ invoeren, alsmede ook een complete
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immigratiestop voor mensen uit bepaalde (moslim)landen. Hillary Clinton zal als president de VS in
net zo’n migrantencrisis storten die op dit moment Duitsland aan het vernietigen is, aldus Trump.
‘Niemand had kunnen denken dat de criminaliteit in Duitsland ooit naar zo’n niveau zou stijgen.
Ons land heeft genoeg problemen. We hebben er niet nog meer nodig.’
Stop op of strenge test voor moslimmigranten
Clinton wil veel meer moslimmigranten uit met name Syrië naar Amerika halen. Ze stelde al voor
om het aantal Syriërs dat tot de VS wordt toegelaten met 500% te verhogen. Uit statistieken blijkt
dat de regering Obama vrijwel uitsluitend moslims toelaat, en zo goed als niet één christen.
Trump wil met name mensen uit moslimregio’s aan een strenge test onderwerpen, of ze de
waarden van de VS wel zullen respecteren, en niet van plan zijn om het land schade toe te
brengen, zoals in Europa gebeurt. ‘ISIS probeert in de vluchtelingenstromen naar Europa en de VS
te infiltreren. De omvang van de huidige immigratiestromen is te groot... Als we de aantallen niet
controleren, kunnen we de mensen niet afdoende screenen.’
Trump wil samen met Putin ISIS vernietigen
Daarnaast wil Trump korte metten gaan maken met de radicale islam, en op zowel ideologisch,
financieel en militair gebied alles gaan doen om de wreedste religieuze ideologie die de mensheid
ooit terroriseerde, met wortel en tak uit te roeien.
Trump herhaalde dat hij samen met de Russische president Putin ISIS wil verslaan. Het Kremlin
heeft inmiddels van Teheran toestemming gekregen om vliegvelden in Iran te gaan gebruiken voor
bombardementen op ISIS. De enorme Tupolev bommenwerpers kunnen namelijk niet opstijgen
vanaf de kleine vliegvelden in Syrië. Door de samenwerking met Iran wordt de vlucht voor de
toestellen verkort van 2150 naar 900 kilometer. De Russen hebben ook gevraagd of ze vanuit Iran
kruisraketten op Syrië mogen afvuren. (2)
Obama en Clinton verantwoordelijk voor opkomst ISIS
De eigenzinnige Republikeinse presidentskandidaat herhaalde dat ‘de opkomst van ISIS het
directe resultaat is van het beleid van president Obama en minister Clinton.’ Tal van internationale
onderzoeksjournalisten, waaronder de vermaarde Amerikaan Seymour Hersh, hebben de
afgelopen jaren onmiskenbaar bewezen dat daar geen woord van overdreven is. Uit gelekte
documenten van het Pentagon bleek dat ISIS in samenwerking met Saudi Arabië en Turkije werd
gecreëerd om de Syrische president Assad af te zetten.
Hersh voerde begin dit jaar nieuw bewijs aan dat Clinton als minister van BuZa direct betrokken
was bij de illegale wapensmokkel vanuit het door de NAVO in chaos en bloedvergieten gestorte
Libië, en ze ook actief meewerkte aan de levering van saringas aan de Syrische rebellen, die in
2013 de berucht geworden false flag gifgasaanval in een buitenwijk in Damascus uitvoerden.
Daarbij kwamen zeker 1000 mensen, onder wie veel kinderen, om het leven.
‘Het buitenlandse beleid van Obama-Clinton heeft ISIS losgelaten, het Midden Oosten
gedestabiliseerd, en Iran –waar men ‘Dood aan Amerika’ schreeuwt- als regionale macht –en
ernaar strevend een wereldmacht te worden- in een dominante positie gebracht,’ aldus Trump.
Trump enige echte pro-Israël kandidaat
Hillary Clinton presenteert zich graag als pro-Israël kandidaat, maar heeft als minister enkel
besluiten genomen die de Joodse staat schade hebben toegebracht. Trump zegt altijd een échte
supporter te zijn geweest, en om dat te onderstrepen lanceerde hij als eerste presidentskandidaat
ooit een campagne in Israël zelf. (4)
Trump haalde onlangs ongekend hard uit naar de Palestijnen, die er volgens hem volledig
verantwoordelijk voor zijn dat er nog steeds geen vrede is, omdat ze dat helemaal niet willen. Hij
bezwoer dat hij als president zo snel mogelijk een einde zal gaan maken aan de dagelijkse
Palestijnse terreuraanvallen op Joodse en Israëlische burgers. Ook beloofde hij dat hij de
Amerikaanse ambassade zal verhuizen van Tel Aviv naar ‘de eeuwige hoofdstad van Israël:
Jeruzalem.’
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Infowars, (3) DEBKA, (4) Arutz 7
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/08/Trump-Hillary-net-zo-catastrofaal-voor-VS-als-Merkelvoor-Duitsland
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China stopt bouw windmolens; Britten heffen ministerie van Klimaat op
Massale omschakeling op windenergie blijkt grote schade toe te brengen aan elektriciteitsnet en
betrouwbaarheid stroomvoorziening – Verzet in Duitsland tegen landschapsverziekende
windmolens groeit, ook omdat steeds meer mensen er ziek van worden
Hypocriet: Als er ergens een viaduct voor een weg moet
worden gebouwd, lopen milieuorganisaties storm om te
protesteren. Nu hele landschappen, dorps- en vergezichten
compleet worden verwoest door massale windturbines, die
ook eens nog grote aantallen vogels en vleermuizen doden en
grote gezondheidsproblemen bij omwonenden veroorzaken, blijven de zogenaamde voorvechters
van het klimaat muisstil.
De prijs van energie is weer verlaagd. Het Duitse concern Eon moest miljarden afschrijven op
conventionele kolen- en gascentrales (4). De oppervlakkige lezer concludeert dat ‘groene energie’
uit wind en zonnekracht werkt, en nog goedkoop is ook. Niets is echter wat het lijkt, zeker niet wat
dit onderwerp betreft. De enige reden waarom uw energierekening nog niet is geëxplodeerd is
omdat de omschakeling op groen, in Duitsland de ‘Energiewende’ genoemd, jaarlijks met miljarden
euro’s belastinggeld wordt gesubsidieerd. We zien in China nog een ander groot nadeel en zelfs
gevaar: nergens zijn in korte tijd zoveel windmolens gebouwd. Daar is nu echter ‘tijdelijk’ mee
gestopt, omdat de energievoorziening niet meer gegarandeerd kan worden, en er massale
stroomuitval dreigt.
Meer dan een kwart verspilde windenergie
Eind juli kondigde de Chinese regering aan om in de vijf meest winderige provincies van het land
de bouw van nieuwe windmolens stop te zetten, omdat ze grote schade blijken toe te brengen aan
het elektriciteitsnet. Dat komt omdat zo’n 26% (!) van alle opgewekte windenergie in het land
moest worden verspild, wat grote en langdurige stroomuitval kan veroorzaken.
In de genoemde regio’s installeerde China al 71 gigawatt aan windmolens. Ter vergelijk:
Nederland heeft op dit moment zo’n 3 gigawatt, en wil in 2020 de 6 gigawatt hebben bereikt. Eén
gigawatt is in theorie voldoende voor de stroomvoorziening van ongeveer 700.000 woningen.
Draaien als ze niet nodig zijn, staan stil als ze wel nodig zijn
In de eerste helft van dit jaar werd in China zo’n 4,2 miljard kilowatt uur aan wind- en zonne
energie verspild, wat net zoveel is als het jaarlijkse energieverbruik van Nieuw Zeeland. Ondanks
het feit dat ze flink zijn verbeterd, is het nog altijd onopgeloste probleem van windmolens dat ze
het grootste deel van de tijd veel energie produceren terwijl dat niet nodig is, en als het wèl nodig
is juist stil blijken te staan.
De bouw van nieuwe windmolens werd daarom voor de vijfde keer in vier jaar tijd stopgezet, omdat
het elektriciteitsnet de enorme schommelingen niet aankan, en het de Chinese overheid gigantisch
veel geld kost om windenergie te transporteren, vele malen meer dan elektriciteit die op de
traditionele manier wordt opgewekt.
China oververzadigd: windmolens bedreigen stroomnet
Ruim 1 op de 3 windturbines die op de hele wereld worden gebouwd bevindt zich in China. In 2014
investeerde het land $ 80 miljard in groene energie, bijna 2,5 x zoveel als de VS. Maar zelfs met
het enorme aantal windmolens produceert China minder elektriciteit dan Amerika, en dat komt
omdat het land zo oververzadigd is geraakt met windmolens, dat het elektriciteitsnet beschadigd is
geraakt, waardoor massale stroomstoringen dreigen. Desondanks zouden de Chinezen in 2020
nog altijd 15% van hun elektriciteit uit windenergie willen halen. (1)
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedraaid, zou ieder weldenkend mens nu zeggen. Maar ook
wat het klimaat en energie betreft is de verblinding in Nederland en Europa dermate groot, dat nog
altijd onverminderd wordt doorgegaan met het investeren van tientallen miljarden in uiterst
kosteninefficiënte en tot nu toe volstrekt zinloos gebleken windmolens. Bovendien: zodra het geld
voor de miljardensubsidies op is, zullen de energierekeningen voor burgers en het MKB
verveelvoudigen tot duizelingwekkende hoogtes.
Inwoners Duitse dorpen noemen windmolens ‘vernietigende kracht’
Toch breekt hier en daar heel langzaam het gezonde verstand weer door. In Duitsland, dat er al
26.000 neerzette, beginnen steeds meer burgers zich te verzetten tegen de bouw van nog meer
windmolens. Een van de redenen is dat veel mensen in de buurt van nieuwe windmolens wonen
gezondheidsklachten krijgen zoals hoofdpijn, oorpijn en slecht slapen. Daarnaast worden ze
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geconfronteerd met een permanente waardevermindering van hun woningen, omdat bijna niemand
in de buurt van zo’n lawaai makend en vogel- en vleermuis verslindend apparaat wil wonen.
In grote steden ziet men deze molens niet, maar vooral bij kleinere plaatsen en op het platteland
beschouwt men windmolens inmiddels niet meer als een zegen, maar als een vloek, als een
‘vernietigende kracht’ zelfs. Lokale overheden rollen tot nu toe de rode loper uit voor windenergie,
maar dat komt enkel omdat met de molens automatisch een grote zak geld uit Berlijn wordt
afgeleverd.
De problemen in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zijn inmiddels zo wijd verspreid, dat er
zelfs een speciale ‘one-issue’ protestpartij is opgericht, die zich uitsluitend richt op het stopzetten
van de bouw van windmolens.
Als klap op de vuurpijl zorgen de windmolens voor nul komma nul CO2 reductie (wat overigens
sowieso totaal onbelangrijk is, en eerder contraproductief voor het klimaat werkt), mede vanwege
de eerder genoemde extreme inefficiëntie, waardoor er altijd conventionele backup centrales
moeten klaarstaan om te voorkomen dat burgers en bedrijven het urenlang zonder elektriciteit
moeten doen.
Britten heffen ministerie van Klimaat op
Ook in Groot Brittannië, waar ook jarenlang zwaar is ingezet op windenergie, begint het eindelijk te
dagen wat voor een enorm kostbaar volksbedrog de ‘Energiewende’ eigenlijk is. De nieuwe
premier Theresa May heeft het ministerie van Klimaat(verandering) zelfs opgeheven, omdat de
omschakeling op groen te kostbaar blijkt en tot maatschappelijk en economisch onvaardbaar hoge
stroomkosten zal leiden (3).
De Britten hebben nu de kans hun elektriciteitsvoorziening en financiën te redden, omdat ze na het
Brexit niet langer gebonden zijn aan het door de EU geëiste groene energiebeleid. De enige
manier om torenhoge energieprijzen voor burgers en bedrijven te voorkomen is de bouw van
nieuwe kerncentrales. Ook zal er meer gas moeten worden geïmporteerd uit Nederland en
Noorwegen. (5)
Verhuizen? Niet naar de rand van de bebouwde kom
Als burger kunnen wij bij onze keus voor energieleverancier meehelpen door niet te kiezen voor
100% groene energie, omdat wij daarmee ons eigen toekomstige energie-failliet subsidiëren.
Onafhankelijke berekeningen toonden aan dat onze stroomrekening in 2020 gemiddeld € 1000,per jaar hoger zal zijn dan nu.
En heeft u verhuisplannen, ga dan beslist niet aan de rand van een dorp of kleinere stad wonen.
De kans dat u daar in de komende jaren met windmolens wordt geconfronteerd, is namelijk groot.
De regering heeft weliswaar specifieke gebieden aangewezen waar ze mogen worden gebouwd,
maar toezeggingen en garanties van de overheid aan de burgers hebben zoals u weet al jaren
geen enkele betekenis meer. En voor degenen die al wel op die locaties wonen: protesteer, maak
een vuist, en stem de volgende keer eens op een partij die wèl zijn beloftes nakomt en rekening
houdt met uw belangen.
Xander - (1) Daily Caller via Climategate, (2) Die Welt via Climategate, (3) Deutsche Wirtschafts ,
Nachrichten, (4) NOS, (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/08/China-stopt-bouw-windmolens-Britten-heffenministerie-van-Klimaat-op

EU en NAVO halen inmiddels wekelijks 10000 migranten uit Afrika op
Bovendien: ‘Iedere nacht landt elke paar minuten een groot vliegtuig vol asielzoekers op vliegveld
Bonn’ – Oostenrijkse regering eist dat migranten zonder papieren (77%) worden teruggestuurd –
Duitse stadjes geven migranten gratis woningen, zakgeld, satellietschotels en pornokanalen,
hopende daarmee explosie criminaliteit te stoppen
Al wekenlang halen de Duitsers iedere nacht met tientallen
vliegtuigen vele duizenden migranten op uit Turkije,
Griekenland en Italië (foto genomen op vliegveld Bonn).
Terwijl de autochtone Europese bevolking zoet wordt
gehouden met glasharde leugens dat het aantal asielzoekers
fors verminderd is, halen de EU en de NAVO wekelijks steeds
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meer migranten naar onze landen toe. Volgens de VN werden alleen al de afgelopen week 10.000
Afrikaanse gelukszoekers –ook volgens de UNHCR niet één oorlogsvluchteling- door de EUgrens’bewakers’ van Frontex en de NAVO op zee ‘gered’ en naar Europa gehaald. Daarnaast is op
sociale media te lezen dat op het vliegveld van Bonn iedere nacht elke paar minuten een groot
passagiersvliegtuig vol met migranten landt. Oostenrijk eist inmiddels openlijk van bondskanselier
Angela Merkel dat de buitengrenzen van de EU eindelijk worden bewaakt. Zo niet, dan stuurt het
land nieuwe migranten rechtstreeks door naar Duitsland.
10.000 economische migranten uit Afrika – in één week
‘Alarm op de Brennerpas,’ kopt Anonymous News. Niet ‘rechtse populisten’, maar de VN
vluchtelingenorganisatie UNHCR wijst nadrukkelijk op het feit dat er tussen de 10.000 zwarte
Afrikanen die Europa de afgelopen week binnenhaalde –een verdubbeling in één week tijd-, niet
één oorlogsvluchteling uit Syrië zit. En de NAVO en Frontex mogen nog altijd geen enkel boot
tegenhouden, maar zijn door Brussel verplicht om alle vluchtelingen economische gelukszoekers
te redden en naar Europa te brengen.
De meesten komen uit Nigeria, Gambia en Senegal. Anderen zijn afkomstig uit Mali, Guinea,
Ivoorkust en Marokko. In Oostenrijk is opnieuw het alarm afgekondigd, omdat de Italiaanse
regering de meeste migranten onmiddellijk doorstuurt naar het noorden. Op de Brennerpas worden
inmiddels extra maatregelen genomen om de enorme stroom in goede banen te leiden. De
Oostenrijkers zouden voorbereidingen treffen om bij de grens op de bergpas het leger in te zetten.
Oostenrijk wil succesvolle Australische aanpak
Tegelijkertijd eist de regering in Wenen dat bondskanselier Merkel zich eindelijk gaat inzetten voor
het beschermen van de buitengrenzen van de EU, iets wat ondanks misleidende uitspraken van
‘onze’ leiders in werkelijkheid in het geheel niet gebeurt. Minister van Buitenlandse Zaken
Sebastian Kurz wil dat migranten zonder geldige papieren –volgens officiële Duitse gegevens 77%
van het totaal- voortaan op de eilanden aan de buitengrenzen worden vastgehouden, en daarna
naar zekere derde landen worden teruggestuurd.
De Oostenrijkers wijzen opnieuw op deze succesvolle Australische aanpak, een die echter nog
altijd zwaar taboe is in Berlijn, Brussel, Den Haag en Parijs. De Australische marine redt weliswaar
ook zoveel mogelijk migranten op zee, maar in plaats van hen op te halen en hen dus te belonen,
zoals Europa doet, worden ze allemaal linea recta weer teruggestuurd of tijdelijk in
interneringskampen op kleine eilanden geplaatst.
Als Angela Merkel blijft weigeren, dan dreigen de Oostenrijkers nieuwe migranten bij de grens met
Duitsland af te zetten. ‘Wij zijn niet bereid toe te kijken hoe er teveel van ons land wordt gevraagd.’
Bovendien dreigt de Turkse president Erdogan de poorten naar Europa nog verder open te zetten
als de EU niet uiterlijk oktober aan 80 miljoen Turken de beloofde visumvrijheid geeft. (2)
Iedere nacht elke 3-5 minuten vliegtuig bomvol migranten
Voor degenen die naar Duitsland willen heeft Merkel echter al lang iets veel comfortabelers
geregeld. Al wekenlang landt er iedere nacht elke 3 tot 5 minuten een groot passagiersvliegtuig
bomvol migranten op het vliegveld van Bonn. Die worden met alle luxe en egards opgehaald in
Turkije, Griekenland en Italië. De reden dat we daar in de reguliere media niets over lezen is dat
de regering Merkel het inmiddels strafbaar heeft gesteld om ook maar iets ‘negatiefs’ over
migranten te schrijven.
Gratis woningen, zakgeld, satellietschotels, pornokanalen
Aanpassen aan de moslimmigranten doen de Duitsers als geen ander. In een klein stadje vlakbij
Hamburg worden zowel de woningen, de satellietschotels als de abonnementen op pornokanalen
voor ‘asielzoekers’ door de gemeente betaald. Ook wordt het zakgeld à € 143,- ‘ruimhartig’
verhoogd, mede omdat men hiermee hoopt de explosie aan diefstallen en roofovervallen in te
dammen. De Duitse inwoners van het stadje mogen dit gaan betalen doordat de belastingen zeer
waarschijnlijk opnieuw worden verhoogd. (4)
Xander - (1) Anonymous News, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Austria-Netz,
(4) Hartgeld
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/08/EU-en-NAVO-halen-inmiddels-wekelijks-10000migranten-uit-Afrika-op
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Onrust in Israël over toenadering Turkije, Rusland en Iran
Diplomaat: ‘Betrekkingen Turkije met VS in 50 jaar niet zo slecht geweest’ – ‘Iran kan in 2017
eigen operationele kernbom hebben’
Het lijkt erop dat Putin en Erdogan hun hernieuwde
‘vriendschap’ vooral willen gebruiken om Europa en de VS
onder grotere druk te zetten. Zo wil Erdogan de EU hiermee
dwingen de 80 miljoen Turken visumvrijheid te geven, en de
VS om zijn vijand Fethulah Gülen uit te leveren.
Israëlische politici en militaire leiders zijn ongerust over de
plotselinge toenadering tussen Turkije en Rusland. Na 9
maanden vijandigheid als gevolg van het neerhalen van een
Russische bommenwerper boven Syrië door Turkije (november 2015), hebben de presidenten
Vladimir Putin en Recep Tayyip Erdogan vandaag met elkaar gesproken in St. Petersburg, waar
de G20 top wordt gehouden. Vooral Putins onomwonden steun voor Erdogan na de (false flag)
staatsgreep is goed gevallen in Ankara. In Israël is men bang tegenover een nieuw blok met
Rusland, Turkije, Iran, Irak en Syrië gesteld te worden. Gezien de vele oorlogen die de Russen en
Turken al met elkaar uitvochten, zal het wantrouwen tussen beide volken echter niet zomaar
verdwenen zijn.
Machtsblok Rusland-Turkije-Iran-Irak-Syrië in wording?
In Israël kijkt men bezorgd toe hoe Erdogan steeds hardere taal uitsluit tegen Amerika en de
NAVO, en tegelijkertijd toenadering zoekt tot Rusland en Iran. De Turkse dictator gaat al over een
paar dagen naar Teheran voor een ontmoeting met president Hassan Rouhani. Israëlische
inlichtingenspecialisten stellen dat het er op lijkt dat Erdogan een nieuw machtsblok in het Midden
Oosten probeert te vormen, dat bestaat uit Turkije, Rusland, Iran, Irak, Syrië, en indirect ook de
Shi’itische terreurbeweging Hezbollah in Libanon.
Israël raakt juist steeds nauwer geïntegreerd in een anti-Iraanse Soenitische alliantie met Saudi
Arabië, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië. De nog maar net herstelde
diplomatieke en deels ook militaire banden tussen Israël en Turkije komen hiermee opnieuw onder
druk te staan. Israël zal zeker geen geavanceerde technologie met de Turken willen delen, als
daarbij het risico bestaat dat Ankara dit zal delen met Iran. Ook de Israëlische samenwerking met
Rusland ten aanzien van de burgeroorlog in Syrië komt hierdoor op losse schroeven te staan. (1)
‘Iran kan in 2017 operationele kernbom hebben’
In Jeruzalem speelt tevens mee dat Iran het ‘wassen neus’ nucleaire akkoord met de regering
Obama eenvoudig kan gebruiken om het kernwapenprogramma verder voort te zetten. Zoals
verwacht heeft opperleider Ayatollah Ali Khamenei de VS er al meerdere malen van beschuldigd
de afspraken te ‘schenden’, wat voor de islamitische republiek voldoende reden is om dat zelf ook
te (blijven) doen. Omdat Teheran door Obama in staat werd gesteld om vrijwel alle benodigde
technologie en capaciteiten te behouden, kunnen de Iraniërs al eind 2017 een eigen operationele
kernbom hebben, als daartoe besloten wordt. (2)
‘Rusland en Turkije willen Westen lesje leren’
Alexei Malashenko, analist bij het Moscow Carnegie Centre, zegt dat het Putin en Erdogan er
vooral om te doen is om ‘het Westen een lesje te leren’. Turkse officials gaven op hun beurt te
kennen dat men in Ankara erg blij is dat Putin onmiddellijk zijn onomwonden steun voor Erdogan
uitsprak, terwijl er vanuit Europa en Amerika juist kritiek kwam, omdat de Turkse despoot de (false
flag) coup gebruikte om tienduizenden tegenstanders te ontslaan, te arresteren of op een andere
manier op een zijspoor te zetten. Bovendien is Erdogan woedend dat Amerika niet meteen de in
de VS wonende verbannen islamist Fethulah Gülen aan Turkije uitlevert. Gülen, een voormalige
vriend en ideologische partner van de Turkse leider, heeft hoogstwaarschijnlijk niets met de coup
te maken, maar Erdogan geeft hem desondanks de schuld en wil hem in zijn eigen land kunnen
berechten, met de bedoeling hem definitief uit te kunnen schakelen.
‘Betrekkingen met VS in 50 jaar niet zo slecht geweest’
Een Turkse diplomaat in Moskou verklaarde dan ook dat ‘onze betrekkingen met de VS in 50 jaar
niet zo slecht zijn geweest’. Dat heeft er zeker aan bijgedragen dat Erdogan het initiatief nam om
de beschadigde banden met Rusland, die het gevolg waren van het neerschieten van een
Russische jachtbommenwerper boven Syrië door Turkse F-16’s in november 2015, te herstellen.
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Het Kremlin vindt die toenadering op dit moment prima, omdat de NAVO al tijden bezig is met een
agressieve militaire opbouw in Oost Europa, en mede verantwoordelijk is voor de staatsgreep in
Oekraïne. Ook de valse anti-Russische propaganda in de Westerse media steekt behoorlijk in
Moskou. NAVO-lid Turkije losweken en opzetten tegen het Westerse bondgenootschap is voor de
Russen dan ook een uitgelezen kans om de oneerlijke behandeling door het Westen te vergelden.
Wantrouwen na 8 oorlogen blijft groot
Officials van beide landen hadden het vandaag over een ‘historische ontmoeting’ tussen Putin en
Erdogan (3). Desondanks zullen beide volken het verleden niet zomaar kunnen vergeten. De
Russen en Turken vochten de afgelopen 300 jaar maar liefst 8 oorlogen met elkaar uit, die
uiteindelijk allemaal door de (Ottomaanse) Turken werden verloren. Het wantrouwen zal dan ook
groot blijven, en zeker gezien Erdogans onvoorspelbare ‘switches’ en onbetrouwbaar gebleken
beloftes en toezeggingen, kan de nu toegejuichte alliantie tussen Rusland en Turkije net zo goed
in één klap weer als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Erdogan gebruikt Putin om Europa en VS onder druk te zetten
Sommige analisten denken dat Erdogan de toenadering tot Rusland enkel gebruikt om Europa en
Amerika onder nog grotere druk te zetten om zijn eisen in te willigen. Van Europa eist hij in uiterlijk
oktober visumvrijheid voor alle 80 miljoen Turken. De Amerikanen moeten in zijn ogen over de
brug komen met de uitlevering van Fethulah Gülen. De kans is zeker aanwezig dat het Westen
hem nu alsnog zijn zin gaat geven, om zo te voorkomen dat scheuren met de NAVO en de EU op
een daadwerkelijke breuk uitlopen.
Voor de gewone Europese burger zou dat feit op zich juist heel goed nieuws zijn, omdat een vrij,
democratisch, veilig, welvarend en niet-geïslamiseerd Europa Turkije juist als de allerergste
kiespijn kan missen. Des te zorgwekkender is het dat men in Brussel, Berlijn en Den Haag in
toenemende mate bereid lijkt om –ondanks alle geleverde kritiek- nog dieper door de knieën te
zinken voor de Turkse dictator, en daarmee voor de islam en totale islamisering van onze
samenleving.
Xander - (1) DEBKA, (2) DEBKA, (3) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/08/Onrust-in-Isral-over-toenadering-Turkije-Rusland-en-Iran

Schokkende voorspellingen remote viewers (video)
Remote viewing is een techniek die is ontwikkeld door het Amerikaanse leger voor
spionagedoeleinden waarmee je als het ware in de toekomst kunt “kijken”.
Sommige van deze remote viewers hebben opmerkelijk successen geboekt en een aantal van hen
voorspellen onafhankelijk van elkaar een schokkende
gebeurtenis in de maand augustus.
Wij hebben veel aandacht besteed in eerdere artikelen aan de
remote viewer Ed Dames en zijn voorspellingen aangaande
een komende killshot.
Een klein deel uit een eerder artikel, met ook een beknopte
uitleg over remote viewing:
Wellicht de meest bekende remote viewer is Ed Dames die al
jaren de komst voorspelt van een zonnevlam die ervoor zal
zorgen dat zo goed als alle elektriciteit op de wereld voor
langere tijd zal wegvallen.
Voor de duidelijkheid en lezers die niet bekend zijn met dit fenomeen, een deel uit een eerder
artikel:
Ed Dames noemt deze moeder van alle zonnevlammen de Killshot. Het gevolg zal namelijk vele
doden zijn veel op een aarde die voor lange tijd verstoken zal zijn van elektriciteit.
We hebben de afgelopen jaren regelmatig verslag gedaan over de technieken die worden gebruikt
bij wat men noemt remote viewing. Zoals wij schreven in een eerder artikel geen science fiction:
"Voor diegenen die nog niet weten wat remote viewing inhoudt, een korte samenvatting
uit eeneerder artikel: Remote viewing is het (red.: het woord paranormaal halen we hier weg omdat
we dat eigenlijk niet meer van toepassing vinden. Het gaat namelijk om een voor iedereen fysiek
aanwezige en toegankelijke gave) vermogen om plaatsen, personen en gebeurtenissen waar te
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nemen die zich niet binnen het bereik van de (ons algemeen bekende) zintuigen bevinden. De CIA
en het Amerikaanse leger vonden remote viewing (zien op afstand) geloofwaardig genoeg om
miljoenen Dollars van de belastingbetalers uit te geven aan dit project.
De vraag die veel mensen zal bezighouden is wanneer de remote viewers deze Killshot zien
verschijnen? Is het nog dit jaar, volgend jaar of later?
Remote viewing is zoals Ed Dames dat uitlegt, iets wat je ziet zoals bijvoorbeeld bergen in de
verte, maar waarbij het onmogelijk is om te bepalen hoe ver het van je verwijderd is. Zo is het ook
met de rampzalige zonnestormen. Ze zien de gebeurtenis, weten wat er gaat gebeuren en ook dát
het gaat gebeuren, maar wanneer dat is de grote vraag. Het beste wat je in dat soort
omstandigheden dan kunt proberen is om één of meerdere voorvallen te identificeren die
plaatsvinden vóórdat de eigenlijke gebeurtenis plaatsvindt.
Ondertussen is duidelijk geworden dat Ed Dames in feite de komst beschrijft van het mini
zonnestelsel Nibiru en ook heeft laten weten dat hij dit jaar zijn laatste workshops zal houden en
daarna verhuizen naar een veilige locatie.
Naast Ed Dames is er een ander bekend remote viewing instituut en wel dat van Courtney Brown.
Dit heet het Farsight Institute en ook daar hebben ze opmerkelijke resultaten behaald met remote
viewing.
Via de website van Irma Schiffers komt nu een toch wel schokkend verhaal naar voren over iets
dat drie van de Farsight remote viewers onafhankelijk van elkaar voorspellen over deze maand.
Aangezien de maand al voor de helft voorbij is en de gebeurtenis die zij “zien” nog niet heeft
plaatsgevonden, zijn er nog twee weken waarin dit zou kunnen gebeuren.
Het volgende is een deel van wat Irma Schiffer schrijft, met daaronder een door haar in het
Nederlands ondertitelde video:
Courtney Brown is met zijn team, inmiddels uitgebreid met een dame -Princess Jeaneé- een paar
maanden geleden begonnen aan een nieuw experiment. Live remote viewen voor de camera,
maar dan in de nabije toekomst: om precies te zijn, het belangrijkste nieuwsfeit in de komende
maand. Tot nog toe slagen ze daar gedrieën heel erg goed in, ze komen allemaal afzonderlijk met
accurate informatie.
Maar wat ze nu beschrijven, dat het wereldwijde nieuws van augustus zal domineren, is dermate
heftig dat ik deze sessie heb vertaald; het is op dit moment namelijk nog niet gebeurd. Er wordt
onder andere gesproken over een toespraak van de president die door vrijwel iedereen wordt
bekeken; ook al zal hij informatie achterhouden en niet de volledige waarheid spreken. Maar
what’s new, kunnen we dan zeggen.
Dick Algire spreekt de oprechte hoop uit dat hij er dit keer helemaal naast zit. Dat dit niet gaat
gebeuren. Hij neemt graag de schuld op zich, zo zegt hij, als hij verstrikt geraakt is in de
verbeelding. Princess Jeaneé, -zwanger zo te zien- weet niet goed wat ze ermee aan moet. Het is
voor remote viewers -net als overigens voor helderzienden- altijd heel pittig om op iets in te
zoomen en te voelen en zeker niet altijd prettig. Maar wat te doen als het in de nabije toekomst ligt
en drie verschillende remote viewers zonder enig contact, verspreid over de wereld, krijgen
dezelfde beelden en informatie…?
Hopelijk komt er meer aandacht voor dit fenomeen; het ontkennen van dergelijke gaven is een
strijd die al vanuit de oudheid wordt gevoerd, terwijl we deze feitelijk allemaal hebben. Remote
viewing is te leren; helderziendheid ontwikkelen ook, maar de kern van die gaven zit ‘m in het
bewust worden en aanvaarden van jezelf in alle facetten, een gezond reflectievermogen en een
open mind en hart, zodat je elk moment naar de waarheid kunt luisteren.
Zie hier deze video, opgenomen op 16 juli voor deze maand -augustus- vertaald en ondertiteld. Als
dit werkelijk gebeurt, ben je in ieder geval voorbereid. (De video duurt 1 uur en 6 minuten)
https://youtu.be/siU7GE1a8qw
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10990:schokkendevoorspellingen-remote-viewers&catid=27:paranormaal&Itemid=40
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Waarom ik chemotherapie heb geweigerd (video)
Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, stort de wereld op
dat moment behoorlijk in elkaar.
Dat gebeurde ook bij Chris Wark, die bovendien een oncoloog
had die zei dat hij wel helemaal gek moest zijn om de
chemotherapie te weigeren.
Dan moet je van goeden huize komen om de druk te
weerstaan die je dan krijgt opgelegd door de specialisten in
het ziekenhuis.
In de onderstaande video zie je een interview dat Ty Bollinger van The Truth About Cancer had
met Chris Wark.
Het onderwerp van dat interview was de reden dat Chris Wark chemotherapie had geweigerd.
Ruim tien jaar geleden werd bij Chris Wark darmkanker stadium III geconstateerd. Hij heeft een
operatie ondergaan, maar heeft de hem opgedrongen chemotherapie daarna geweigerd.
Zo zegt hij onder andere:
Ze maakten mij zo bang dat ik akkoord ging met de chemotherapie, hoewel ik eerder al het besluit
had genomen om dat niet te doen. Maar, het weekend daarna kwam ik weer bij mijn positieven. Ik
dacht over mijn leven en aan al de vreemde dingen die de oncoloog tegen mij had gezegd.
Tijdens een gesprek, zomaar ergens in het midden van zijn pogingen om mij te overtuigen, zei hij:
“Luister man, ik vertel je dit niet omdat ik je business nodig heb”. En toen dacht ik: “Waarom zou jij
dat zeggen?” en “Wat heeft business hiermee te maken?”.
En toen: “Maar, wacht even, dit is business. Dit is zijn business. Hij heeft patiënten nodig om geld
te verdienen”.
Ty vraagt dan: “Is dit dezelfde man die jou vertelde dat je gek zou zijn als je geen chemokuur zou
nemen?
“Ja, dat klopt, dezelfde man. En het leek op een Freudiaans slippertje, weet je wat ik bedoel? Het
was dát of mij “wegduwen”, een bekende verkooptruc. Op de manier van: Ik heb jou business niet
nodig en dan willen ze juist zaken met je doen, begrijp je wat ik bedoel?”.
Maar, toen dacht ik over alles na en bedacht: Weet je wat? Voeding klinkt mij heel wat beter in de
oren. Ik zou liever een overdosis aan voeding nemen en mijn lichaam alles geven wat het kan
gebruiken om reparaties uit te voeren, te vernieuwen te ontgiften en te helen en erop vertrouwen
dat God mij zal leiden in dit proces, dan om iemand die mij helemaal niet kent en die waarschijnlijk
mijn naam alweer is vergeten, mij te laten vergiftigen en op mij te laten experimenteren met een
kans van 60 procent dat ik over vijf jaar nog leef.
Later kwam ik erachter dat hij loog. Wat hij mij vertelde was dat ik 60 procent kans had om nog vijf
jaar te leven. Maar, dat is het gemiddelde van alle kankerpatiënten. Dus, als je iedere
kankerpatient neemt en je gooit ze allemaal op een grote hoop, dan kom je op die vijf jaar.
Dat betekent echter niet dat je over vijf jaar vrij van kanker bent. Het betekent alleen dat je een hart
hebt dat nog klopt. Sommigen van die mensen liggen op de intensive care. Sommige van hen
staan op de rand van de hemel omdat ze stervende zijn. Maar, ze worden allemaal meegeteld in
het succescijfer van mensen die vijf jaar lang overleven.
Maar, de kans voor iemand met darmkanker in het stadium dat ik had, is de kans om de komende
vijf jaar te overleven nog maar 30 procent. En slechts 16 procent om daarna de tien jaar te halen.
En hier zit ik, tien jaar later, zonder hun therapie.
Chris Wark heeft destijds een moedig besluit genomen. In plaats van het immuunsysteem te
verzwakken en te vernietigen met chemo, heeft hij het tegenovergestelde gedaan. Een goede,
gezonde gebalanceerde voeding, misschien aangevuld met natuurlijke producten waar
kankerpatiënten in de praktijk veel baat bij vinden.
Het verhaal van Chris Wark: https://youtu.be/nLVwrpRWyB8
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11016:waarom-ikchemotherapie-heb-geweigerd&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Waarom verkoopt Tom Cruise al zijn bezittingen? (video)
Wie in staat is om écht te zien, kan constateren dat de elite
zonder enige twijfel binnen niet al te lange tijd grote rampen
verwacht. De ondergrondse schuilplaatsen zijn klaar, de 300
Wal-Mart winkels in Amerika die een belangrijke rol zullen
spelen, zijn gesloten. Wal-Mart, de winkelketen met de
Davidster als logo waar ooit Hillary Clinton in de directie zat.
In de wereld waarin wij leven, met zoveel factoren die niet echt
stabiel te noemen zijn, is de kans groot dat ook ons land vroeg of laat te maken zal krijgen met een
ramp. Dit kan door allerlei dingen worden veroorzaakt zoals een economische ineenstorting,
natuurramp, oorlog en passage vande planeet Nibiru om er maar een paar te noemen.
Feit is, dat wanneer een dergelijke ramp ons concreet zou bedreigen, mensen op een ongekende
schaal zouden gaan hamsteren. Een voorbeeld van wat er dan gebeurt, is bijvoorbeeld te zien in
Amerika wanneer daar een dreiging voor een orkaan of iets dergelijks wordt afgegeven. De
bevolking trekt massaal naar de supermarkten en binnen de kortste keren zijn de schappen leeg.
Dit zijn dan “rampen” waarvan men weet dat die met een paar dagen weer weg zal zijn, dus wat
zal er gebeuren met een bevolking als er onverhoopt een echte crisis uitbreekt?
Ook een voorbeeld van wat er kan gebeuren in een dergelijke situatie is Venezuela. In dat land zijn
80 procent van de normale levensbehoeften niet meer te koop in de winkels en veel gezinnen
slagen er niet meer in om drie maaltijden per dag op tafel te zetten.
Er zijn nog wel wat producten te krijgen, zoals verse groente en fruit, zuivelproducten, maar geen
melk, wat graan, veel snacks en weinig of geen blikvoedsel. Het enige vlees dat er verkrijgbaar is,
zijn worsten en er zijn drie soorten kaas. Het enige probleem is dat een kilo kaas net zoveel kost
als een kwart van een minimum inkomen in dat land. De normale voedselproducten die de meeste
inwoners van Venezuela willen kopen, zijn niet meer verkrijgbaar. Zaken zoals meel, pasta, rijst,
melk, eieren, suiker, koffie, kip, mayonaise, olie om in te koken en vlees. Ook zijn er geen zaken te
krijgen zoals wc-papier, wegwerpluiers, shampoo, tandpasta, geen zeep en geen deodorant.
Daarmee krijg je dan ook gelijk een idee welk soort producten geneigd zijn te verdwijnen uit de
winkels in tijden van crisis. Ooit was Venezuela één van de rijkste landen in Zuid Amerika, maar nu
beginnen de rijen om voedsel te kunnen kopen zich ’s nachts om drie uur al te vormen. Sommige
mensen beginnen zo wanhopig te worden dat ze zelfs jagen op katten, honden en duiven om zo
aan voedsel te komen. Er zijn zelfs een aantal mensen zover gegaan dat ze de dierentuin zijn
binnengedrongen om daar dieren te doden en op te eten.
Dit betekent natuurlijk niet dat je in paniek naar de dichtstbijzijnde winkel moet rennen en een
voorraad goederen moet opslaan, maar misschien is wel zinvol om langzaam aan wat meer
spullen in voorraad te houden dan normaal. En dan met name die dingen die je misschien niet zo
snel associeert met preppen, zoals zeep en toiletpapier. Als er onverwacht een crisis uitbreekt en
dit soort spullen zijn niet makkelijk verkrijgbaar mee, zoals nu ook weer blijkt in Venezuela, dan
voel je je toch heel wat prettiger met dit soort zaken bij de hand.
Dat de elite rampen verwacht op deze planeet is iets dat honderd procent zeker is. En aangezien
zij in het algemeen over veel meer informatie beschikken dan wij, kunnen we ervan uit gaan dat zij
dingen weten die wij niet weten. Nu ja, wij weten ze wel, want wij schrijven er heel regelmatig
over, maar in de mainstream media wordt er gedaan alsof er niets aan de hand is en dat deze
zieke en corrupte wereld voor altijd zo zal doordraaien.
Onderstaand een video, waarin onder andere wordt verteld over dat Tom Cruise al zijn bezittingen
aan het verkopen is. De vraag is natuurlijk, waarom zou zo iemand al zijn spullen te koop zetten?
Geldgebrek is niet een waarschijnlijke oorzaak, dus dan moet er een andere reden zijn.
In dezelfde video wordt verder ingegaan op het feit dat de Amerikaanse winkelketen Wal-Mart
wordt gebruikt als een front voor onder andere een tunnelsysteem dat onder grote delen van
Amerika loopt. Een tunnelsysteem dat de afgelopen jaren ontelbare vrachtwagens met goederen
heeft opgeslokt die allemaal weer leeg naar buiten kwamen.
Er zijn inmiddels honderden Wal-Mart winkels gesloten in Amerika, formeel vanwege allerlei
verbouwingen, maar velen denken dat er een hel andere reden achter zit.
Is het dan ook weer toeval dat in het verleden niemand minder dan de komende president Hillary
gezamenlijk met de door Joe Biden gevonden aan/uit knop, jarenlang in de directie van Wal-Mart
heeft gezeten. Als enige vrouw. Nu ja, "vrouw" is misschien een groot woord.
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Toeval dat het logo van Wal-Mart een symbool is wat ons erg
bekend voor komt?
De elite weet dingen en bereidt zich daar op voor; zo simpel is
het. Wat dan precies hetgeen is waarop ze zich voorbereiden,
blijft misschien nog even raden, maar dat ze het doen, is feit.
https://youtu.be/LzAq-Kke_HI
Als je naar buiten kijkt en je ziet de Hollandse (binnenkort
Turkse) zomerluchten, dan is het moeilijk voor te stellen dat
hier ooit dingen zullen gebeuren, waardoor toestanden zullen
ontstaan zoals nu in Venezuela.
Daarom, hierbij nogmaals een deel uit een artikel van enkele
jaren geleden dat laat zien dat in 1938 helemaal niemand in
ons land verwachtte dat hier ooit vreselijke dingen zouden
gebeuren. Na de mooie beelden, enkele beelden van slechts
een paar jaar later.
Ook hier kunnen dingen in hele korte tijd veranderen, dus een beetje
voorbereiding is absoluut geen paranoïde gedrag.
Ondertussen gaat het leven door en is het zomer geworden. Ook in
1938 was het uiteraard zomer en zag je een beeld van lachende,
vrolijke mensen die misschien ondanks dat ze het niet breed hadden,
toch best nog genoeg te eten hadden en ook van het leven wisten te
genieten.
Om een beetje de sfeer te proeven van die dagen hebben we een
oude kleurenfilm gevonden uit 1938. Het is een dagje uit voor de
bejaarden in Heiloo en overal zie je vrolijke lachende mensen die
genieten van het mooie weer. https://youtu.be/mKE38ySEJec
Ook toen in 1938 waren er mensen die de grotere lijnen zagen van
wat er zich afspeelde en waar het naartoe dreigde te gaan. Ook zij
werden, net als nu, door de meerderheid bestempeld als
complotdenkers die overal spoken zagen. Er waren toch verdragen
getekend in München?
Wat misschien in 1938 helemaal niemand heeft gedacht, is hoe erg
het kon worden en vooral hoe snel het kon gaan. In enkele jaren tijd
was het beeld van zorgeloze mensen zoals die je hierboven zag,
totaal veranderd.
Hetzelfde land en dezelfde mensen, enkele jaren later:
Het lijkt alsof de mens niets leert van zijn (voor)geschiedenis. Net
zoals in 1938 de bevolking werd gevoerd met propaganda om te
komen tot het hogere doel van een New World Order, zo gebeurt er nu
precies hetzelfde.
Net zoals de bevolking rustig verder ging met hun dagelijks leven en
helemaal niemand zich de komende verschrikkingen kon voorstellen,
zo gebeurt dat nu ook weer.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11006:waarom-verkoopttom-cruise-al-zijn-bezittingen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Meer bewijs dat NASA liegt over Phobos (video)
Wanneer je zegt dat de maan hol is en een kunstmatig
gemaakt object, dan zullen velen je meewarig aankijken en
Minister Schippers bellen om je op te laten pakken als
verward persoon.
Zelfs wanneer ESA (European Space Agency) verklaart dat
één van de manen die om Mars draait hol is, gaat er bij
niemand een belletje rinkelen.
In plaats van president van Amerika zou het een hele goede
zet zijn om Hillary Clinton baas van NASA te maken. Van
iedere drie woorden die ze zegt, zijn er minstens twee
gelogen, dus de perfecte kandidaat om een organisatie als
NASA te leiden.
NASA, Never A Straight Answer, is optimistisch uitgedrukt als
je bedenkt hoe ze keer op keer het publiek bedonderen.
Zo is er via Scott Waring van Ufo Sightings Daily een door
NASA gemaakte opname van de Mars maan Phobos
gepubliceerd.
Een afbeelding die er als volgt uitziet:
Zoals je ziet heeft Phobos een soort metallic glinsterend
oppervlak. De foto is net ontdekt, maar al op 28 maart 2016
gemaakt.
Scott Waring zegt er het volgende over:
“Ik vond deze foto van de Mars maan Phobos en is het een
hele ongewone foto. Ik heb de natuurlijke kleuren iets
verbeterd en ontdekte dat het links paars is, zilverkleurig in
het midden en groen aan de rechterkant. Het is een metallic
oppervlak.
Deze foto is genomen met een soort telescoop volgens Scott
en laat ons de werkelijke vorm en natuurlijke kleuren zien van
Phobos.
Het is duidelijk, zegt Scott, dat NASA ook nu weer liegt, want
normaal gesproken laten ze ons Phobos zien als een soort
aardkleurige eivorm zoals in de hiernavolgende afbeelding
van ESA toen deze in 2013 verklaarde dat Phobos hol was.
Dat Mars een hol en kunstmatig object heeft dat rond de
planeet draait, moet toch wel her en der wat belletjes doen
rinkelen. Maar niet dus, want de wereld draait gewoon door
en iedereen heeft het veel te druk met het feit dat Albert van
der Linde na 15 jaar stopt bij RT Boulevard, dat is pas echt
nieuws.
Het volgende is wat wij schreven over Phobos in een eerder
artikel:
Zo schreven wij in een artikel in december 2012:
Het prestigieuze Europese Ruimtevaartbureau ESA heeft
verklaard dat Phobos, de geheimzinnige maan van Mars,
kunstmatig is gemaakt. Hij is minimaal voor eenderde hol en
de oorsprong is niet natuurlijk.
De astrofysicus Dr. Iosif Samuilovich Shklovsky was de eerste die de bewegingen van de
omloopbaan van deze Mars satelliet berekende. Hij kwam tot de conclusie dat deze kunstmatig en
hol is en dat het in feite niets anders is dan een gigantisch ruimteschip is.
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De Russen hebben altijd al veel belangstelling gehad voor de kunstmatige maan Phobos en
hebben daar ook de nodige avonturen meegemaakt zoals wij schreven in een artikel van mei dit
jaar:
In juli 1988 stuurden de Russen twee onbemande ruimteschepen richting Mars, de Phobos 1 en de
Phobos 2. Het doel van de missie was om onderzoek te doen naar de geheimzinnige maan van
Mars, Phobos.
Na twee maanden verloor men alle contact met Phobos 1 en verdween deze voor altijd uit beeld.
Ook Phobos 2 ging uiteindelijk verloren, maar niet nadat er een aantal vreemde zaken waren
voorgevallen.
In januari 1989 arriveerde Phobos 2 veilig bij Mars en begon haar omloopbaan om de planeet. De
volgende stap was om het ruimteschip in een zodanige baan te brengen waardoor hij in feite in
tandem zou vliegen met de maan Phobos. Hierdoor zou men dan de mogelijkheid creëren om
deze maan met geavanceerde apparatuur te onderzoeken.
In eerste instantie ging alles goed, totdat men probeerde Phobos 2 uit te lijnen met de maan
Phobos. Op 28 maart kwam het Russische controlecentrum met het bericht dat er
communicatieproblemen met het ruimteschip waren. Verder dat Phobos 2 niet langer
communiceerde nadat hij een dag daarvoor een rondje had gemaakt rond de maan Phobos. Ook
werd het contact later niet hersteld waardoor ook de Phobos 2 als verloren werd beschouwd.
Echter, net voordat het contact volledig werd verbroken stuurde de Phobos 2 een aantal vreemde
beelden naar de aarde. De volgende foto laat een ongewone schaduw zien op het maanoppervlak.
Wat het ook was dat deze schaduw veroorzaakte, de experts
waren het erover eens dat het niet om iets natuurlijks ging. De
grootte van de schaduw op het oppervlak van Mars geeft aan
dat het object ergens tussen de 20 en 25 kilometer lang moet
zijn.
Dan blijft het een lange tijd stil. Totdat de vroegere Russische
kosmonaute Marina Popovich een persconferentie geeft in
1991 waar ze met de volgende geheime foto komt. Het is de
allerlaatste infraroodfoto die Phobos 2 naar de aarde heeft
gestuurd.
Als je bedenkt dat de totale lengte van de maan Phobos
ongeveer 22 kilometer is dan zie je dat dit vreemde object
eveneens een lengte heeft van ergens tussen de 20 en 25
kilometer, even groot als de schaduw van het object op het
oppervlak van Mars.
Volgens Don Eckerwrote in een artikel in UFO Mag op 25
maart 1989 is de Phobos 2 door deze UFO uit de lucht
geschoten omdat de Russen voorbereidingen aan het treffen
waren om een krachtige laserstraal richting de maan Phobos
af te vuren.
In een eerder artikel schreven wij reeds dat nu ook het Europese Ruimtevaarbureau (ESA)
toegeeft dat de maan Phobos kunstmatig is gemaakt en voor een deel hol is. Dan is het wellicht
ook heel logisch dat dit een soort buitenaards station is en dat toen het erop leek dat de Russen
met hun laserstraal daar misschien grote schade zouden toebrengen, men via een groot
moederschip heeft ingegrepen.
De Russen hebben verder nooit iets losgelaten, maar dat het wemelt van leven op en rondom
Mars, zoveel lijkt zo langzamerhand wel duidelijk. https://youtu.be/DtrGQX4mtxw
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10993:meer-bewijs-datnasa-liegt-over-phobos&catid=12:et&Itemid=25
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Poetin heel blij dat hij Soros het land heeft uitgeknikkerd
Men zegt wel eens over George Soros dat hij de man is die
weigert te gaan daar waar de meeste van zijn slachtoffers zich
bevinden.
Ondanks zijn hoge leeftijd weigert hij om dood te gaan en gaat
door met het zaaien van dood en verderf op deze planeet.
We hebben onlangs kunnen lezen hoe de bestanden van de
stichting van George Soros, de zogenaamde Open Society
organisaties, zijn gehackt en gepubliceerd via een website met de naam DC Leaks.
Daaruit bleek onder andere dat hij al het mogelijke in het werk stelt om organisaties die zich
bezighouden met het promoten van immigratie in Europa en het bestrijden van mensen die daar
kritiek op durven te leveren, financieel te steunen, ook in ons land. Maar ook mensen als de
klimaatoplichter Al Gore hebben tientallen miljoenen dollars ontvangen van Soros voor de promotie
van zijn klimaatopwarming zwendel.
Dit is natuurlijk weer heel voordelig voor Agenda 21, inmiddels 2030 Agenda, waarvan ook
Soros één van de grondleggers is.
Iemand die heel goed in de gaten heeft wat voor figuur die Soros is en wat hij doet, is de
Russische president Poetin die Soros en al zijn clubs vorig jaar Rusland heeft uitgeknikkerd. Soros
is volgens diverse mensen verantwoordelijk voor het ruïneren van de economie in Rusland en
Polen in het begin van de jaren negentig.
Net zoals de zakenbank Goldman Sachs is ook George Soros een soort inktvis die overal zijn
tentakels insteekt en wanneer er ergens ter wereld een crisis ontstaat, is George Soros nooit erg
ver uit de buurt.
Je zou kunnen zeggen dat Soros en Goldman Sachs vanuit ideologisch standpunt tot hetzelfde
broederschap behoren. Hun strategie verschilt hier en daar, maar het eindresultaat is altijd de
vernietiging van leven door het economisch systeem (hetzij kapitalisme, hetzij socialisme) en
politieke manipulaties.
George heette niet altijd Soros:
Soros is a Hungarian Jew (a Khazar), born in Budapest in
1930 as György Schwartz (in 1936 his parents changed their
surname to Sorosz).He was educated in London and in 1950s
he went to the USA.
Soros is dus in feite een Chazaar en zoals we onlangs
hebben kunnen lezen, regeren de Chazaren niet alleen een
groot deel van de wereld, maar hebben ook één belangrijk
doel:
De Chazaar bankiersfamilies trokken van Venetië naar Bologna en van daaruit door naar
Duitsland, waar ze Napoleon financierden met als enig doel de onderwerping van Rusland en de
vernietiging van de Russisch Orthodoxe kerk. Deze kerk was na de vernietiging van
Constantinopel (Istanboel) verhuisd naar Moskou.
In plaats van een federale republiek, staat Amerika nu onder controle van Washington D.C. en het
Federal Reserve woekerbanksysteem.
Tijdens de laatste eeuw hebben ze het Amerikaanse leger gebruikt voor één enkele doelstelling en
dat is de vernietiging van Rusland en alles wat daar nog over is van de orthodox christelijke kerk.
Terug naar Soros en de gelekte documenten via DC Leaks:
Uit de gelekte documenten blijkt duidelijk dat de strategie van Soros is om al die activiteiten en
mensen te ondersteunen die zich bezighouden met het destabiliseren van Rusland.
Zo staat letterlijk in één van de stukken het volgende:
“We zijn geneigd ons bezig te houden met activiteiten en acteurs die de Russische weerstand
tegen de bewegingen die zich sterk maken voor traditionele waarden, begrijpen en tegenwerken”.
Alles wat Soros zegt, is opzettelijke misleiding en zoals het een goede Chazaar betaamt, het
tegenovergestelde van wat hij zegt. Zoals het “brengen van democratie” naar Rusland en/of
Oekraïne en het “helpen” van Syrische vluchtelingen.
Wat hij wil, is wat de Chazaren als doelstelling hebben: De volledige onderwerping en vernietiging
van Rusland.
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In dat kader wordt ook duidelijk waarom Soros vorig jaar februari schreef dat Poetin een grotere
bedreiging vormt voor het voortbestaan van Europa dan ISIS.
Wat hij in feite doet, is niets anders dan het promoten van het Chazaren/Mafia plan.
De Chazaren vormen ongeveer 90 procent van de bevolking die men nu Joods noemt. De
Chazaren die in feite een Turks volk zijn, waarmee Hitler geen Joden naar de concentratiekampen
stuurde, maar Turken. Vermomde Turken dus eigenlijk die de staat Israël runnen.
De profeet Edgar Cayce zei het volgende over de situatie in
onze huidige wereld en de snode plannen van de Chazaren
om Rusland te vernietigen:
“Door Rusland zal de hoop voor de wereld komen”, zo zei
Cayce. “Niet door wat men soms noemt Communisme of
Bolsjewisme. Nee, maar vrijheid, vrijheid. Dat ieder mens zal
leven voor zijn medemens. Dat principe is daar geboren. Het
zal jaren duren voordat dit zich zal uitkristalliseren, maar toch
zal vanuit Rusland de hoop van de wereld weer komen”
In de volgende video zijn de stellingen te lezen van de
Russische president Poetin tegen de New World Order.
Daaruit wordt ook duidelijk dat Rusland onder zijn leiding in ieder geval nooit zal bezwijken onder
de druk van gespuis zoals Soros. https://youtu.be/cR_6JkPixs4
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11003:poetin-heel-blij-dathij-soros-het-land-heeft-uitgeknikkerd&catid=20:het-complot&Itemid=33

Amerika haalt kernwapens weg uit Turkije
De verhouding tussen Turkije en Amerika is dusdanig
verslechterd dat volgens militaire bronnen Amerika hun
kernwapens heeft weggehaald van de basis Incirlik.
Het nieuwe Turkije timmert lekker aan de weg en de Turken
zien Poetin en Erdogan als een soort nieuwe Batman en
Robin. (Zij denken dat Erdogan Batman is en geen Robin).
Na de mislukte coup van Erdogan ging alles in Turkije in een
stroomversnelling.
De relatie met verschillende landen heeft na de coup een
dramatisch verloop gekend; alsof het zo gepland was (wat
ook zo is). Turkse bewindslieden strooiden driftig in het rond
met de meest wilde beschuldigen en dat vooral richting
landen zoals Amerika, Duitsland en Oostenrijk. Daarnaast
kreeg de NAVO een veeg uit de pan, hetgeen gisteren nog
maar eens werd herhaald door de Turkse Minister van
Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu.
Volgens deze man toonde de NAVO niet genoeg goede wil om met Turkije samen te werken en
niet geheel toevallig hintte hij dan ook maar even dat Turkije een mogelijke militaire samenwerking
met Rusland overweegt.
In een interview met RT gaf Cavusoglu aan dat Ankara gealarmeerd is door het gebrek aan
bereidheid dat door de NAVO wordt vertoond in het samenwerken met Turkije die tenslotte lid is
van het genootschap.
Hij verweet de NAVO dat ze bepaalde onderwerpen ontwijken zoals het uitwisselen van
technologie en gezamenlijke investeringen. Turkije wil haar eigen defensie-industrie ontwikkelen
en defensieve systemen versterken, aldus de minister.
Toen men hem vroeg naar de mogelijkheid van Turkse samenwerking met Rusland op het gebied
van defensie, zei hij het volgende: “In dat opzicht, als Rusland hiervoor belangstelling zou tonen,
zijn wij klaar om de mogelijkheid tot samenwerking te overwegen in die sector”.
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Dit is niet de eerste keer dat Cavusoglu iets dergelijks zegt. In een interview met Anadolu News op
10 augustus zei hij dat Turkije en Rusland zouden onderzoeken of het mogelijk is om een
gezamenlijk militair, veiligheids- en diplomatiek mechanisme op te zetten, terwijl hij er tegelijkertijd
aan toevoegde dat de relatie met de NAVO niet zo bevredigend was als hij zou wensen. Hij was
ook degene die voorstelde om voortaan in onderlinge handel tussen Rusland en Turkije de dollar
links te laten liggen.
Cavusoglu ging verder met het Westen ervan te beschuldigen dat ze Turkije en Rusland
behandelen als tweederangs landen, om de eenvoudige reden dat ze het niet met elkaar eens zijn.
“Door de recht-door-zee houding en veerkracht van Erdogan en Poetin zijn ze nerveus en maken
ze zich heel erg zorgen”, zei de Minister.
Opeens schijnt Turkije ook een soort 180 graden draai te maken voor wat betreft Oekraïne en is
het Westen nu opeens de boosdoener en wordt er met geen woord meer gerept door Turkije over
de Krim en de annexatie daarvan door Rusland, iets dat Erdogan had gezworen nooit te zullen
accepteren.
En om even helemaal zout in de wonden van het Westen te wrijven, heeft een lid van het
Russische parlement voorgesteld dat de Turken de basis Incirlik, die nu wordt gebruikt door de
Amerikanen in hun strijd tegen ISIS, voortaan onderdak zal gaan bieden aan Russische
straaljagers, zodat die van daaruit ook ISIS en aanverwant tuig kunnen bestrijden.
De Russische senator Viktor Ozerov die dit voorstelde, zei dat dit voor Erdogan een mooie
gelegenheid zou zijn om zijn goede wil te tonen ten opzichte van Rusland.
Vanaf juli 2015 wordt Incirlik gebruikt door de Amerikanen en de rest van de coalitie. Het is
toevalligerwijze ook de basis waar de NAVO/Amerika een 50-tal B61 nucleaire bommen ergens in
een magazijn hebben liggen.
Volgens een aantal bronnen binnen de militaire wereld is Amerika dan ook in alle haast begonnen
met het verplaatsen van deze bommen van Turkije naar Roemenië.
Volgens diezelfde bronnen vertrouwt Amerika de Turken niet
langer en hebben ze de bommen nu verplaatst naar de
luchtmachtbasis Deveselu in de buurt van de stad Caracal, de
nieuwe thuisbasis voor het Amerikaanse raketschild dat
woede heeft opgewekt in Rusland.
Formeel weigert Amerika bovenstaande nog te bevestigen en
Roemenië ontkent in alle toonaarden. Echter, dit is de
normale standaardprocedure in het geval van kernwapens. Al
ten tijde van de Koude Oorlog werd nooit officieel bevestigd dat er kernwapens liggen in
landen zoals Nederland en België.
Hoewel het door het ministerie van Defensie nooit is bevestigd of ontkend, vermoedt men dat de
vliegbasis nu nog de enige locatie in Nederland is waar kernwapens zijn opgeslagen.
Al met al is duidelijk dat Turkije er alles aan doet om het Westen volkomen tegen zich in het
harnas te jagen en dat ze zich steeds meer gaan richten op
landen zoals Rusland en Iran. Er wordt niet voor niets gezegd
dat dit de grootste geopolitieke verandering is in de
machtsbalans in de wereld sinds het einde van de Koude
Oorlog. Maar, wij kunnen gerust slapen, want volgens nog
niet formeel bevestigde berichten is de huidige Amerikaanse
Vicepresident Joe Biden erin geslaagd de aan/uit knop te
vinden van de nieuwe president Hillary.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11002:amerika-haaltkernwapens-weg-uit-turkije&catid=37:wereld&Itemid=50
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Het meest overtuigende bewijs voor reuzen op aarde? (video)
Tijdens een patrouille in een afgelegen gebied van
Afghanistan staat een aantal Amerikaanse militairen oog in
oog met een reus van tussen de vier en vijf meter hoog.
Er zijn meerdere getuigen die hetzelfde verhaal vertellen over
een reus met rood haar en zes tenen en vingers.
Het is misschien wel het meest vreemde verhaal dat tijdens
de lange oorlog uit Afghanistan is gekomen. Een
Amerikaansepatrouille die slaags raakt met een reus en deze
uiteindelijk doodt.
Normaal denk je dat dit weer een kletsverhaal is, maar deze gebeurtenissen wordt bevestigd door
meerdere bronnen, waardoor het een uniek verslag wordt.
Uiteindelijk is het lijk van de reus opgehaald door een helikopter en overgebracht naar Amerika
voor verder onderzoek.
In de video hieronder zie je hoe de onderzoeker L.A. Marzulli praat met een militair die onderdeel
uitmaakte van de bewuste patrouille.
Het verhaal speelt zich af in 2002 in een zeer afgelegen deel van Afghanistan. De patrouille waar
de getuige deel van uitmaakt, is op pad gestuurd om te kijken wat er gebeurd was met een eerdere
patrouille, waarmee contact was verloren.
Op een gegeven moment komen ze op een lager gelegen plateau en zien daar beenderen liggen
en iets hoger gelegen een grot.
Dan opeens komt er uit die grot een enorme reus, die volgens de getuigen ongeveer 500 kilo
weegt en ergens tussen de vier en vijf meter lang is. Hij heeft lang rossig haar, zes tenen en dito
aantal vingers.
De reus valt de soldaten aan en spiest één van hen aan zijn
speer, terwijl de soldaten met alles wat ze bezitten op hem
vuren.
Ze mikken op zijn gezicht en op een gegeven moment moet
de primitieve reus het onderspit delven en sterft.
Vervolgens komen er een aantal helikopters, waaronder een
grote Chinook om de reus weg te halen. Hij wordt daarna
verder vervoerd met een C-130 transportvliegtuig en in de
video is ook de getuigenis te horen van één van de piloten van dat toestel.
Toen de soldaten eenmaal waren teruggekeerd, kregen ze
uitdrukkelijk opdracht om niet te praten over wat ze hadden
meegemaakt en werden ze allemaal gedwongen om
geheimhoudingsverklaringen te tekenen.
Onduidelijk is wat er met de originele patrouille is gebeurd,
maar wel dat die tweede patrouille een bijzonder soort mens
heeft gedood. https://youtu.be/-zp7e8zKk7A
Het verhaal van de reuzen op aarde is niet nieuw, al lang geleden liepen ze hier rond. Voor dat
verhaal navolgend een deel uit een eerder artikel:
Er wordt gezegd dat er ooit een tijd op aarde was dat hier reuzen rondliepen. Ze worden de
“Nephilim” genoemd of ook wel “De gevallen Engelen”.
Is er bewijs dat deze reuzen ooit daadwerkelijk op aarde hebben geleefd?
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".
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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.
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=10998:het-meestovertuigende-bewijs-voor-reuzen-op-aarde&catid=27:paranormaal&Itemid=40

CERN ontkent menselijke offering op eigen terrein (video)
In een scene die wordt gefilmd vanuit een gebouw op het terrein
van CERN vindt middenin de nacht bij het standbeeld van de
Hindoe God Shiva aan bizarre ceremonie plaats.
In een ritueel dat lijkt op een menselijke offering zie je in het
donker een mes flikkeren in de handen van een man in ritueel
gewaad, voordat het in de buik van een jonge vrouw schijnt te
verdwijnen.
Ongeveer een week geleden werd op Facebook en Youtube een video gepubliceerd die met recht
als nogal schokkend kan worden omschreven.
De titel van die video is dan ook: "Moord bij CERN, onthutsende video van menselijke offering
duikt op".
De video werd voor het eerst gepubliceerd op een zogenaamde pagan Facebook pagina met ook
de begeleidende tekst vertaald in het Arabisch.
Een Pagan is een persoon die gelooft dat alles en iedereen een ziel (spirit/ energie) heeft. Dit
wordt animisme genoemd en alle religies binnen het paganisme geloven in deze regel. Rivieren,
dieren, stenen, bomen en land is gevuld met hun eigen unieke energieën. Pagans zien het
goddelijke in alles wat leeft.
Het gefilmde ritueel vindt plaats op het terrein tussen de gebouwen 39 en 40 op het afgesloten
terrein van CERN. Dat betekent dat wie er ook meegedaan heeft aan het ritueel een toegangspas
heeft van CERN, want het terrein is afgesloten van het publiek en de toegang is beveiligd.
Tussen die twee gebouwen bevindt zich het inmiddels beroemde standbeeld van de Hindoe god
Shiva.
Navolgend de video zoals die circuleert op internet: https://youtu.be/cBBvYdBeu8s
Natuurlijk ontkent CERN in alle toonaarden dat het iets te maken heeft met de beelden zoals die te
zien zijn op bovenstaande video, maar gezien de historie en de vreemde zaken die spelen rondom
CERN en Zwitserland is dat nog maar de grote vraag.
Volgens CERN kan het niet anders zijn dan een grap die is uitgevoerd door een aantal
wetenschappers en misschien is dat het geval, maar misschien ook niet.
Wat wel duidelijk is uit de schaduw van de man die alles filmt dat deze niet per ongeluk op de
scene is gestuit zoals men misschien moet denken, maar omdat hij ook een gewaad draagt, vormt
hij sowieso onderdeel van de groep.
We zullen hieronder een aantal andere vreemde zaken laten zien omtrent CERN en Zwitserland,
waardoor het ook heel aannemelijk wordt dat dit door CERN zelf is “gelekt”.
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Het is hoe dan ook een clip die is opgenomen op het beveiligde terrein van CERN.
CERN is natuurlijk gevestigd in Zwitserland, een land dat allesbehalve is wat het lijkt:
Zwitserland, het thuisland van de CIA zoals wij schreven in een eerder artikel:
Vergeleken met andere landen is Zwitserland ook volkomen uniek, iets dat je ook zou verwachten
van een land dat de CIA herbergt. Hierdoor is uiteindelijk ook Zwitserland verantwoordelijk voor het
in elkaar draaien van de niet ophoudende liquidaties, terroristische aanvallen en oorlogen op deze
wereld.
Zwitserland is te vergelijken met het oog van de wereldwijde storm, gevrijwaard van financiële
crisis' en door overheden gesponsord terrorisme en oorlogen.
De voor de CIA werkende terroristen hebben tenslotte een vluchthaven nodig, een plek waar niet
wordt gevochten en waar ze na het uitvoeren van hun “black operations” naartoe terug kunnen
keren en ontkomen aan vervolging.
Dat is ook de reden dat de bankiers, piraten en terroristen die vroeger bekend stonden als de
Tempeliers en Orde van Malta ooit naar Zwitserland zijn gevlucht voor het vormen van de staat die
nu Zwitserland heet.
De bevolking van Zwitserland heeft geen flauw idee dat hun land de thuisbasis is van de CIA.
Terug naar CERN:
Openbaring 13:18, “Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest
berekenen want het is een getal van een mens en zijn getal is 666.”
Wat te denken van het beeld van Nataraj, net buiten het gebouw van CERN.
Het beeld is een voorstelling van de Hindoe God Shiva als de
kosmische danser die zijn heilige dans uitvoert om een
afgeleefd universum te vernietigen en voorbereidingen te
treffen voor de God Brahma om het proces van creatie te
beginnen.
Begin dit jaar, in maart, werden er opnames gemaakt in
CERN voor een zogenaamde film opera project, waarbij een
groep dansers de Dans der Verwoesting van Shiva uitvoerden
in de Large Hadron Collider, de deeltjesversneller.
https://youtu.be/29t-p0YIhCc
Is het toeval dat er zo’n bizarre occulte dansopera wordt
opgenomen in de deeltjesversneller?
Is het toeval dat er driemaal zes voorkomt in het logo van CERN?
Is het toeval dat er een standbeeld van Nataraj staat voor de deur van
CERN?
Zwitserland, het land dat op dit moment bol staat van de occulte
ceremoniën, zoals eerder dit jaar met opening van de Gotthard tunnel:
Metro Nieuws weet er het volgende over te vertellen:
Het is de langste spoorwegtunnel ter wereld, de Gotthard-Basistunnel.
Na zeventien jaar nonstop werken was de 57 kilometer lange tunnel in
Zwitserland eindelijk af en dus werd de opening woensdag
feestelijk gevierd.
Dat ‘feestelijk’ nog een understatement is, wordt wel duidelijk
bij het zien van de foto’s. Dansgezelschappen,
hoogwaardigheidsbekleders en zelfs koetsen met paarden;
alles werd uit de kast - of tunnel - getrokken om de opening
van te vieren van „de tunnel het volk en de economieën van
Europa samen zal brengen”, aldus de Zwitserse
bondspresident Johann Schneider-Amann.
Wat niemand in mainstream land zich ooit afvraagt, is waarom
een dergelijk feest weer bol moet staan van de occulte
symbolen en verwijzingen naar satan, lucifer of hoe je de
duivel ook wil noemen.
De ceremonie is één lange aaneenschakeling van occulte en
duistere symbolen. Zoals de volgende twee om een voorbeeld
te geven:
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Keer op keer blijkt dat de occulte elite het prachtig vindt om hun volledige agenda ten toon te
stellen, uitgevoerd als “een dans of een spel” gepaard gaand met dramatische occulte symbolen.
https://www.youtube.com/watch?v=rbibl8UWSvg ; https://youtu.be/yHY3yxIHuzM
Nu komen uit datzelfde land beelden tevoorschijn van een menselijke offering op het afgesloten
terrein van CERN. Maar natuurlijk, gewoon toeval, een grapje, niets aan de hand, doorlopen a.u.b.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11000:cern-ontkentmenselijke-offering-op-eigen-terrein&catid=69:occult&Itemid=81

Videomaker rituele offering CERN schijnt dood te zijn (video)
Maandag, 22 augustus 2016
Het verhaal van de menselijke offering op het hermetisch
afgesloten terrein van CERN in Zwitserland schijnt nog lang
niet ten einde te zijn.
Volgens berichten in diverse media is degene die als eerste
de video op Youtube plaatste niet meer in leven.
Enkele dagen geleden het bizarre verhaal over een vreemde
video op Youtube waarin het lijkt alsof er een jonge vrouw
wordt geofferd voor het standbeeld van de Hindoe God Shiva
op het terrein van CERN in Zwitserland.
Deze video heeft wereldwijd bekendheid gekregen door
iemand die zich RichiefromBoston noemt. Nadat deze het op
zijn Youtube kanaal had geplaatst, ging de video wereldwijd
viraal.
Hier
is
die
originele
versie
van
Richie.
https://youtu.be/lT0ZdKtz3BA
De verklaring van Richie is dat hij de video heeft gekregen
van één van zijn abonnees en dat deze aan hem gevraagd
zou hebben om hem te plaatsen.
Echter, op een gegeven moment verschijnt er enkele dagen
geleden een artikel in de Engelse krant The Mirror en daar
worden een aantal dingen geciteerd die Richie gezegd zou
hebben.
Eén daarvan is het volgende volgens The Mirror: “Dus, het
lijkt erop dat de bron van de video van de offering bij CERN is
gevonden. Probleem is alleen dat de man dood is. Grap of geen grap, ik wil jullie er allen aan
herinneren dat we dit eerder hebben gezien en we weten dat door het ontmaskeren van het kwaad
er mensen zijn verdwenen of gedood”.
Dit bericht wordt dan weer door andere media opgepakt met de mededeling dat de originele
uploader van de video dood is. Richie raakt klaarblijkelijk enigszins in paniek, want in een volgende
video na het verschijnen van dat artikel zegt hij dat The Mirror hem verkeerd heeft geciteerd en dat
hij dat allemaal nooit heeft gezegd.
Kort daarop zijn er opeens ook allerlei dingen niet meer terug te vinden op Youtube, maar gelukkig
hadden wij net daarvoor een screenshot gemaakt, waaruit blijkt dat The Mirror het helemaal goed
heeft, want dat Richie dat wel degelijk heeft gezegd/geschreven. Het Youtube kanaal waar het om
zou gaan, laat nu het volgende beeld zien:
Kortom, de verwarring is compleet. Wat wel duidelijk is en wat wij hierboven hebben aangetoond,
is dat RichiefromBoston liegt. Waarom hij dat doet, is niet duidelijk, maar voorlopig schijnt het
mysterie rondom het menselijk offer bij CERN alleen maar groter te worden.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11011:videomaker-ritueleoffering-cern-schijnt-dood-te-zijn&catid=69:occult&Itemid=81
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Ook in Nederland zien we de gevolgen van Agenda 21
De natuur of dat wat er in de (nabije) toekomst nog van over
is, is voorbehouden aan de elite voor exclusief gebruik.
De resterende aardbewoners zullen worden ondergebracht in
microappartementen in grote betonnen steden, ook in ons
land.
Voor mensen die niet weten wat Agenda 21 en haar opvolger,
de 2030 Agenda, inhoudt, navolgend een klein deel uit een
eerder artikel:
Het is uiteraard allemaal onderdeel van de beruchte Agenda 21, waarbij de mens een belasting is
voor de aarde en ieder facet van het leven onder controle van een centrale wereldregering zal
worden gebracht.
Het woord duurzaam is het meest smerige in de Nederlandse taal want het is dit, in combinatie
met het woord ontwikkeling, dat wordt gebruikt als paraplu voor het optuigen van de
wereldregering.
Met de zin “voor het welzijn van de planeet” heeft men het excuus om zo goed als ieder aspect van
het leven te regelen.
Nog nooit eerder in onze geschiedenis is een dergelijke agenda op deze schaal gepromoot zoals
in september staat te gebeuren. Wat er wordt gepresenteerd is niets anders dan het raamwerk
voor een totalitaire wereldregering.
Het wordt allemaal verkocht als prachtig en als dé oplossing en op het eerste gezicht lijken een
aantal dingen ook best redelijk totdat je beseft dat het werkelijk ieder aspect van het leven aangaat
wat centraal geregeld zal worden.
De tot nu toe gebruikte term Agenda 21 wordt vervangen door een nieuwe: de 2030 Agenda. Dat
is omdat de implementatie 15 jaar zal gaan innemen en het dan 2030 is.
Vrijwel ieder land ter wereld heeft vrijwillig deze nieuwe wereldregering in vermomming
ondertekend en jij zult eraan gaan deelnemen of je nu wilt of niet.
Wanneer je bovenstaande in gedachten houdt en je leest het volgende verhaal van een lezer
(dank!), dan wordt duidelijk dat ook wij in Nederland niet zullen ontsnappen aan de snode plannen
van de elite.
Hier volgt het verhaal:
Het gaat er om dat Staatsbosbeheer niks anders meer doet dan bossen omzagen. Eigenlijk al ruim
tien jaar maar vooral de laatste vijf jaar wordt het echt heel erg. Onze laatste natuur is aan het
verdwijnen vanwege de commerciële zaag. De laatste herten op de Strabrechtse heide zijn aan
het verdwijnen omdat simpelweg de hele habitat is omgezaagd. Het was een monumentaal bos
wat nu eigenlijk alleen nog maar een zandplaat is waar niets meer op gebeurt. Het lijkt erop of ze
van bovenaf -van de grijze pakken- een quotum moeten halen elk jaar, zoals de politie met hun
bonnetjes.
Ik heb allang aan de bel getrokken bij alle lokale gemeentes.
Maar het lijkt niemand te interesseren. Ook Groenlinks niet,
waar je dat zou verwachten. Gemeentes hebben het kennelijk
te druk met het organiseren van festivals. Ofwel krijg ik geen
antwoord, ofwel een nietszeggend -één regeltje- antwoord, of
ze schuiven het af. Zo werd ik geadviseerd om mijn klacht
over Staatsbosbeheer te deponeren bij (-raad eens-)
Staatsbosbeheer! Dat is hetzelfde als vragen aan de
melkboer om te zeggen dat zijn eigen melk niet te zuipen is.
Ik sluit mijn schrijfsels altijd af met een citaat uit Lord of the Rings. "
Nobody cares for the woods anymore.
Saruman... he has a mind of metal and wheels now.
A wizard should know better"
de oude ent Treebeard.
Dit is exact wat er nu is. Beter kon het echt niet gezegd worden. Ook gemeentes zijn "goed bezig"
met natuur. Bomen gaan om als luciferhoutjes, en er komen alleen maar nieuwe parkeerplaatsen
voor in de plaats. Ook afzichtelijke vinexwijken rukken in moordend tempo op.
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Brabant zit dichtgesmeerd met beton en asfalt, en die groene grenzen van ooit zijn allang
overschreden. Maar geen politicus met ballen, die de intensieve menshouderij tot stoppen durft te
manen. Het gáát maar door. In mijn achterhoofd doemt daarom het idee op, dat onze beschermde
natuurgebieden nu alvast kaalgeschoren worden, zodat je er over een tijdje veel makkelijker een
nieuwe stad bovenop kan zetten. (dit is zoals het grijze pakkentuig denkt.)
Ik vind gemeentebestuurders crimineel tuig dat dringend zwakzinnigheidszorg nodig heeft. Dat
meen ik echt. Ik word misselijk van dat hele zootje. We hebben het vaak over Brussel of Den
Haag, maar laten we eens beginnen bij de lokale politiek!
Ik wil eigenlijk een boek gaan schrijven over de meest zieke tijdgeest ooit op Aarde. En ik weet de
titel al. "SATAN PUUR" Maargoed, zoiets zal niet erg hard verkopen denk ik.
Zo zie je overal ter wereld vergelijkbare dingen gebeuren en de op aarde resterende mensen
zullen steeds verder terug worden gedrongen in hun betonnen blokken als onderdeel van de
nieuwe megasteden die zullen verrijzen.
Zoals we eerder schreven:
Een afdeling van MIT, Massachusetts Institute of Technology, heet “Media Lab's Changing Places
group” en houdt zich ondermeer bezig met de ontwikkeling en planning van toekomstige steden.
De verantwoordelijke directeur van die Group, Kent Larson, heeft onlangs in een vraaggesprek
openlijk toegegeven dat de door Agenda 21 gewenste "Smart Cities" en microappartementen het
alternatief zijn voor totale bevolkingscontrole.
Ook gaf hij toe dat MIT een grote rol speelt in de ontwikkeling van deze zogenaamde
microappartementen, “We moeten gewoon accepteren dat steden zullen groeien. Je zou
misschien wel wensen dat dit niet zo was. Je zou kunnen hopen dat bevolkingscontrole het tempo
waarmee deze steden zullen uitdijen, zal beperken. Maar, voorlopig zullen we maar beginnen met
de huidige situatie”.
Wat Larson met deze woorden impliceert is dat bevolkingscontrole iets is waarop gehoopt moet
worden, maar wat uiteindelijk beschouwd dient te worden als onrealistisch. De beste optie volgens
Larson is dan ook de ontwikkeling van compacte mega grote steden zoals wordt aangegeven in
doelstellingen van Agenda 21 van de Verenigde Naties.
Het uiteindelijke perspectief is dan ook om grote steden te transformeren naar mega afmetingen
waarbij zoveel mogelijk mensen op één hoop bij elkaar worden geplaatst. Hierdoor is het nodig om
over te schakelen naar het bouwen van microappartementen, zodat een situatie ontstaat die
vergelijkbaar is met die van een legbatterij voor kippen.
“Wij werken met internationale ontwikkelaars om van een conventionele benadering van bouwen
om te schakelen naar dit soort units. We zullen grote display schermen integreren in schuifdeuren,
zodat je geen muur nodig hebt voor een groot LCD scherm. Het wordt ingebouwd in deze
beweegbare elementen. De grote stukken bestaan uit een bed, tafel, multifunctionele bank en
grote schuifdeuren. Er zijn kleine tafels die omhoog komen. We hebben een kleine badkamer
ontworpen waarbij elementen kunnen worden verplaatst. De gootsteen bijvoorbeeld kan bereikt
worden boven de wc.
Dat zijn de dingen waar we in de toekomst naar uit mogen kijken. Wat Larson in feite suggereert is
dat ze nodig zijn doordat de bevolking zich zo nodig in grote mate moet vermenigvuldigen.
Vorig jaar september is door de Jezuïetenpaus bij de VN de nieuwe wereldregering geïnstalleerd.
Dan is het alleen zaak om al het bovenstaande nog te verkopen aan de bevolking:
Na de formele lancering van de nieuwe wereldregering moet het concept uiteraard verkocht
worden aan het grote publiek. Daarvoor wordt een scala aan internationaal bekende sterren en
beroemdheden opgetrommeld om een en ander aan de nietsvermoedende massa te verkopen.
Heel geraffineerd en zoals je ziet zijn kosten noch moeite gespaard om het publiek kennis te laten
maken met de “nobele doelstellingen” van de VN. https://youtu.be/RpqVmvMCmp0
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10995:ook-in-nederlandzien-we-de-gevolgen-van-agenda-21&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Erdogan wil Amerikaanse dollar laten vallen in handel met Rusland
We leven in een tijd vol verrassingen, waarbij duidelijk wordt
dat Erdogan in opdracht van zijn Zionistische opdrachtgevers
een breuk met het Westen moet forceren. Iedere dag opnieuw
schijnen er nu dingen te gebeuren, waardoor de verhouding
tussen vooral Turkije en Amerika verslechtert.
Alles en iedereen in het Westen ligt op dit moment onder vuur
van de Vrijmetselaar uit Ankara. De narcist die waarschijnlijk
iedere dag uren voor de spiegel doorbrengt, voordat hij in zijn
enorme paleis achter de klok met het alziend oog plaatsneemt.
De NAVO voelt de bui ook hangen en herinnerde Erdogan er
nog maar even aan dat hij nog steeds lid is van de NAVO en
dat het lidmaatschap van Turkije van deze club niet ter
discussie staat. Als antwoord kwamen er woorden terug die
de NAVO absoluut niet wil horen. De Turkse Minister van
Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu , zei in een
interview voor het kanaal NTV dat het land mogelijk “andere
opties dan de NAVO zal onderzoeken voor haar industriële
defensie samenwerking, alhoewel de eerste optie altijd bij
haar NAVO partners zal liggen". Vertaald betekent dit:
Wanneer Rusland (en/of China) ons een betere deal biedt voor defensie dan zullen wij dat gaan
overwegen. Dit commentaar kwam op dezelfde dag als het bericht dat Turkije opnieuw
luchtaanvallen zal gaan uitvoeren op ISIS en dat ze aan Rusland hebben gevraagd om
gezamenlijk operaties uit te voeren tegen “hun gemeenschappelijke vijand” (ISIS). De Turkse
luchtaanvallen waren gestopt nadat ze het Russische vliegtuig (incluis weerloze parachutist)
hadden neergeschoten. Verder zei Cavusoglu dat wanneer Rusland en Turkije niet gezamenlijk
deze vijand zullen bestrijden er het gevaar bestaat dat ze zich zullen uitbreiden naar andere
landen. Klinkt allemaal uiterst geloofwaardig van een land dat zich de afgelopen jaren via de
familie van hun president Erdogan druk heeft beziggehouden met de illegale en lucratieve
oliehandel met ISIS. Maar, als we de bullshit even naast ons neerleggen, is het duidelijk dat na
deze week Turkije militair gezien een soort 180 graden draai heeft gemaakt vanaf het Westen naar
Rusland. De Turken weten verder niet hoe hard ze moeten slijmen richting Poetin en Rusland.
Cavusoglu: “We hebben Rusland altijd al opgeroepen om gezamenlijk ISIS te bestrijden”. “Er zijn
veel landen die activiteiten uitvoeren in Syrië. Daardoor kunnen er fouten worden gemaakt”, zei de
vertegenwoordiger van het land dat een Russisch vliegtuig uit de lucht schoot. Al dit soort
commentaren komen vlak na het bezoek dat Erdogan heeft gebracht aan Sint Petersburg, voor de
eerste ontmoeting tussen de twee leiders sinds het neerschieten van het Russische toestel. Al het
bovenstaande werd echter nog overtroffen door een bericht in de Turkse Gunes krant waarin werd
gezegd dat als onderdeel van de besprekingen tussen Poetin en Erdogan, de Turkse president
heeft voorgesteld om niet langer de Amerikaanse dollar te gebruiken in de onderlinge handel van
beide landen. Volgens de krant had Erdogan tegen Poetin gezegd dat beide landen hiervan
zouden profiteren. Alle transacties zouden dan direct in Russiche roebels of in Turkse lira’s worden
uitgevoerd. Op zich is het wel begrijpelijk dat Erdogan dit wil, want de Turkse valuta is ten opzichte
van de dollar de laatste weken zwaar gedevalueerd door alle toestanden in het land en Erdogan
staat niet bepaald te springen om Amerikaanse dollars te kopen om zo met Rusland handel te
kunnen drijven. Als beide landen inderdaad een dergelijke overeenkomst gaan sluiten, zal dit tot
grote woede leiden bij zijn Europese “vrienden” en hebben ze waarschijnlijk geen andere optie dan
alle verdere besprekingen aangaande toetreding tot de EU te stoppen. Dit leidt dan weer tot het
einde van de vluchtelingenovereenkomst en zal waarschijnlijk ook het einde van Merkel betekenen
wanneer weer nieuwe Moslim immigranten het Europese continent overspoelen. Erdogan houdt
voorlopig veel troefkaarten ten opzichte van Europa in handen. Niet alleen vanwege de
vluchtelingen, maar ook qua energiedoorvoer en nu Erdogan zijn lot in feite in de handen van
Poetin legt, heeft deze natuurlijk ook indirect grote macht over de Europese Unie. In de
achtergrond
kijken
de
Zionisten
glimlachend
toe.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10980:erdogan-wilamerikaanse-dollar-laten-vallen-in-handel-met-rusland&catid=37:wereld&Itemid=50
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Wordt de Krim nieuwe brandhaard op het wereldtoneel? (video)
Turkije dat na jaren ruzie maken plots weer dikke maatjes
wordt met Israël en Erdogan die vervolgens al slijmend naar
Moskou vertrekt.
Toevallig wordt dan ook de spanning weer om te snijden
tussen Rusland en Oekraïne omdat de laatste de grens met
de Krim zou zijn overgestoken met als doel: sabotage. De
Krim, het gebied met Russische, Turkse en Israëlische
belangen.
Er gebeuren in deze zomermaanden ontzettend veel dingen
die waarschijnlijk allemaal met elkaar in verband staan.
Deze week was te lezen hoe de Turkse dictator Erdogan zich al slijmend richting Moskou begaf,
waar hij in een gesprek met de Russische president Poetin deze “mijn hele goede vriend” bleef
noemen.
Terwijl de toenadering tussen de twee voormalige vijanden plaatsvindt en beiden van mening zijn
dat de goede relaties van weleer zo snel mogelijk moeten worden hersteld, vindt er weer een
onverwachte gebeurtenis plaats.
Dit was gisteren te lezen bij het voormalig NSB orgaan.
De Oekraïense president Poroshenko heeft alle militaire eenheden in de buurt van de Krim in de
hoogste paraatheid gebracht. Dat deed hij nadat Rusland Oekraïne beschuldigde van een invasie
van het schiereiland.
Sinds woensdag worden er ook militaire oefeningen gehouden in het zuiden van Oekraïne.
Volgens Rusland heeft Oekraïne afgelopen weekend geprobeerd de Krim binnen te vallen met
elitetroepen. Die zouden zijn tegengehouden door de Russische geheime dienst FSB. Een
Russische militair en een FSB-medewerker zouden daarbij zijn omgekomen. Oekraïne spreekt het
verhaal tegen.
Eerder waren de Amerikanen volgens deze altijd onbetrouwbare publicatie al tot de conclusie
gekomen dat er geen enkel bewijs was voor deze beschuldigingen richting Oekraïne.
De Verenigde Staten hebben nog niets gezien dat bewijst dat Oekraïne heeft geprobeerd binnen te
vallen op de Krim, zoals Rusland zegt. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne,
Geoffrey Pyatt, donderdag gemeld op Twitter.
,,Rusland heeft Oekraïne wel vaker valselijk beschuldigd om de aandacht af te leiden van zijn
eigen illegale acties", aldus Pyatt. Wat de Verenigde Staten betreft is en blijft de Krim deel van
Oekraïne, zegt hij. ,,We veroordelen de Russische bezetting van de Krim en roepen op die
onmiddellijk te beëindigen. Totdat Rusland het schiereiland teruggeeft aan Oekraïne blijven de
sancties tegen Moskou van kracht."
Wat niet wordt verteld door de Fabeltjeskrant is dat Poetin de komende besprekingen in het kader
van de overeenkomsten van Minsk tussen hem en Poroshenko, aangevuld met
vertegenwoordigers van Duitsland en Frankrijk, heeft afgezegd.
Volgens de Russen is er afgelopen weekend door diverse Oekraïense groeperingen geprobeerd
de grens met de Krim over te steken. De bedoeling was om allerlei sabotageactiviteiten uit te
voeren, waarbij ze werden betrapt.
Er werden over en weer schoten gewisseld, waarbij twee Russen om het leven kwamen en drie
mensen van de infiltranten werden gearresteerd. Deze mensen hadden tassen bij zich vol met
explosieven en onder de arrestanten bevond zich één van de leiders, Evgeny Panov. Deze man
schijnt behoorlijk bekend te zijn en in dienst van het Ministerie van Defensie in Oekraïne.
In de volgende korte video is te zien welke materialen de infiltranten bij zich hadden en ook
beelden van de gearresteerde Evgeny Panov.
Er zijn dus wel degelijk bewijzen en er lopen zoals gewoonlijk weer mensen te liegen, de vraag is
alleen wie. https://youtu.be/Qpb6b3L6g9o
Als gevolg van de acties van bovengenoemde infiltranten heeft Rusland logischerwijze
versterkingen naar het grensgebied gestuurd, wat door veel Westerse media wordt vertolkt als:
Rusland bereid zich voor op een invasie.
Ook Kiev schreeuwt opeens dat ze doodsbang zijn voor een komende Russische invasie en
brachten daarom gisteren in allerijl hun troepen in staat van paraatheid.
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Begin dit jaar werd zichtbaar hoe Erdogan in de achtergrond druk bezig was met het opstoken van
het vuurtje aldaar.
Een stukje uit een eerder artikel daarover:
Iemand die zich ook heel nadrukkelijk roert in het creëren van zoveel mogelijk verstoringen in de
Krim is de Turkse president Erdogan.
Al voordat de strubbelingen met Rusland echt begonnen, had Erdogan al aangegeven deze
"annexatie” nooit te zullen accepteren. Hij verklaarde daarbij dat het belang van de Krim
Tartaren hem boven alles ging.
De Krim-Tataren is een Turkse etnische groep die van oorsprong op de Krim leeft. Zij spreken
Krim-Tataars, een taal die tot de Turkse talen behoort, en zijn grotendeels soennitische moslims.
Deze Krim Tataren vormen met ongeveer een kwart miljoen inwoners een klein deel van de totale
bevolking van de Krim van ruim twee miljoen inwoners, waarvan ruim 1,2 miljoen Russen.
Waar Erdogan nu mee bezig is, is ongeveer dezelfde tactiek als welke hij gebruikt in Syrië om te
proberen het bewind van Assad omver te werpen.
Hij gebruikt daar onder andere leden van de Grijze Wolven voor (In het westen staat de groepering
bekend als een fascistische en racistische beweging en is in het verleden namens dan wel via de
Turkse staat, leger of maffiose organisaties betrokken geweest bij liquidaties en aanslagen op
andersdenkenden en leden van linkse groeperingen)
Alle aandacht is nu zo weer gericht op de Krim. Dit nadat Erdogan opeens hele goede maatjes
wordt met Israël, vervolgens op zijn knieën excuses aanbiedt aan Poetin en naar Moskou gaat om
nog wat verder te slijmen.
Alle partijen, Rusland, Turkije en Israël hebben een belang bij de Krim. Het zal dan ook absoluut
geen toeval zijn dat het gebied nu weer prominent in het nieuws komt en daar een mogelijke
nieuwe strijd zal losbarsten.
Waarom Israël zoveel belangstelling heeft voor de Krim wordt duidelijk uit een eerder
artikel, waarvan hierna een deel volgt:
Er spelen natuurlijk allerlei belangen, maar wellicht het grootste belang is dat de Chazaren hun
land terug willen. Het volk dat wij onterecht Joden noemen en op dit moment het land van de
Palestijnen bezet houdt.
Zoals wij schreven in een eerder artikel:
Waar we nu dus mee te maken hebben in het moderne Israël is een kunstmatig gecreëerd land
gedomineerd door Joden die geen enkele verwantschap hebben met de Joden uit de tijd van
Jezus; niet geografisch noch genetisch of spiritueel.
We zien een van oorsprong Turks nomadenvolk dat vanwege bepaalde voordelen meer dan
duizend jaar geleden zich bekeerde tot een vorm van Judaïsme.
Vorig jaar kwam er een geheim Joods plan aan het licht waarbij men wil proberen het originele
thuisland van de Joden/Chazaren weer in bezit te nemen. Een land dat voor een deel in Oekraïne
ligt, maar waarbinnen vooral de Krim heel erg belangrijk is.
Vooral de Krim wordt door de Joden/Chazaren beschouwd als
hun echte thuisland en dat willen ze hoe dan ook weer in
handen krijgen.
Evert Jan Poorterman die iedere week zijn bijdrage levert op
zondag op deze website schreef afgelopen weekend het
volgende over dit volk:
Die gebruikt de doorgaans minder bewuste mensen in het
Midden-Oosten om op te marcheren en Europa te ontregelen,
maar achter de schermen heeft Enlil zeer ingenieuze
handlangers; de Chazaren/Khazaren (Askhenazi, jooddietsen
of de jiddische joden). Die hebben geweldige kwaliteiten;
intrige, manipulatie, hebzucht en de drang naar geld en
rijkdom en macht. Zij zijn de genen die achter de meeste
tegen de blanken gerichte acties zitten. Dat mag gezegd
worden. Dat is de afgelopen decennia steeds duidelijker
geworden. We wisten het vroeger niet; maar nu wel - ze
stammen niet af van de stam van Juda, maar zijn slechts aan
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de Turken en Perzen verwante volken die het ‘joodse geloof’ hebben aangenomen. Maar daarmee
zijn ze nog geen Joden; wel ‘joden’ met een kleine j.
Chazarenrussenjoden met bontmutsen:
Een atoombom vaagt alles weg
Wel claimen zij het Joodse erfgoed en hun onterechte plaats in de geschiedenis. Ze dwepen met
Mozes en de Exodus, met de bijbelse geschiedenis, maar het is niet van hen. Ze denken echt dat
ze het ‘uitverkoren’ volk zijn en in zekere zin is dat ook zo! Zij leiden de aandacht af van de echte
Joden en de andere elf stammen. Zij vestigen alle aandacht op zich en daarmee is het landje
Israël een mooie bliksemafleider. Dat zij uitverkoren zijn zal gelegen zijn in het gegeven dat in de
eindstrijd heel Israël door atoombommen van de kaart gevaagd wordt. Het woord ‘bel’ heeft dus
alles te maken met de oorlogsgod en afvallige Anunnaki Marduk/Ra. Witrusland heet Belarus. Hier
zien we ‘bel’ als wit. Marduk/Ra/Bel heeft dus wat met de witte mensen en mogelijk is hij zelf ook
wit...
De Joden/Chazaren willen hun oorspronkelijke thuisland terug en ze zullen niet rusten voordat ze
dit doel hebben bereikt.
https://youtu.be/tE7S4uYAEAs
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10978:wordt-de-krimnieuwe-brandhaard-op-het-wereldtoneel&catid=37:wereld&Itemid=50
Burgers mogen straks geen bezittingen meer hebben
Op ieder mogelijk gebied is de eindtijd aangebroken. Een
momentum waarop alles in een stroomversnelling lijkt te
gaan.
Terwijl de aarde letterlijk schudt en beeft op haar grondvesten
doen de knechten van satan verwoede pogingen om nu
versneld alle macht naar zich toe te trekken.
Anderhalf jaar nadat de Titanic naar de bodem van de oceaan verdween met aan boord de drietal
mannen die fel gekant waren tegen het opzetten van de Federal Bank in Amerika, werd op 23
december 1913 als kerstcadeautje voor de Amerikaanse bevolking de Federal Reserve Bank
opgericht.
Dit complete verhaal staat uitgebreid beschreven in een eerder artikel, waarvan hierbij een klein
stukje:
Er waren ook een flink aantal machtige individuen die geen voorstander waren van het Federale
Reserve Banksysteem. Dat waren onder andere Benjamin Guggenheim, Isa Strauss en John
Jacob Astor. Deze drie behoorden tot de rijkste mensen op aarde, waren felle tegenstanders van
de FED en stonden dus in danig de weg bij de plannen van de Jezuïeten.
Deze drie mannen werden overgehaald om aan boord te gaan van het prachtige drijvende paleis
met de naam Titanic. Niet alleen waren deze drie mannen tegenstanders van de FED, maar ook
zouden zij hun rijkdom en macht hebben gebruikt om de Eerste Wereldoorlog te voorkomen.
Zo stond de eerste reis gepland van het grootste schip dat ooit werd gebouwd en waarvan werd
gezegd dat het nooit zou kunnen zinken. Er werd driftig reclame gemaakt voor Protestanten uit
Belfast om te emigreren naar Amerika en mee te gaan op deze reis. Zij waren tenslotte mensen
die de Jezuïeten liever zagen gaan dan komen.
Maar de werkelijke reden voor de vernietiging van het schip was een spel tussen de superrijken
waarbij het Guggenheim-Strauss-Astor trio kon worden uitgeschakeld. En wel op zo'n manier dat
niemand zou vermoeden dat ze vermoord waren en er geen verband met de Jezuïeten kon
worden gelegd.
Op de volgende foto zie je van links naar rechts: Benjamin Guggenheim, John Jacob Astor en Isa
Strauss met zijn vrouw Ida.
Drie dagen geleden was het precies 102 jaar geleden dat op
13 augustus 1914 de allereerste bestuursvergadering van de
nieuwe FED werd gehouden, waarin ze onder andere
probeerden duidelijk te maken wat hun doel was.
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Wanneer je daar met de ogen van nu naar terugkijkt, is het eigenlijk hilarisch.
“Het doel van het systeem is om kunstmatigheid weg te halen, om normale betrekkingen te
promoten en het creëren van betere condities waaronder iedereen zaken zal doen”.
Nu, 102 jaar later, ligt de “financieel tot slaaf gemaakte bevolking” krom van het lachen vanwege
de ironie tussen de door FED gedefinieerde doelstelling en het daadwerkelijke resultaat. Alhoewel
het voor diezelfde slaven waarschijnlijk meer toepasselijk zou zijn om te huilen.
Net zoals deze bank destijds niet toevallig is opgericht, maar met het specifieke doel om een hele
belangrijke schakel te worden in de onderwerping van de mensheid, zien we dat scenario zich nu
voor onze ogen ontvouwen.
Na de Federal Reserve hebben de knechten van de Jezuïeten, onder aanvoering van hun bankiers
de Rothschilds, er alles aan gedaan om bijna in ieder land op de wereld een dergelijk instituut neer
te zetten.
De werkelijk onvoorstelbare constructie waarbij een overheid wordt aangemerkt als aandeelhouder
van de centrale bank van het land, maar in het geheel niets hebben in te brengen bij het nationale
financiële instituut waarvan ze eigenaar zijn.
Hoe alle centrale banken ter wereld weer vallen onder één bestuur, dat van de BIS bank, welke
iedere maand in een toren van Basel bij elkaar komt om over het verdere lot van de mensheid te
beslissen. Een club bestuurders, bestaande uit 18 mensen, die zich bevinden in een gebouw dat
zelfs voor de Zwitserse politie en justitie niet toegankelijk is en die zonder aan iets of iemand
verantwoording af te leggen, regeren over deze planeet.
Ja, ze leggen verantwoording af aan hun meesters, niet aan een bevolking die ze controleren of
enige overheid op aarde.
Zoals we de laatste tijd hebben kunnen zien, zijn deze banken nu druk bezig met het opkopen van
de wereld en ze doen dit door in de achtergrond steeds meer aandelen van de grote bedrijven op
te kopen.
De wereld zal straks via de handelsverdragen zoals TTIP en CETA worden bestuurd waarmee
nationale overheden buitenspel worden gezet.
De aandelen die ze nu nog niet kopen, die zullen straks hun kant op komen omdat de economie
zich niet meer gaat herstellen, de centrale banken steeds meer bedrijfsobligatie opkopen die in de
toekomst niet meer terugbetaald zullen worden, waardoor zij deze bedrijven “zullen redden” door
ze over te nemen.
Hetzelfde spel wordt nu gespeeld met overheden die, hoewel ze aan alle kanten volledig failliet
zijn, ongelimiteerd kunnen bijlenen dankzij hele lage of negatieve rente. Ook deze obligaties
worden allemaal opgekocht door centrale banken en ook overheden kunnen deze straks nooit of te
nimmer terugbetalen, dus ook zij zitten volledig in de tang van de bankiers.
Blijven over de particulieren die nu zo snel mogelijk van al hun bezittingen beroofd moeten worden.
Dit wordt voor een groot deel bereikt door een steeds grotere negatieve rente, waardoor mensen
om te beginnen al hun opgebouwde pensioenen zien verdampen en vervolgens hun spaargeld in
rook zien opgaan.
Dan wordt vervolgens nu in sneltreinvaart contant geld uitgebannen, zodat straks met die
negatieve rente mensen worden gedwongen hun nog resterende geld zo snel mogelijk uit te geven
aan waardeloze consumptiegoederen.
Mensen die wel zo slim zijn om naar alternatieven te zoeken, worden nu ook al geconditioneerd
om dat soort dingen vooral niet te doen, want het zou levensgevaarlijk zijn.
Wij ontvingen hierover de volgende e-mail van een lezer (dank!):
Dat de mainstream media ons ineens aan het kneden is met allerlei meldingen dat er veel
diamanten in omloop zijn die vals kunnen zijn?
Dat er veel goud in omloop is dat nep is?
Natuurlijk klopt dit verhaal. Maar mij bekruipt duidelijk het gevoel het grote publiek te ontmoedigen
om dit soort zaken te kopen.
De bedoeling is natuurlijk om allemaal geknipt en geschoren uit DE RESET te komen. Veel
mensen weten dat de negatieve rente eraan komt. Grote publiek gaat op zoek naar alternatieven.
Weinig mensen beseffen nog dat het hele systeem en vooral de euro op ploffen staat.
In plaats Nederlanders te beschermen om hun zuur verdiende spaargeld te behouden wordt het
tegenovergestelde uitgevoerd.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10988:burgers-mogenstraks-geen-bezittingen-meer-hebben&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Of je nog een snoepje lust? Waarschijnlijk niet meer na deze video over gelatine
Door Jeannette Kras - dinsdag 23 augustus 2016, 16:20 in
categorie: Natuur en milieu
Zo’n zak met van die kleine zachte snoepjes, winegums, zure
beertjes, vooral voor kinderen een heerlijkheid. Maar na het
zien van deze video is er weinig smakelijks meer aan.
Er wordt getoond hoe gelatine wordt gefabriceerd. Dit is een
substantie, gemaakt van resten van dieren, meestal varkens
of koeien. Het wordt gebruikt voor allerlei producten, zoals snoep, sommige vitamines,
marshmallows, kaas, yoghurt, soep, pudding en dressings.
In het filmpje wordt het hele productieproces achterste voren afgespeeld tot te zien is hoe de huid
van varkens wordt gestript, de karkassen in stukken worden gesneden en de botten gekookt. Afijn,
kijk en huiver (niet voor de gevoelige maag).
https://www.facebook.com/glass.walls.israel/videos/633600833465575/
http://www.welingelichtekringen.nl/natuur-en-milieu/607149/of-je-nog-een-snoepje-lustwaarschijnlijk-niet-meer-na-deze-video-over-gelatine-2.html

Een einde maken aan al die oorlogen om olie? Groene energie is de oplossing!
in: Natuur en Milieu Robin de Boer 23 augustus 2016
Zes jaar geleden vond in de Golf van Mexico een explosie
plaats op olieplatform Deepwater Horizon, dat werd geleased
door oliereus BP. Miljoenen liters olie stroomden de zee in en
11 mensen overleden. Het was de grootste olieramp in de Amerikaanse geschiedenis.
In eigen land staat onder invloed van de problemen met de aardgaswinning in Groningen het
gebruik van gas steeds verder onder druk. Er gaan steeds meer stemmen op om de transitie naar
een duurzame energievoorziening te versnellen.
Deepwater Horizon (AFP)
Duurzame energie is niet alleen beter voor het milieu, maar
kan ook een einde maken aan veel conflicten. Uit het
recente rapport van Sir John Chilcot, die onderzoek deed naar
de Britse rol in de Irakoorlog, blijkt bijvoorbeeld dat
oliemaatschappijen BP en Shell grote belangen hadden bij het
conflict.
Vaak doelwit
Het rapport van Chilcot onthult dat olie, en niet
massavernietigingswapens, het belangrijkste motief was voor de invasie van Irak en het bloedige
conflict dat daarop volgde. Ook na de oorlog hielden de oliebedrijven een grote vingen in de pap.
Dit is geen opzichzelfstaand geval. Wetenschappers toonden afgelopen jaar aan dat de meeste
oorlogen draaien om olie. Door de geschiedenis heen hebben landen die olie nodig hebben vaak
redenen bedacht voor militair ingrijpen in olierijke landen.
Wetenschappers van de universiteiten van Portsmouth, Warwick en Essex kwamen tot de
conclusie dat landen zich meestal in een conflict mengen om toegang te krijgen tot olievoorraden.
“We hebben duidelijk bewijs gevonden dat olierijke landen vaak het doelwit zijn van interventie,”
aldus dr. Petros Sekeris van de Universiteit van Portsmouth.
Rockefeller
Dr. Vincenzo Bove van de Universiteit van Warwick zei: “Voordat IS het olierijke noorden van Irak
naderde, werd de terreurgroep nauwelijks genoemd. Maar vanaf het moment dat IS bij de
olievelden in de buurt kwam, haalde de belegering van Kobani in Syrië de voorpagina’s en stuurde
de VS drones om IS-doelen te bestoken.”
Een goed moment dus om over te stappen op duurzame energie. Zelfs de Amerikaanse familie
Rockefeller, die steenrijk werd dankzij de olie-industrie, heeft de oliesector de rug toegekeerd. Het
fonds van de familie, het Rockefeller Brothers Fund, heeft samen met ruim 800 andere
investeerders zijn geld uit de oliesector weggehaald en investeert voortaan in duurzame energie.
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Hierdoor loopt de sterk vervuilende olie- en steelkoolindustrie in totaal 50 miljard dollar mis. Het
idee kwam van milieugroep 350.org. Die wil bedrijven zo ver krijgen om te desinvesteren in de 200
bedrijven met het grootste aandeel aardolievoorraaden.
Groenste van Nederland
Pure Energie
“Een gezonde planeet in stand houden is een morele plicht,”
zei Valerie Rockefeller Wayne. De keuze voor schone energie
is van groot symbolisch belang. Steeds meer bedrijven zetten
in op duurzaamheid.
In eigen land verliezen de traditionele energiereuzen Nuon,
Essent en Eneco de laatste jaren steeds meer klanten aan de
nieuwkomers op de energiemarkt. In 2015 veranderden 2,3 miljoen consumenten van leverancier.
Eén van de nieuwe spelers op de markt is Pure Energie.
Het bedrijf is als enige energiebedrijf in Nederland voor de derde keer op rij uitgeroepen
tot ‘groenste energieleverancier van Nederland’. Er wordt ieder jaar gekeken naar de wijze waarop
een dertigtal leveranciers elektriciteit opwekken.
Stappen massaal over
Pure Energie levert alleen echt groene stroom, die met wind- en zonne-energieprojecten wordt
opgewerkt. Het bedrijf heeft een kleine honderdtal windturbines in Nederland, onder meer langs de
A1 bij Deventer.
Die zijn samen goed voor een productie van 135 Megawatt, waarmee 90.000 huishoudens van
stroom kunnen worden voorzien. Het bedrijf heeft die turbines zelf laten bouwen en verkoopt de
groene stroom die ermee wordt opgewekt via de beurs of rechtstreeks aan de consument.
Pure Energie levert niet alleen de groenste stroom, maar maakt Nederland ook schoner door
continu te investeren in nieuwe, duurzame energieprojecten. Het is het enige energiebedrijf in
Nederland dat uitsluitend groene stroom uit eigen windmolens en zonnepanelen levert.
“Niet alleen bedrijven weten ons steeds beter te vinden, ook particulieren stappen massaal over
naar het groenste energiebedrijf van Nederland,” zei Alfons Wispels, duurzaam ondernemer van
Pure Energie.
Overstappen op Pure Energie? Klik dan hier en bespaar tot 150 euro op je energierekening.
https://youtu.be/5daC_Jmwerg
http://www.ninefornews.nl/een-einde-maken-aan-alle-oorlogen-om-olie-groene-energie-is-deoplossing/

Dit is wat je vooral niet moet doen bij een kernramp
Door Jeannette Kras - woensdag 24 augustus 2016
Nederlanders overschatten de gevolgen van een kernramp,
zegt het RIVM. Het instituut ondervroeg 350 mensen.
Volgens stralingsdeskundige Harry Slaper van het RIVM is
het belangrijk het hoofd koel te houden als het misgaat. “Wat
je zeker niet moet doen, is in de auto stappen en wegrijden. In
huis ben je al beschermd: de stenen houden de straling tegen. Ook niet doen: de kinderen meteen
een jodiumpil geven. Het kan uren of soms zelfs dagen duren voordat de wolk komt overdrijven. Bij
te vroege inname is de pil uitgewerkt.” aldus Slaper in het AD.
Uit het onderzoek van het RIVM blijkt dat veel mensen een kernramp associëren met misvormde
kinderen, dieren en planten. In werkelijkheid is alleen een zeer hoge dosis dodelijk.
Daarom is een voorlichtingscampagne belangrijk. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet waarom
alleen kinderen, jongeren en zwangeren jodiumpillen krijgen. Door niet-radioactieve jodium via een
pil in te nemen, is de schildklier al verzadigd en kan die geen radioactief jodium meer opnemen.
Voor volwassenen heeft jodium slikken geen meerwaarde.
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/607326/dit-is-wat-je-vooral-niet-moet-doen-bij-eenkernramp.html
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Maak kennis met het orgaan dat ons geld controleert en manipuleert (BIS)!
25 augustus 2016
Er bestaat een machtige internationale organisatie waar de
meeste mensen nog nooit van hebben gehoord en op een
zeer geheime manier het geld van de hele wereld controleert.
Dit nooit verkozen orgaan luistert naar de naam Bank for
International Settlements (BIS) en fungeert als Centrale
Bank voor alle nationale banken in de wereld. De BIS is
gelokaliseerd in het Zwitserse Bazel maar heeft eveneens
vestigingen in Hong Kong en Mexico City. In essentie is dit
orgaan nooit verkozen, ze zijn aan niemand enige verantwoording verschuldigd in de wereld en ze
betalen geen belastingen en hoeven aan geen enkele nationale of internationale wet te voldoen.
Laat u verder niets wijsmaken door allerlei mooipraters. De BIS is een staat op zichzelf waar
niemand belasting betaald en iedereen ver doorgedreven diplomatieke bescherming heeft. En,
onze gouverneur van de NATIONALE bank is hier eveneens lid van via de ECB.
De BIS heeft een onaangename reputatie omdat deze bank geld heeft witgewassen voor het
nazibewind. Nu echter controleren ze alle geld van de wereld op hun eigenhandige manier zonder
dat er één regering invloed op heeft of hen kan stoppen. Ook de ECB staat onder directe controle
van de BIS. Vandaag de dag staan er 58 nationale banken onder directe controle en de BIS heeft
veel meer macht en invloed op elke economie in de wereld dan mensen en politici beseffen!
En de macht neemt elke dag toe als politici de BIS niet gaat stoppen!
Elke twee maanden hebben alle ‘gouverneurs‘ van de 58 nationale banken een ‘Globale
Economische Vergadering‘ in het hoofdkantoor van de BIS in Bazel. Gedurende deze
vergaderingen worden er beslissingen genomen die van invloed zijn voor alle levende wezens op
deze planeet en toch heeft niemand van ons, inclusief politici, enige inbreng op wat daar bedisseld
wordt. De BIS is een zoveelste organisatie in het leven geroepen door de ‘elite’ van de wereld met
als beoogde doel de hoeksteen te worden van een aankomend wereldomvattend economisch
systeem.
Het is ons doel om mensen te onderwijzen over deze organisatie en het plan om alle economieën
in de wereld naar hun hand te zetten. Zonde genoeg zijn maar weinig mensen op de hoogte van
wat de BIS in werkelijkheid voorstelt en nog minder mensen weten dat er elke twee maanden een
Globale Economische vergadering is in Bazel.
De vergaderingen
Elke twee maanden vergaderen een dozijn bankiers van ’s werelds grootste nationale banken
welke een omzet moeten hebben van meer dan 51 biljoen, om tijdens een groot diner alle
problemen aan een ronde tafel te bespreken op de 17e verdieping in het cilindervormige
kantoorgebouw van de BIS in Bazel met panoramisch uitzicht over de Rijn. Ze discussiëren over
geld en economie en niet zoals academici erover praten tenslotte vertegenwoordigen allen
driekwart van het Bruto Nationaal Product van de wereld. De vaste deelnemers zijn: FED, ECB,
Bank of England, Bank of Japan, India, China, Mexico, Brazilië en nog wat in hun ogen niet veel
voorstellende landen met af en toe een uitnodiging voor een niet vast lid. Tijdens deze
diner/vergaderpartij worden geen stafleden toegestaan en de vergaderingen worden gevoerd in
een atmosfeer van totale geheimhouding. Ook worden er geen transcripten of notulen gemaakt.
Dus, het lot van de wereldeconomie ligt in handen van een stelletje nooit verkozen nationale
bankiers die geheime vergaderingen houden en waarover nooit iemand zal lezen of horen over
hetgeen daar besproken is geweest. Ik denk niet dat we voor de beslissingen voortkomend uit de
vergaderingen het woord democratisch kunnen gebruiken!
Dit is zeker de richting die we uitgaan als we eens door een wereldregering worden geregeerd. De
‘elite‘ is ervan overtuigd dat ‘grote omvattende beslissingen‘ veel te belangrijk zijn omdat aan
‘normale mensen‘ over te laten. Zodoende zie we dat de meeste door ‘elite‘ in het leven geroepen
instituten onafhankelijk van elk democratisch proces regeren!
Wie hebben er mogen stemmen voor de EU, euro, de EU grondwet en zo verder? Ik denk
niemand. Alles is door onze strot geramd. Slikken zonder kauwen en probeer niet te
herkauwen! Democratie? De pot op!
Erg genoeg is dit alles al heel lang geleden gepland. In een recent artikel “Who Runs The World?
Solid Proof That a Core Group of Wealthy Elitists Is Pulling The Strings” staat een citaat van
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professor Carrol Quigley uit een boek dat hij in 1966 schreef. Daar staat letterlijk in te lezen wat
voor plannen de ‘elite’ toen al hadden voor de Bank for International Settlements.
‘de macht van het financieel kapitalisme heeft een andere vergaande richting, niets anders dan het
creëren van een wereldsysteem voor financiële controle in private handen om elk politiek systeem
en elke economie in alle landen van de wereld blijvend te kunnen controleren en manipuleren!’
‘Het systeem moet gecontroleerd worden via een leenstelsel door alle nationale banken van de
wereld die daarvoor een kartel moeten vormen, gestuurd via geheime overeenkomsten welke
worden medegedeeld in frequente private vergaderingen en conferenties.’
‘Aan de top van het nationale bankenkartel staat de Bank for International Settlements in Bazel,
een private bank waarvan alle nationale banken in de wereld eigenaars zijn en die zelf ook private
banken zijn in de vorm van een NV zodat niemand weet wie de aandeelhouders zijn!’
Nu is de BIS niet meer weg te denken voor het manipuleren van alle politieke systemen en
economieën. Daarom regeert de bank Goldman Sachs heel Europa, gesteund door ECB en BIS.
Banken regeren de wereld effectief en onze op ‘democratische manier’ verkozen regeringen
heten in feite Jan Klaassen en Katrijn.
Zo schrijft Ellen Brown:
‘Jarenlang bleef de BIS op de achtergrond, opererend vanuit een verlaten hotel. Maar er werden
wel belangrijke beslissingen genomen voor munteenheden over heel de wereld wat betreft
devalueren. Ook het manipuleren van goudprijzen werd hier bedisseld, offshore bankieren, en de
manipulatie van intrestpercentages. In 1977 traden ze dan effectief uit hun schemerwereld en
betrokken hun kantoorgebouw in Bazel.’
Het nieuwe gebouw werd beschreven als een cilindrische wolkenkrabber welke volledig uitrijst
boven de middeleeuwse stad zoals een compleet misplaatste nucleaire reactor. Als snel kreeg
deze de bijnaam: ‘de Toren van Bazel’ (notitie redactie: hoewel het gebazel, verkocht in deze
toren een groot negatief effect heeft op ons dagelijkse leven terwijl wij maar vooral onze
regeringen er geen flikker aan kunnen, willen dan wel durven doen.)
‘Vandaag de dag geniet de BIS volledige immuniteit! Ze betalen helemaal geen belastingen
en hebben een private politiemacht. Zoals Mayer Rotschild het ooit voorzag: boven de wet
staan!
(notitie redactie: Over de politiemacht van de BIS willen we het volgende kwijt. Zij zijn
aanwezig bij alle G8 en G20 vergaderingen waar dan ook ter wereld. Ze houden ervan om
mensen die protesteren hun armen of benen te breken. Alle aanwezige journalisten krijgen
eenzelfde behandeling en we kunnen binnen 2 uur een twintigtal journalisten en
fotoreporters op laten draven die door de private, diplomatische beschermde, politiemacht
van de BIS het ziekenhuis zijn in getimmerd. Verder zijn hiervan duizenden foto’s en
honderden films gemaakt. De vraag dringt zich op waarom er wel een reportage wordt
gemaakt van een lokale politieman die iemand een klap verkoopt, terwijl expliciete
mishandelingen en martelpraktijken in het openbaar, gepleegd door de private politiemacht
van de BIS nooit de ether halen. Is er dan toch censuur waar iedere ‘journalist’ bij hoog en
laag over beweert dat die niet bestaat?)Nu, proberen de globale ‘elite’, want zo denken ze over
zichzelf, een domme massa voor hun karretje te spannen en daar maken u en wij geen deel
vanuit, om alle mensen onder één systeem te brengen. Dat zal geen enkele cultuur toelaten. Ze
hebben dit in het Westen nu dik veertig jaar, en in Amerika al zeker 200 jaar, uitgeprobeerd. Het
WERKT niet! Een multiculturele samenleving is iets dat nooit zal bestaan! Iedereen hunkert naar
zijn eigen cultuur en daardoor ontstaat er rottigheid die wettelijk wel een naam is
gegeven (racisme, maar voortkomt uit onze enige en echte identiteit) of discriminatie terwijl dit
gegeven zelfs door overheden volledig wordt verkracht als het hen uitkomt.
Hun waanidee is, dat ze ervan overtuigd zijn dat wat de mensheid nodig heeft, niet meer is dan
één wereldregering om nooit geen onlusten meer te hebben. Ze vertellen dat publiekelijk maar
niemand schijnt te horen omdat iedereen luistert zoals ook veel mensen kijken en niets zien!
We laten een speech van Jean-Claude Trichet, toen nog opperhoofd van de ECB, voor de Council
On Foreign Relations de revue passeren in New York.
‘Het meest toonaangevende forum voor alle nationale bankiers is de Globale Economische
Vergadering welke plaats heeft in het hoofdkwartier van de BIS in Bazel! (Over deze pipo en zijn
opvolger ga ik niet veel woorden vuil maken. Het zijn criminelen, oplichters, fraudeurs en dieven.
Zie hier de speech!Ik word alleen al kotsmisselijk van dit soort figuren als ik aan hen denk omdat
ze zichzelf voor een mooi klotenbaantje of wat geld dan wel aandelen alle mensen misleiden en
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bedriegen, zelfs degenen die ze liefhebben en vrienden. Het zijn niet meer dan een stelletje
geldhoeren!
Als we alles bekijken heeft dit orgaan 31 gouverneurs van nationale banken als permanente leden
plus een aantal gouverneurs welke deelnemen op roterende basis. Ze ontlenen hun macht over
politiek en economie via de munteenheden die in feite alleen nog bestaan uit fiat of vals geld nadat
ze in 2003 de gouden Zwitserse frank hebben laten vallen als hun eigen munt.
Het ‘kapitaal’ van de BIS bestaat voor 44% uit dollars, 34% euro’s, 11% Japanse yen en 11%
Engelse ponden. Daarnaast controleren ze zo ongeveer, volgens de balans van 2005 omdat het
daarna nooit meer in een gepubliceerd jaarrapport ter sprake is gekomen, 712 ton goud. Hoe deze
712 ton goud moet verdeeld worden over de verschillenden nationale banken is echter niet
geweten.
Door het controleren van de belangrijkste munten van de wereld en het grootste gedeelte van het
goud kan de BIS alle economieën ter wereld controleren en manipuleren. Politici doen in een land
slaafs wat de nationale bank hen opdraagt te doen. Ondanks de wetenschap dat bezuinigingen in
een land de ganse situatie alleen maar erger maken, doen ze niets anders en spreken onze
verkozen harlekijnen de nationale bank en dus het oordeel van de BIS niet en nooit tegen! Men
mag niet vergeten dat alle geld dat er omgaat in banken voortkomt uit gebakken lucht. Ze hebben
zich verheven tot een industrie die teert op vals geld dat nergens en nooit heeft bestaan of men
moet de bankcomputer serieus nemen. Geen enkele bank heeft echt geld. Daarom moet u uw
cash geld ook bestellen en worden bedragen boven de 10.000 euro zogenaamd niet aanvaard
omdat deze uit zwart geld transacties voort zouden kunnen komen. Zo dwingen ze ons te betalen
met een bankkaart omdat vals geld gemakkelijker via het kartel heen en weer wordt geslingerd dan
echt geld. Op deze manier kan de economie worden gemanipuleerd! Door vals geld in omloop te
brengen waar iedereen wordt gedwongen mee te betalen via bankkaarten, visakaarten en allerlei
andere onzin zoals cheques etc omdat er van alle geld in de bankcomputer maar 3% echt geld
bestaat. Indien er op wat voor manier een run op de bank bestaat om alle geld op te nemen is
iedere bank failliet in een paar uur tijd. En vele mensen zullen het verder moeten stellen zonder
geld want de bank kan niet eens 5% van alle beheerde gelden teruggeven. Volgens de wet
moeten ze dat kunnen maar ze kunnen het niet. Uw geld is ‘verdwenen.’ Als dit niet onder de
strafwet valt dan weet ik niet meer wat strafbaar is of waarom iedereen zoiets niet mag.
Maar ik herken duidelijk bedrog, fraude, witwassen van geld en vals geld in omloop brengen!
Dus nu wat vragen en antwoorden om te zien of alles is blijven hangen!
1. Wie controleert het geld? De nationale banken!
2. Wie controleert de nationale banken? De Bank for International Settlements!
3. Als we het niet eens zijn met een besluit van de BIS kan er dan wat aan gedaan worden? Nee
… door niemand!
De BIS staat boven de wet, zo ook de huidige ESM!
De Bis is nu meer transparant en toch kennen de gewone mensen deze ‘bank’ niet of nog niet
goed genoeg. Alles in en rondom de BIS is gehuld in een geheimzinnige mist. De
tweemaandelijkse vergaderingen zijn supergeheim want daar mag zelfs geen secretaresse bij zijn,
worden geen notulen of aantekeningen gemaakt. Maar het meest ambetante aan de BIS is, het is
een privaat orgaan met een dikke vinger in de pap bij regeringen en manipuleert de ganse
economische wereld zonder dat er maar enigerlei controle is van een overheidsorgaan dan wel
regering. Het is een hallucinante situatie.Terwijl iedereen meer privacy verliest blijven dit soort
oplichters ongemoeid. Sterker nog, door hun diplomatieke onschendbaarheid kunnen en mogen ze
niet worden gecontroleerd!
Hun immuniteit is uitgebreid voor alle criminele feiten, is inclusief moord, en administratieve
bezigheden tijdens en na hun dienstverband bij de BIS tot aan hun dood. Verder mag niemand ooit
enige aanspraak maken op of eis stellen aan de BIS zonder een overeenkomst van deze bank.
Ooit al van zulke onzin gehoord? Allemaal goedgekeurd door de landen Amerika, Engeland,
Nederland, België en Japan in 1930 bij de ondertekening van de overeenkomst?
Lijkt deze ganse onzin niet op een legale paraplu waardoor alle wetten als regendruppels naar
beneden glijden en het riool in verdwijnen? Ze kunnen doen wat ze willen zonder enige juridische
consequenties. Niemand in de ganse wereld kan hen wat maken.
Serieuze economen, en dat zijn niet de economen die in massamedia kolommetjes schrijven of les
geven aan universiteiten, speculeren dat de BIS de wereld naar één wereldmunt wil manipuleren!
Zoals de BIS de euro al propageerde toen de EU nog EEG heette en uit 6 landen bestond. Maar
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om een continent failliet te krijgen moeten de economisch sterke landen worden samengebracht
met de economisch zwakste landen in de regio wat is gebeurd in de EU en zie het resultaat.
Het failliet, waar ik als niet-econoom al voor waarschuw vanaf het moment dat er sprake was voor
invoering van één munt in Europa, is een feit geworden. Europa is failliet en geen enkele regering
wil het weten. De euro heeft op dit moment nog minder waarde dan wc papier! De BIS maakt
gebruik van SDR’s, een waardeloos stuk papier waardoor ze zoveel vals geld uit de gebakken
lucht kunnen toveren als ze willen. En ze maken er grif gebruik van. Daarom moest de koppeling
van munten aan goud verdwijnen. En zo hebben ze alle financiële macht naar zich toegetrokken.
De SDR is even waardeloos dan de euro, dollar of elke andere munt in de wereld behalve de
Cubaanse peso omdat dit de enige munt in de wereld is die gerelateerd is aan goud. Doordat ook
de BRIC landen steeds meer goud aankopen, met China voorop, is er een kentering aan het
ontstaan. Het zou wel eens kunnen zijn dat de BIS de grote verliezer gaat worden en de ganse
Westerse wereld meeneemt in zijn val. Dan zal er nog alleen goud en zilver zijn om te betalen!
Elke financiële crisis, of het nu lokaal is of regionaal, zal door deze opeenvolgende crises steeds
meer centralisatie doen ontstaan, op weg naar totale controle, meer globalisering, en dat is de weg
naar één wereldmunt!
Voor de mensen die ons niet geloven! RUST ZACHT!
http://www.stopdebankiers.com/25/maak-kennis-orgaan-geld-controleert-en-manipuleert/

Het klonen van mensen (clones)
11 december 2012
Het klonen van mensen gebeurd al. Als ze al dieren klonen, dan zijn er
ook mensen gekloond, denkt u niet?
Ze kunnen zelfs klonen maken van dood materiaal zoals een eeuwen
oude mummie. De kloon programma’s zijn zo ver gevorderd dat een
grote hoeveelheid van super soldaten uit programma’s ontslagen
werden omdat ze vervangen zijn door kloons. De technologie kwam uit
NAZI Duitsland en verder ontwikkeld door de Sovjet Unie zwarte
programma’s en nu wereldwijd gebruikt.
Dr. Peter
Beter over robotoids
en
clones:
http://www.youtube.com/watch?v=nc0m5UMPwtU
Video over androiden: http://www.youtube.com/watch?v=TnWHIHveRxU
Androids Among Us (2010)
Vermeend video materiaal uit de voormalige ondergrondse basis in
Dulce (new Mexico, USA) van een kloon labaratorium:
http://www.youtube.com/watch?v=mXu39JSiVfo
Veel hooggeplaatste gezagsdragers zijn gekloond. Het klonen van
mensen gebeurd al sinds het einde van de tweede wereld oorlog.
Sindsdien zijn er verschillende methodes van kloning ontwikkeld.
Duplicatie kloons zijn volgroeid, in een buis gegroeide duplicaten van het
genetisch materiaal, dit duurt ongeveer vier maanden.
Video met (anonieme) getuige over klonen binnen ondergrondse
basissen: http://www.youtube.com/watch?v=e-ZoYxbyWJI
Lt Colonel SC: Witnessed Human Cloning in Underground Bases
Phil Chuppa over REM slaap kloning:
Phil Chuppa: REM Phase Cloning http://www.youtube.com/watch?v=E7Cz7GTBxCI
George Green over het klonen van mensen: http://www.youtube.com/watch?v=cCD6dk2OtK8
George Green Talks Cloning Presidents
Binnenkort meer…
Zie ook: Barack Obama is een kloon, Seksslaaf Donald Marshall over ‘illuminati’, kloning centra en
reptiel-achtigen
http://www.vrijewereld.org/2012/12/11/clones/
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Financiële ineenstorting aanstaande? “Dit is het grootste experiment in de monetaire
geschiedenis”
in: Financieel Robin de Boer 21 augustus 2016
De westerse centrale banken voeren momenteel ‘het grootste
experiment in de monetaire geschiedenis uit’. De gevolgen
hiervan zijn onmogelijk te voorspellen, schrijft de Britse
investeringsbankier Lord Rothschild in een halfjaarlijks rapport. Hij waarschuwt dat de wereld een
onzekere toekomst tegemoet gaat.
Begin deze maand verlaagde de Bank of England de basisrente naar 0,25 procent, het laagste
niveau in de 322-jarige geschiedenis van de bank. Tegelijkertijd trekt de centrale bank tientallen
miljarden uit om de Britse economie te stimuleren. Ook elders wordt nog steeds op grote schaal
geld in de economie gepompt.
Perfecte storm
Lord Jacob Rothschild (AP)
Het beleggingsfonds van Lord Rothschild, RIT Capital
Partners, heeft nu besloten een deel van haar bezittingen in
ponden en dollars af te stoten. Hij zoekt zijn toevlucht tot goud
en andere edelmetalen. Goud staat te boek als vluchthaven in
onzekere tijden.
PolitRussia.com meldt dat de zorgen van Rothschild een
duidelijk teken zijn dat de wereldeconomie afstevent op een
perfecte storm als gevolg van het onverantwoorde monetaire
beleid dat westerse centrale banken voeren.
“Jacob Rothschild zegt in feite dat de mensen die de westerse economieën aansturen geen idee
hebben wat ze doen en improviseren,” aldus de site. “Ze hebben geen plan of model; ze doen een
experiment waarbij ze economieën volpompen met goedkoop geld dat ze uit het niets creëren.”
Gevaarlijk experiment
Hoewel de Amerikaanse president Obama herhaaldelijk heeft gezegd dat de financiële crisis van
2008 voorbij is, waarschuwt de site dat het beleid van de Federal Reserve niets meer is dan een
gevaarlijk wereldwijd experiment waar we mogelijk spoedig de bittere vruchten van kunnen
plukken. “De geschiedenis leert ons dat de goudprijs normaal gesproken piekt tijdens economische
crises en burger- of wereldoorlogen,” benadrukt PolitRussia.com. Volgens de site heeft Rothschild
weinig vertrouwen in de Amerikaanse economie, anders zou hij zijn toevlucht niet tot goud zoeken.
Al drie keer
In april 2016 merkte advocaat, econoom en redacteur van Strategic Intelligence James Rickards al
op dat goud dit jaar bezig is aan een flinke comeback. “Landen slaan vlak voor de ineenstorting
van het internationale monetaire systeem goud in,” schreef hij voor de Britse Daily Telegraph.
Daarmee hintte hij op de mogelijkheid dat de volgende financiële ineenstorting aanstaande is.
“Het systeem is in de afgelopen eeuw al drie keer ingestort. En iedere keer werden de nieuwe
regels bepaald door financiële grootmachten,” aldus de econoom.
http://www.ninefornews.nl/financiele-ineenstorting-aanstaande-dit-is-het-grootste-experiment-in-demonetaire-geschiedenis/
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Het einde van de euro of het einde van Europa
25 augustus 2016
De euro, een uitvinding van een stelletje imbicielen waaronder
Gerrit Zalm die compleet mislukt is. Nu vele jaren na de
invoering heeft de euro meer kapot gemaakt dan dat de
dictators in Brussel willen toegeven…
In den beginne … Was er alleen de Griekse crisis. Dan
bemerkten we dat ook Portugal, Ierland, Italië en Spanje in
een niet al te gezonde financiële toestand verkeerden. En zo werd er een tijd later in de
internationale pers over de PIIGS landen geschreven. Maar dan ineens kwamen meerdere landen
daarbij…
Voor zover het Europese Economische beleid. Een farce en belachelijk en levensgevaarlijk voor
alle Europese landen. Incompetent bestuur en verspilling van gelden is nog het minste!
De Europese Unie zit nu in het zevende jaar van de crisis en als de EU niet echt iets gaat doen,
behalve bezuinigen, zijn we er nog lang niet uit. Alleen idioten bezuinigen in een tijd van een
verzwakkende economie. We leven in een tijd van bittere, financiële terreur en dictatuur opgelegd
door banken en onze regeringen zijn niets meer dan ja-knikkers. En die idiote banken willen, onder
aanvoering van de ECB, niets meer dan de euro beschermen, terwijl deze munt al lang dood en
begraven is. Het experiment is volledig mislukt en brengt heel Europa aan lager wal en tot de
bedelstaf!
Armoede en werkeloosheid tonen dat de crisis nog lang niet over is. Nog lang niet!
Waarom is er nog steeds een crisis?
De eurozone heeft een één munt systeem ingevoerd maar heeft geen fiscaal systeem en ook geen
banksysteem ingevoerd dat een monetaire unie nodig heeft om juist een crisis te voorkomen en
dat staat ook nog lang niet te gebeuren. Ondertussen blijft diezelfde euro alle Europese landen in
een crisis storten zonder weerga of oplossing! En de politiekradicaliseert onder aanvoering van alle
hebzuchtige banken!
Cyprus was een schoolvoorbeeld hoe banken zichzelf uit de miserie helpen op een tweevoudige
manier waar je als spaarder de dupe van bent, de zogenaamde bail-in methode, EN als
belastingbetaler wat heel deftig door de bankwereld bail-out wordt genoemd. Cyprus banken
klopten spaarders EN belastingbetalers miljarden euro’s uit hun zakken doordat ze zelf niet op
wilden draaien voor de weddenschappen die ze hadden aangegaan door Griekse obligaties aan te
kopen die uiteindelijk nog minder waard zijn geworden dan het WC papier dat we gebruiken. Dat is
oplichting en diefstal! En de EU laat dat toe vanwege een bankspelletje dat zero-sum game heet,
de spaarder als crediteur te bestempelen en regeringen steeds maar weer van vals geld te
voorzien.
Ook Slovenië staat nog steeds aan de rand van de financiële afgrond omdat Sloveense banken
waardeloze weddenschappen hebben aangegaan op hun eigen industrieën. Ook hier zijn de
banken uit de miserie gehaald met ons belastinggeld en de nodige confiscatie van spaargelden.
Alles wordt veroorzaakt omdat Nationale banken in feite een grote leugen zijn en niet de bevolking
beschermen tegen de banken maar bestaan om een faillissement van banken te voorkomen.
Nationale banken dansen naar de pijpen van de BIS, IMF en Wereldbank. Vooral de BIS maakt uit
wat er in een land economisch gebeurt.
De euro is in het leven geroepen om ons massaal failliet te krijgen en dat is verre van sociaal of
solidair, niet?
Waarom is de euro mislukt?
1. De eurozone is niet wat economen, als ze eerlijk zijn, een optimale zone voor een
eenheidsmunt kunnen noemen. In andere woorden, het was een slecht idee! Alle Europese
landen hebben een andere taal, een andere cultuur en verschillen zoveel van elkaar zodat elk
land zijn eigen monetaire politiek heeft. De EU heeft hier geen rekening mee gehouden en ze
hebben één enkele monetaire politiek uitgestippeld via de ECB die hetzelfde is voor alle
landen. Zuid-Europa wordt hierdoor nu ondergedompeld in een monetaire crisis omdat
salarissen daar nogal hoog zijn voor hetgeen ze presteren tegenover het noordelijk gedeelte
van Europa en de ECB, heel goed op de hoogte van de tegenstrijdigheden, verzaakt om deze
landen te hulp te komen door de monetaire politiek voor de Zuid Europese landen niet aan te
passen.
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Er zijn twee manieren om de verschillen in geld en prestatie op te vangen. Of de lonen in het
noordelijke gedeelte stijgen sneller en in het zuiden blijven ze voor enige tijd op eenzelfde niveau.
Of, in het noorden stijgen de lonen minder snel en in het zuiden gaan alle lonen naar beneden. Het
is het verschil tussen een beetje meer inflatie en een losser ECB beleid of een status quo. Voor
sommigen zullen beide oplossingen geen verschil uitmaken maar ze maken een groot verschil. Als
in het zuiden de lonen naar beneden gaan blijven uiteindelijk de schulden dezelfde waardoor het
NOG langer zal duren om ze af te lossen met een grote kans op een volledige recessie en zelfs
een faillissement zoals we nu zien in Griekenland.
De ECB haar huidige politiek stuurt aan op recessie en een uiteindelijk faillissement van de
volledige eurozone. Zeg nu nog een keer dat we niet worden geregeerd door een stelletje idioten
en debielen met verborgen agenda’s!
Bezuinigingen in de eurozone zijn uitgelopen op een volledige ramp. In feite zijn daardoor de
schulden in Zuid-Europa nog meer opgelopen omdat de groei zienderogen is afgenomen en
schulden zijn opgelopen. Ook het noorden van Europa begint het continue bedelen voor meer geld
om alle schulden in Zuid-Europa mee te betalen vanwege het ‘solidariteitsprincipe’ te voelen.
2.
Frankrijk kan niet langer tegemoet komen aan de afspraken die met de EU zijn gemaakt.
Nederland eist meer belastingen en voert drastische bezuinigingsmaatregelen door en zelfs
Duitsland begint het achterste van zijn tong te tonen aan de EU. De euro is een
zelfmoordwapen geworden voor de voltallige eurozone.
3.
Behalve Duitsland wordt er in de Eurozone voor 50% handel gedreven in de onderlinge
eurolanden. Toch door de slechte economische politiek van de EU en ECB wordt Zuid Europa in
een depressie gedwongen terwijl Noord Europa in een recessie terecht komt. Zodoende kunnen
de eurolanden van elkaar niet kopen wat ze in feite nodig hebben. Zodoende komt de handel
ongeveer tot stilstand en ontstaat er gebrek aan geld en goederen!
Op deze manier wordt het nog moeilijker voor Zuid Europa om uit de moeilijkheden te komen. De
stagnerende handel in de zone is de schuld van de EU, regeringen, Europese Commissie,
nationale banken, ECB en BIS. De voorhene financieel sterke landen worden meegezogen in een
neerwaartse spiraal omdat ze verzaken de zwakke landen er bovenop te helpen en dat kan alleen
als stupide banken en regeringen stoppen met bezuinigingsmaatre gelen.
4.
Landen kunnen heel snel in de ‘financiële’ problemen komen als banken staatsobligaties
opkopen. En al helemaal als banken meer geld hebben dan het land zelf. Natuurlijk zolang banken
geld uit de hoge hoed mogen toveren spreken we nog steeds over vals geld want alle echte geld in
een land is van het volk en NIET van de bank zoals banken en regeringen beweren.
Er is op dit moment maar 3% echt geld in roulatie, de rest is vals geld zonder enig onderpand en
een luchtbel die straks in ons gezicht zal ontploffen. Haal uw geld van de bank want we worden
door hen bestolen!
Het verkeerde accent
De euro is een goudstandaard zonder dat er enig goud is als onderpand. Er moet een keer serieus
worden gedacht om landen te mogelijkheden te bieden om recessies te bekampen. Hiervoor zijn
vastgestelde omruilmogelijkheden noodzakelijk en open kapitaalmarkten. Nu wordt de
mogelijkheid, door bezuinigingen, om een recessie het hoof te bieden afgeblokt zodat een recessie
voor de ganse eurozone in een depressie zal overgaan waar iedereen de dupe van gaat zijn.
Doordat de recessie niet echt kan worden bevochten wordt de druk naar de lonen verschoven om
daar op te gaan beknibbelen wat een volledige recessie nog meer in de hand zal werken en zelfs
versnellen. Deze ‘maatregelen’ zijn de meest destructieve die men kan bedenken en helpen
niemand, rijk of arm! Dergelijke maatregelen laten nogmaals zien dat geen enkele regering
verstand heeft van geld of economie of ze hebben een verborgen agenda die nu wordt uitgespeeld
tegen het volk!
Economen hebben niets geleerd
De goudstandaard had zelfs een groter gevaar dan creëren van depressies. Het vereeuwigen van
depressies. De regels waren simpel en gelden nu voor de SDR en staatsobligaties nog steeds.
Landen met weinig goud moesten rente verhogen en lonen verlagen waardoor er meer export
ontstaat. Meer export betekent meer goud en lagere rentevoeten. En dan zien we ineens iets dat
helemaal NIET klopt!
Landen hadden goud nodig om geld te creëren maar als landen goud hadden hoefden ze geen
geld te creëren! Tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig in de 20e eeuw slokten Amerika en
Frankrijk het meeste goud van de hele wereld op maar hebben dit nooit omgezet in geld uit angst
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inflatie uit de wereld te helpen! Door deze maatregel is de Grote Depressie aan blijven slepen tot
op het eind van de Tweede Wereldoorlog!
Als we de lijn van het goud doortrekken dan zien we dat de euro aan eenzelfde ziekte lijdt.
Eurolanden pakken alle uitkeringen en sociale verworvenheden aan en praten er zelfs over om alle
lonen te bevriezen. De recessie zal dan een depressie worden voor alle EU landen. Nogmaals. De
Zuid Europese landen moeten geholpen worden om er weer bovenop te kopen. De slechtste zaak
is bezuinigen en besparen op uitkeringen en lonen.
Europa is de Titanic en de euro is onze ijsberg. We zullen allemaal verzuipen als banken, EU
en regeringen geen andere koers gaan varen!
http://www.stopdebankiers.com/25/einde-euro-einde-europa/

Merkel en Turkije betekent de derde Wereldoorlog
Geplaatst op 25 augustus 2016
Niet door ons bedacht, wel zeer plausibel. Deze tekst stond
o.a. te lezen op een groot spandoek dat door Tsjechische
demonstranten werd opgehouden ter gelegenheid van het
bezoek dat Angela Merkel vandaag brengt aan de
Tsjechische hoofdstad Praag om zieltjes te winnen voor haar
visie voorafgaande aan de EU regeringsleiders bespreking in
Bratislava.
Merkel kan bij de Tsjechen geen goed meer doen, haar populariteit is van 70 % gedaald naar
18% % en ligt daarmee lager dan die van de Russische president Poetin, terwijl veel Tsjechen toch
niet echt grote fans kunnen worden genoemd van de Russen na een bezetting van hun land met
talloze slachtoffers en de daarop volgende Praagse lente revolutie waarna uiteindelijk de Russen
vertrokken.
De open deuren en welkomst politiek die de Duitse kanselier andere EU landen in feite door de
strot drukte, al dan niet geïnspireerd door een plan ontworpen door medewerkers van de Open
Society van George Soros, is bij de Tsjechen niet in goede aarde gevallen. Het plan van Merkel
om zich te mengen tussen de talloze Duitse toeristen op de Karel’s brug voor de nodige selfies, is
dan ook afgeblazen, daar de Praagse autoriteiten om de veiligheid van Merkel vrezen.
“Wij hebben deze vrouw hier niet nodig, wij hebben de buik vol van haar, zij heeft de
vluchtelingen hier naar toe gehaald en nu worden de eenvoudige burgers uiteindelijk weer met alle
gevolgen opgezadeld ‘, was een van de opmerkingen die in de media te lezen waren. ‘Zij krijgt nu
wat zij zelf veroorzaakt heeft , terreur in eigen land ‘was een andere mening en Merkel werd
uitgescholden.
Ook de Tsjechische president Milos Zeman is inmiddels geen vriend meer van Merkel en zal dat
naar verwachting niet onder stoelen of banken steken. Merkel’s vluchtelingenbeleid is een grote
fout , zei hij reeds eerder. De burgers moeten zich verdedigen en de president heeft zijn vrouw
geadviseerd om een wapenvergunning aan te vragen, om zich tegen terreur te kunnen verdedigen
als het echtpaar niet gezamenlijk naar buiten treedt.
E.e.a. valt niet goed bij de Duitse pers, want kritiek op Merkel en de Duitsers, u weet dat dit niet
iets is dat in de Teutonen koppen past. Er wordt dan ook op
alle manieren getracht datgenen te doen wat de media
inmiddels als enige redmiddel nog kennen, tegenstanders van
de Duitse en Merkel politiek in de hoek van ultra rechts en
Pegida te plaatsen.
Zoals u weet komt Merkel in haar charme offensief niet naar
ons land, maar is Rutte gesommeerd naar Duitsland te
komen. Maar in beide gevallen zal de teckel van
Merkel gehoorzamen aan wat Mutti hem Befehlt!.
http://www.geennieuws.com/2016/08/merkel-en-turkijebetekent-de-derde-wereldoorlog/
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E-mail op WikiLeaks linkt Hillary Clinton aan geheimzinnige Bohemian Grove
in: Mens en Dier Robin de Boer 25 augustus 2016
Een door WikiLeaks gepubliceerde e-mail linkt Hillary Clinton,
Colin Powell en Henry Kissinger aan de Bohemian Grove. Het
geheimzinnige kampeerterrein waar de wereldelite ieder jaar
bijeenkomt wordt bij naam genoemd.
In de gehackte e-mail, die door haar adviseur Sidney Blumenthal is verstuurd toen ze minister van
Buitenlandse Zaken was, wordt onder meer gesproken over de troepeninzet in Afghanistan.
Vader en zoon Bush op de Bohemian Grove
Het is niet voor het eerst dat Clinton, Powell of Kissinger gelinkt
worden aan de Bohemian Grove. In 2013 lekten e-mails uit die
Powell, Kissinger en de Britse oud-premier Tony Blair in verband
brachten met de geheimzinnige groep.
Moloch
Uit e-mails die WikiLeaks in 2015 publiceerde bleek ook dat Hillary
Clinton nauwe banden heeft met de steenrijke bankiersfamilie Rothschild. Clinton blijkt met name
goed bevriend te zijn met Lynn Forester de Rothschild. In een e-mail uit 2012 wordt daarnaast
gesproken over een bijeenkomst op het landhuis van Lord Rothschild in Waddesdon.
Reagan en Nixon op de Bohemian Grove in 1967
In eerdere e-mails werd zelfs gesproken over Moloch, de god van het
vuur aan wie kinderen worden geofferd en die tijdens bijeenkomsten
van de Bohemian Grove zou worden aanbeden. In een e-mail die
dateert
van
29
augustus
2008
schrijft
een
senior
overheidsmedewerker: “Ik ga in de achtertuin met gekruiste vingers
een kip offeren aan Moloch…”
Rituele offers
Op de Bohemian Grove zouden al sinds de jaren 1800 rituele offers worden gebracht aan Moloch.
Gezien de nauwe relatie tussen de Bohemian Grove en Amerikaanse presidenten (Eisenhower,
Nixon, Reagan, de Bush-dynastie en Bill Clinton), is het niet verwonderlijk dat Hillary Clinton zich in
hun topgeheime wereldje heeft gewurmd.
Volgens schrijver Mike Hanson bracht zelfs de Britse koningin Elizabeth in 1983 een bezoek aan
de Bohemian Grove.
http://www.ninefornews.nl/e-mail-op-wikileaks-linkt-hillary-clinton-aan-geheimzinnige-bohemian-grove/
Elf etenswaren die werkelijk nooit zullen bederven
Door Désirée du Roy - dinsdag 23 augustus
Er zijn etenswaren waar puur voor de vorm een houdbaarheidsdatum
op staat. Maar in principe gaan ze eeuwig mee. Soms veranderen ze,
zoals honing, van structuur of ligt er een dikke laag stof op het pak,
maar ze smaken ook na vele jaren nog prima. Dit zijn elf voedingsmiddelen die je nooit hoeft weg
te gooien:
1. Honing
2. Rijst
3. Vanille
4. Azijn
5. Zout
6. Maiszetmeel
7. Suiker
8. Sterke drank
9. Gedroogde bonen
10. Oploskoffie
11. Ahornsiroop
http://www.welingelichtekringen.nl/gezond/607055/elf-etenswaren-die-werkelijk-nooit-zullenbederven.html
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